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 बणेः स्वरः कालः 

॥, खदात्तादात्तखरिताः एकमाव्रोखः 

च्या उदा०श दिमालोदौषैः 

11 उद्ा०९ लिमालःञ््तः 

4 उद्ा०्य एकमावोदखः 

| उ उद्ा०१ र्दिमालोदीषे 

ष्र् उदा०३ विमान्रःजुतः 

५1 उदा०१ एकमावोदहखः 

#॥ उदा०श दिमालो दोषः 

उदे उद्ा०३ लिमात प्तः 

क उद्ा०द कमानो हुखः 

+ खदा०१ दिमानोदोष' ‡ 

चद खद्1 ०१ चिमात्रःञ््,तः 

(4 उद् ०४ एकमानोहखः 

द खदट्ा०९ विमानःजुतः 

ऋदय दोाभावेऽपि रकारदहययोगात् दिमाल्रता 

: उदा०१ दिमाल्रोदीषंः 

र खउटा०श लिमान्न बतः 

रे उदा०३ दिभालोदीषःः 
शेश  खउदा०्ड ` विमान्ःङ्,तः 

च्प्रो उदा०्द दिमावोदीषंः 

चोर उदा०१९ लिमाबःञ्लतः 

च्पौ उदा०्र् ८ द्विम † लोदी 

पौर उदा०१९ लिभालःजुतः 

एषामचनासिकत्वे उद्ा० यथाध्राप्रम् 

अरुस्वारख्य ० ~ 

: विसर्गख * 2 

+क+खख * 

"ष्फ ९ ® 

क 9 अद्धमाना 

च्व 9 कदमात्रा 

ग * सा 

च [) सा 

टः * खा 

च * च्द्धमाना 

|. ५ सा 

ख षा 

१ वा०्भागदे 

खानम् आभ्यन्तरप्रयतः बाश्यप्रयन्नाः। 

करटः विहितम् खवारनाद्षोषाः अख्यप्राणश 

कशः विटतम् सवारनाद्वोषाः आअदयप्रा्च 

खः तत् ते सच 

तालु तत् ते सच 

तत् तत् ते सच 

न तत् ते भश 

चोष्ठौ तत् ते । + 1 

तौ तत् ते शच 

तौ तत् ते खच 

मूड < *" “ल ते व्च 
शः तत् ते सच 

स तत् तै # ॥ 1 

दन्मलम् तत् तै सच 

तत् तत् तै स्च 

दन्तमृलम् सत् रेषत्स्सष्ट च ते श्च 

करठतालनौ विष्तम् ते ॥ 1 

कशठतालूनो तत् ते खच 

कणठतालुनो तत् ते खच 

कश्ठतालनो तत् ते शच 

करटो तव् ने शच्च 

कशटौषौ तत् ते | / 

करटौ तत् ते ।/ , 

कशगटौष तव् ते खच 

यथाख्यानं नासिकाऽपि तत् यथप्राप्न' बाह्याः 

नासिका परम् सवारनाद्घोषा महाप्राशच्च 

करटः ष्छटम् विवारश्ासाघोषा भद्ाप्राणच् 

जिह्ञामृखम् स्स् विवाराद्यः महाप्राण 

चअौषौ स्मम् विषारादयः महाप्राण 

करठमलम् स्पटम् विवारश्रासाषोषा खल्यप्राणच्च 

नत् तत् वश्ारादयः मद्ाप्राश्यच्च 

तत् तत् सवारनादघोषा अल्पप्राखच 

तव् बत् स वारादयः मष्हाप्राथ्च 

तत् नासाज तत् सवाराद्यः अल्यप्राणचः 

ताल तत् विवाराद्यः शल्पपाखच 

तत् प वत् विबारादयः म्ाप्राखच 

ल तव् खवारादवः अल्पा च 

४०१ 
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9 

भ ० ङ्ध माल्रा 

ञ्ज [ खाः 

ट . खा 

3 ० सा 

1; ० सा 

् ५ सा 

र ० सा 

त म सा 

श , सा 

द 9 । 41 

1 , खा 

ज * शा 

य ] सा 

फ ० सा 

ब ० शा 

भ ॥ सा 

सम् ० शा 

य ) सा 

श ० सा 

च्ल ० सा 

ब . खा 

यव नासद्धनासिकल्वे ० 

श ० सा 

1 1 सा 

श ० सा 

॥ ० सा 

कने च इ्पयमानाम् खा 

क क्न्मद्यचत् 

{ १५९६ 1 

स्थानम् आभ्यन्तरप्रयन्न 

ताल खाम् 

ताल नासा च तत् 

महधा तत् 

सः तत् 

खः तत् 

सः तत् 

सः नासा च तत् 

दन्त मृखम् वठ् 

तत् तत् 

वत् तव् 

तत् तव् 
तत् नासा च तत् 

चौल तत् 

तौ तत् 

तौ तत् 

तौ तत् 
तौ नासाच तत् 

ताख शष् समृदम् 
#॥\.॥ रषत् ख,टम् 
दन्तमूखम् लवु 

दन्तोणौ वत् 
यथाख्यानं नाङाऽपि वत् 

बा अदल रम् 
मङ्गा तत् 
दन्तमूखम् बत् 

कण्ठः ` अद्गल.टम् 

यथाख्यानं नासिकाच्च खष्टम् 

उरः यथाश्यानच्च यथाप्राप्नम् 

बाद्यप्रयलाः । 

सवारादयः भद्ाप्राखच 

सवारादयः अल्यप्राण्यश्च 

विवारादयः अल्पप्राण 

विवारादयः भद्ाप्राणख 

खंवाराद्यः खअल्यप्राशद् 

शवारादयः महाप्राण 

शषवाराद्यः आल्यप्राणच 

विवारादयः अल्पप्राण 

विवारादयः मद्ाप्राण्व 

सवारादयः खल्यप्राणच 

सवारादयः स्ाप्राखच 

खवारादयः अल्सप्राणच 
विषाराद्यः अल्छप्राणच्च 

विषाराद्यः मद्ाप्राशश्च 

खंवाराटयः अल्यप्राणच 

खंवारादयः महाप्राण 

शंवारादयः अल्यप्राणञ् 

वेवारादयः अल्यप्राच 

विवारादयः अचख्यप्राष्य्च 

तै सच 

ते सच 

(1 खच्च 

विवाराद्यः भद्ापुाश् 

ने ॥ । 1 

ते सच 

संवारादयः मह्ाप्राश्वच् 

अथाप्राप्र' बद्धाः 

शंवारादयः मद्ाप्राण्च्च 

खदान्तादौनां चक चिद्कवानि त जङ्ं रेखाचिङ्कितः अकरादिव्ं उदात्तः, अधोरेखार्चि्कितः अह दात्तः, जह्वा षोरेखोरहितः 

श्रित इति । तत्न अचामेव खरलतविभागः, न ठ व्यञ्जनानां तेषाखदात्तादिखलराभावाव् ' 



{ १५९७] 

सखरवशंविभागादि। 

श्लरवखां आकारादयः आौकारान्ताः चिक्लाभते 

दारि शथतिसत्नयोविंशतिव “खरा विं्तिरोकव^दः स्यति 

विन्नोय ज्ञारःञत एष चेति" च शिच्दोक्तः। तवाहि 

इखखदोषं स्, तमेदेन छ, दू, ॐ, ऋ, इन्येते दादश 

खक्रारः छख एव॒ तख दौ्षाभवात् । ए, रे, चो खौ, 

इत्येते दीर्घ ञ् तभेदात् अष्टौ इत्ये कवि'यतिः लकार 

ककारदयुक्गतवे न ईषतृस,टतया इषष्टटत्वेन हइाषिं शतिः 

तले लयोविं यतिभेदाः स्थलाः। तेषां च प्रत्येकषदा- 

न्ताददाच्तलरितभेदेः न्न विध्येन दभेदा: ६९ वा 
मेदा; | घनस्तेषामहनासिकाननुनादिकमेदाभ्यां हि. 

ध्यात् १३२। ११८ वा च्छा भेदाः सव्वेाद्चौषां खय' 

राजमानत्वात् उदात्तादिखरवत्त्वाञ्च खरशब्द् वाच्यता। 

तन्त्रमते ठ अदस्तारषिसगेहिताः अ, च्या, इ, 
भ, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लु, ल्, द्यते दथ ए, रे, 

चमो, खौ, इत्येते चत्वारः द्रेते षोडश | पाणि- 

नौयमते लृकार यथा दषं त्वामायेऽपि लकारदययुक्त 

षद कारंकमात्रया दिमाल्नत्वसाम्यात् दोषं त्वव्यवह्ार- 

स्तथा लकारादि न्दे उक्तः । अदस्तारविसगेयो्च अ्त- 

स्मान्नायसले ए ऋ, द्र, उण्, इवयादिषु मड्ेश्रोष 

चतद् शच्च सूं ष् आन्त्रानाभावेऽपि भाष्यशता अट्सूप- 

शख्यनेऽपि न खरषरेतम् “अयोगवाहा विन्नोया 

चऋाच्रवस्यानभागिनः” इत्य वा खयंविराजमानत्वाभावात् 

उदात्तादिख रवच्वाभावाञ्च । तयोः खरवख त्वाभावेऽपि 

अदस परुख्यान च्च षत्वणत्वकार्य धेम् । तेन हवींषि इल्यादौ 

अतुखारव्यथधानेऽपि षत्वम् | अत्र चतुमख्यानिकादखा- 

शौव निमित्तता न तद्धित्रख, तेन दि यड द्व्यादौ 

न षत्वम् । णत्व त॒ सर्व्वाठुस्ठारव्यवायेऽपि तेन दहं 

इंहणमित्यादौ लम् “अट् कुपु ङ्द व्यवायेऽपोलय क्ते : तत्र 

अड सहयेनेवाड खारप्राप्रेरलसखारमालरव्यवाये ण्ला्थं म् 

पसहष्यम् न तु षत्व दमुस्यानिकध्यैव चहयमिलयुक्तोदा- 

तो सत्वम् | स्वां सखरवर्सौद्धारपे विहतं द्रावस्या- 

नर्ूपम् आभ्यन्तर प्रयत्नः ^विहतमृप्मणां खरणाद्च" द्रति 

“"अचोऽख्य्टाः इति चोक्तोः| एषां बाद्यप्रयनास्त षोषनाद्- 

खवाराः.कण्ठमन्य त घोषाः खयुः सटता नाद्भागिनः"» 

दिः । यथा चेषां द्ूरावस्थानं तथा सरलायामसखा- 

भिर्ग तञ्च अभ्यन्तरप्रयलथब्ट् उक्तम्| एतेषाश्द्खारण- 

ख्यानानि प्रदश्यैन्ते। ख दति वर्षः कगठभमूलोद्धा्य : 

५जिह्ञामूले ठ ङः प्रोक्तः "इदा क्त: । तत्रच इति चख 

वशं : एकमात्रत्वात् } स च उदा्ताचद्ात्तखलरितभेद्ात्- 

लिधा, ल्िपिधोऽपि आरनारिकानचनासिकद्पद विध्यात् 

षड्विधः । एष" आ इति दोषैः दिमाल्रेत्वात् तच 

तथेव षड्डिघत्वस् | अ ३ तव : ्िभा्रत्वात् तस्यापि 
उक्तरीत्या पाङ्ध्यिम् तथा च अड्व्येतत् अष्टाद्थानां 

सन्ना पारिभाषिको कारतक्षारपरत्वे खद्पपरता । एवम् 

ष, द्रति तालव्यः “्दुयथानां ताल्"दलुक्ञेः । तख्छापि 

दै दर इति सद् वञ्च तस्ता एकमातरदिमात 
लिमाल्रताभेदात् तेषाञ्च प्रये कखक्रोत्या षाडष्यभि्य्ा- 

दशविधता । तथाच ड, इति अष्टादशानां संज्ञा तपरत्वे 

कारपरत्वे च खद्धपपरता | उदति वख ओोोचायंः 

“योष्जावप्” इ्यक्ोः सच हखदोषेञचतद्धपः एक 

मालदिमाल्नलिसात्रताभेद्ात् लिविधंः तेषां प्रत्येकशक्तरोत्या 

घाङध्यिभिव्याटाद्शविधता । खच्च ऊ; इतव्यटाद्शानां 

खन्ना तपरत्वे कारपरत्वे च खद््पपरता | ऋ, इति 

मूर्ख स्वानोद्धायं* “कट् रसान सूखा" च्व्यक्तेः स 

ष्व ख्वदीषेङुतद्धय ; विधा रएकमाल्लत्वादिभेदात् । 

तेषाञ्च प्रत्य कशक्गारीत्या षाङ्ध्यात् अष्टाद्थविधता । 

“ऋलवणयोध्विथः शरावरम् दत्य क्ोः खकार 
वर्तमा दाद् शभेदसदह्िता अष्टादशभेदाः तेन चऋद्ति लि 

शतां खन्ना इतिभेदः| तपरत्वे कारपव्ये च खद््पपरता | 

डव; दन्तमूलोद्धार्यः ““दठलसानां दन्तः द्युक्रः 

तद्ध दीर्घाभावात् हल् तभेदेन दव पिध्यमु तयो प्रतय - 

कक्ररीत्या षाद्िष्याव् दादेशविधतेति वयः द्ाद्थानां 

संन्नातपरत्वे कारपरत्वे च ख॑ख्पपरता | अ, उ ऋद,, 

द््येषां वख परत्वे अष्टादथादीना क्तानां सन्ना । अधिकं 

खचोप्रते दृश्यम् रप्रष्टतीनां विभागादि तत्तच्छन्द्ादौ उक्तः 

च्यकारादौनामनुक्ता वाच्कशब्दाः तन्त्ोक्ता वखा- 

भिधाने दितास्तेऽत्र ऊनेणोच्यन्ते यथा 

श्र च्ःस्रौकराढः रोधसं ललाट" चैकमाटक्ः। पूर्य 
दरी खष्भिषौ सारखतप्रिय'वद्ः | महानाद्खौ वाद्ठरेवो- 

धनेशः केशवोऽग्टतम् | को्सिनिटृत्ति्वागोभो नरका. 

रिदहरोमरुत् ! बह्मा रामाठजो ख काम प्रणधाद्यकः । 

जह्याणो कामद्पञ्च काभेशीवासिनो वियत् ] विश्वेथः 

च विष्णुकणठौ प्रतिपत्तिथिरञ्चिनो । अकमर्डल' वादयो 

जाद्यणः कामकपिा»। 
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आ ““द्ाकारोिजयोऽनन्तोदीषं चछायोषिनायकः । च्ौतो- 

दशिपयोद्च् पाशोदोर्धसखषटत्तके । प्रचर्डएकजो रुद्रो - 

नारायणद्मेश्वरः | प्रतिष्ठा मानदा कान्तो विश्वान्त- 

कगजा न्तकौ । पितामहोहिडान्ताशः 

सभ्य्रवः । हितीया मानदा कायो विन्नराजः कुजोवि 

यत् । सरान्तकचच इदयद्चाङ्ग.टोभगमालिनो । 

डू ^^द्:् च्छा थालमलो बिद्या चन्द्रः पूषा चय॒द्यकः। समिन 

न्दरोधोरः कोटरो कोटरःपयः । भर मध्योमाषवस्तुटि- 

दलनेलञ्च नाहिका। चान्तः कान्तिः कामिनो च का- 

| नपालो भरणोश्द्रोनितयक्लिन्ना च 

क्रिया कान्तिश्च 

सो विघुिनियकः | 

पावकः” । 

ई “त्तिः महामाया लोलाक्तो वामलोचनम् । गो- 

विन्दः येखरः इटिः छभदरा रतं त्कः \ विष्णुखे च्छ - 
भद्ेयष वद्किशङःपरापरः | कालोत्तरो भेरूरण्डा रतिश्च 

पाण्ड.वद्नः । भ्षोत्तमः शिशा ठटिदर्यो विन्दुमा- 

लिनो। वैष्णो वज्ञबी जिह्धा कामकला सनादिका। 

पावकः कोटरः कौिर्मोहिनो कालकारिका | कुचदन्द 

तज्जंनोथो थाति श्तिषएुरछन्दरो । 

ख “उ: शङ्कटोऽत्तच्ान्तो भूतःकल्याणवाचकः | अमरोथोदत्त- 

कसौः षडक्रो मोहनः चिवः । उप परभूषं तिर्विष्ण् : विश्व 

कम्मं सहेश्वरः । यत् प्र कटिः एष्टिः पञ्चमो वद्किवा- 

सिनो । कभु: कमलावेयो मोहनो षिषद्न्महो । 

सटद्छः कुटिका श्रोत्र पारहोनो इषोहरः” । 

ऊ “जःकष्क्ञोरतिः शन्तिः क्रोधनोमधृष्छदनः । कामः 

राजङ्जेशख्च महेयोषामक्येकः। अ्षोयोमैरष : च्छो 

द्धो सरखती | पिलाविनो विषकक्ां लक्षये 

खपकरपियो । महाष्द्येश्चरो षठो षण्डोभूःकान्य- 

कुञजकः” । 

ऋ “कः घदोषंष्टखो सदोरेवमाता लिविक्रमः | भारभूतिः 

क्रिया हारोरेचिका नाविका तिः । रकपादः शिरो- 

माला मण्डना यान्तिनी जलम् । कथैः कामलता मेषो- 
निटि णनायक; । रोहिणो यिषदूवो च पूरौ गिरिश्च 

प्रभो” । 

ऋ ^ऋःक्रोधौ तिथोधोषाणोत्रामनो गोखखो शतिः । ऊष - 
चो निशानाथः पञ्चमाला विनषटधोः | शशिनो मोचिका 

चा देतेप्रमाता प्रतिशिता | एकदन्ताह्योमाता- 

त्वरिता भिधुनोदया । केमला श्यामला मेधा तारका 

पतिरश्मो | बह्माण्यमरकोलाके पावकोागन्रक पणा । 

द दःश्ायः च्रोधरः शदो भेघोधस्नो वकोवियत् । देव 

योनिदचगर्डोरद्रः काकोदरो शुभा । शान्तिित् ख- 
स्तिका शक्रो माया च श्रामरी शुभा ' विज्ेश्वरो दीष 
जि्ञा मह्ास्त्ो लाङ्गल परा । चन्द्रिका पार्थिवोषम्या 
दिदन्तः कामवद्धंनः | शुचिद्धिता च नवमो कान्तिरायत- 

केश्वरः । चित्तख्याकषं करो ठरोया कुलच॒न्दरो" , 

र्ट दकारः कमलाक्षी हषोकेोनधव्रतः । च्छया कान्ति- 
वामगण्डोखद्रकामोदरो शुभा। दशभी छखिरोभाता 

नोलपरोतोगजाननः | कामिनो विच्वपः कालोनितः] शुद्धः 
शविः कतौ । र्योैव्याकर्थिखो च एकाच्चौ द्तुजप्र् :१। 
एकारादीनां वाचका तत्तच्छब्द् उक्ता । एषाम धिष्ठादेव - 
ताञ्च तन्रवोक्ता यथा ““चखकारे भोषणा कोर्भिर्जिद्यच्नि- 
क्ति कोर्िता । चखाकारे तामसो कालजिह्वाया काल- 
भरवो। दकारे गजिनी चर्डान्नया श्दरभयङ्करो } 

दकारे छचिनो ख्याता चण्डो खा धूननमेरवौ । उकारे 
कालरङ्गाख्या प्रचा चण्डवज्ञना । विद्या द्य, कारगा 
प्रोक्ता तालजङ्घा कपालिनो । ऋकारे क।लिका देवी 

 पिहकालो भयङ्करो । ऋकारे यान्बमड़ारोदर जालिनोयो- 

गिनोत्यपि । संहारिणो खकारो खानुभमेषनादोखषासिनो । 

खद्रचरडा कालरालो द्टृकारे च कपालिनो"। रखका- 

रादोगमविष्टाढदेवताच्च रकारादिशब्ट्ानामादौ द््थिंताः 

अक्रारादोना ध्येयख्पच्च कमधेतुतन्त्रं दर्शितं यथः 

अ “ट्ण तत्त्वमकारस् अतिगोप्य वरानने ¦ । शअरच्- 

चन्द्रप्रतीकाश' पञ्चकोशमय सुदा । पञ्चदेवमयः वं 

शङ्ित्रयसमन्वितम् । निगुण" त्ियुणोपेत' खय" कंव- 

ल्यमृन्ति मत् । बिन्दु तत्वमय' वें खय 'परलतिर्पकम्” 

“खकारः परमाच शङ्खज्योतिमयं प्रिये ! । बह्मतिष्ण्, 

मय वशं तथा रुद्रमयः प्रवि! । प्चप्राणमय" वचं 

सय परमङुण्डलोस्'' । 

द् कारः परमानन्द सगन्धङ्च्मच्छविम् । ₹इरिबह्ममय' 
वणं सदारद्रयुतं प्रि । । सदा शक्किभयं देवि ' युखबद्ध 
मय तथा । सद्शवमय' वशं पर' जह्मषमन्वितस् । 

ह रित्रह्माकक' वें गुणत्रयसमन्वितम् । इकार परमे- 

शानि ¦ सखय' कर्डलोमत्ति कम्'' । 
ई “हकार परमेशानि खय परमङ्ण्डलोम् । बह्ञावष्ण् - 

मय" वशं तथा दरमय'सद्ा ! पञ्चदेवभयव्थं पौत 

शिद्यज्ञताङतिम् । चतठतांनमयः वथ पञ्चप्राणमयः 
११ 

सटा | 

श्र 



उ “उकारं परमेशानि ¦ खधःकुख्ड लिन खयम् । | 

#॥: 

क्ट 

ल्ह “खकारः चञ्चलापाङ्गि, कण्डलौ" परदेवताम् । अत्र 

ट कार परमेशानि ! 

सङ्का पञ्चदेवमय'सदा। पञ्चप्राणमय' देवि! चत्- 

गे प्रदायकम् । 

““शअङ्खकुन्दसमाकारमूकार' परङ्शडलोस् । पञ्चप्राण 

“कक्ञारं परमेशानि कुण्डलम् त्ति धारकम् । अनर ब्रह्मा 

"ऋकारः परमेशानि 
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५ ४ | । £ भय वं पञ्चरेवमय सदा| पञ्चप्राणयुत' वशं पौत 
७ ४९। विद्युज्ञतां यथा । धमाध काममोच्ख सदा खखप्रदा- 

यकम्” । 

च विष्ण रद्रचव वरानने! । सदाथिवमयं वं षदा- 
खरस युतम् । पञ्चवश्यमय' वशं चठन्नानमय" तथा । रक्त 

विद्य जञताकारमकार प्रणमाम्यहम् । 

स्वयः परमकुण्डलोम् । पौतवि- 

द्य क्ञताकार पञ्चदेवमयम् सदा | चतत्तानमय" वर्थ 

पञ्चप्राणयुत' सदा । लिशक्रिसह्हितः वे प्रणमामि 

सटा प्रिये। 

ब्रह्मादयः सव्व ति्न्ति सततः प्रिये ¦ । पञ्च देवमयं वरीं 

चतत्तानमय' खदा । ण्चुप्राणयुत' वणं तथा गुख- 

नयात्मकम् । विन्दु लयाकक' वे पौतिदयु ज्ञता यथा । 

पू्ेचन्द्रसमप्रभम् । प द्ध देवात्मकं वे 

पञ्चप्राणात्मक सद्ा । ुणल्दयात्मक' वशे तथा विन्द 

लया कम् । चतुब्ैगप्रद् देवि ! स्यं परमकुण्डलोम् । 

रकारादौनां ध्येयद्धपाणये कारादिशब्देषु उक्तानि"। 

इति वाचस्पतये खरविभागादि । 

व्यच्ननवस्षं विभागादि 

व्य श्चन: निविधाः खयान्तस्योश्रभदात् तत्र कादयो 

मावसानाः सपः, यरलवा अन्तःस्या शषसा ऊनाः | 

“च्ाक्ा बहधा समेव्यार्थान् मनोयुद्धः विवचया | मनः 

कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् । सोदोर्ोमूबय - 
भिहतो वक्त मापद्यमारुतः | वोन् जनयते तेषां विभागः 

पञ्चधामतः। खरतः कालतः स्थानात् प्रयन्रादपदानतः” 

इति शिच्तोक्तोः सर्वेषां वर्खागां प्राखवायुजन्यत्वस् । तथाहि 

चेतनेन श्राताथैविव्षया तद्बोधकशन्डतिष्पादनाय प्रे 
{रवबन्तःकरख मन्ाधारस्वितमनलं चालयति तद्वालित- 

खानलस्ततृस्यलस्यानिल चालनाय प्रभवति तद्चालितेन ] 

०१ 

चानिलेन तलं व ्न्छा ख्पेणोत्मादितः शब्द्: परा ३।- 

गित्यभिघोयते । वतोनाभिदेशपय्यैन्तं चलितेन तेन तद् च 

संयोगाडुत्पादितः शब्दः पश्यन्तीति कौं ते एतद्द- 

यख च्छद्धच्छतरतया ईश्वरयोगिमात्रगम्यता नाश्ज- 

दौयद्तिगोचरता । ततस्तेनेव द्यदेशं परिसरता - 

द्यसुयोगेन निषृपादितः शब्दो मध्य व्यच्यते साथ 

स्वकणपिधानेन ध्वन्यात्मकतया च्छयद्धमेख कटा चिदच्प्ा- 

कमपि शसमधिगस्या | ततो मूङ्ंपय्ं न्तमाक्रमता नेन 

आहव्य मूद्ान" तत्मतिवातेन ततः परादत्य छखविवरे 

करठादितत्तत्स्थानेष खाभिषातेनोत्पादितः शब्दो 

बै खरोलयुच्यते । इयेवं वर्त् पत्तिस्तेषाद्च विभागः पञ्चधा 

तद्यथा खरतः१ उटाच्चालद्त्तखरितभेदात् चचां 

ल विध्यम् तथाकालतोऽपि २ तरौ विष्यम् “उदात्तमददात्तच्च 

खरितञ्च खरस्तथा । छसोदोधः ञ् तच्चेति कालतो 

निवना ऋचि" इयक्तः अचामेव खरवत््वात्तथात्वस् 

कालस्तु उद्चार्णकालभेदः स च यद्यपि अचमेवोक्तस्तथापि 

““कमालोभवेद् हसोदिमालोदोषे उच्यते । विमाबस्तु 

ञ्लोन्नेयो -यञ्जनञ्चाहंमालकम्” इव्यतः व्यञ्जनाना- 
मथ्यदध मातलाकालेनोद्धाथयत्वात् कालदढतविभामोऽख्येव । 

मालाकालस्तु^द् थयु्व रः पाणः षडभिः प्रारोर्विनाड्का” 

दुक्त: विनाड्कायाः पलात्मिकायाः षटटितसभागर्पका- 

लाभागो माता “मालो दोषे उच्यते" इ्यक्ते: दीषेख 

युरुतया पलषटितमभागवयात् तथा च १५ पञ्चदशालु- 

पलात्मककालः अङ्खंमात्राकालः ल्रिशदलुपलात्मकः कालः 

रकमात्राकालः, विपलात्मकः कालः द्िमाल्रकालः 

साद्धैविफलात्मक कालः लिमालकालः | तत्तत्कालो- 

चार््यत्वात् वरछानां कालटतविभागवन्वम् । द्वास्त 

विथेषः स्वराणाभिव व्यञ्जनानां न छस्वादिविभागः 

जिन्त सवश्वामद्गमालत्वमेवेति । स्यानतो(श) विभागो 

यथा “कतै स्थानानि वखौनाखरः कण्टः शिरस्तथा | 

जिह्वामृलञ्च दन्ताञ्च नासिकौरौ च ताल.चेति” साभा 

न्यत उक्ला वर्यभेदेन स्थानविगरेषः गिच्ताया्क्तः यथा 

"इकार" पञ्चव्धक्रमन्तःस्या भि संयुतम् । ओौरस्यन्त 

विजानौयात् कण्ठ्रमा्रसंयुतम् । कशठय्राषदाषिचय- 

शास्तालव्या च्ोषजावपू । ख्यम् इन्धा ऋटुरषा ह्या 

ङतुलसाः ख्टताः । जिद्वामूचे ठ कुः प्रोक्तः दन्तोष्यो 

ब; खतो वैः । रशे त॒ कण्ट्तालव्यावोख्ौ कटो 

ख्जौ खूटतौ | अद्धैमात्रा ठ कण्ठा द्यादेकारकारयो 
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भगत् । आओकारौकारयोस्तददिति" ५अनुखारयमानाच् 

नाविका स्यानशच्यते | अवोगवाहा विज्ञेया चअाश्रय- 

स्यानभागिनः” इति च। यद्यपि सर्व्वेषां वर्णान! खद्धारणे 

कठव्यापार आवग्यकस्तथापि चकारा्युञ्चारणे ताल्वा 

दिव्यापारोऽधिकोऽप्यपेक्ित इति तन््रालामालकंतत्वेन 

व्यानं वैलक्षण्यम् । ` "जिह्धामूने ठ कः भोक्त” दति 

पाण्िनिथिच्धाभिधानात् कवगेख कगटमूलोयत्वम् करड- 
व्वव्यश्ारस्तु करठ शब्द्ख्य करठमूल परतया भाक्त एव तव - 

मेख दन्तभूलोयत्वेऽ पि दन्त्यतलवत् श्न्यधा भग्नद्न्तख तद्- 

चद्धारापत्तेः । जि ह्धामूलोयख ्चाच्रयस्यानभागित्वेनोकङगेः 

तदाश्रयख कोरपि जिह्वामूलस्थान त्वौ चिन्यात् । दन्तो- 

दरोवड््यादाबभवोरेव वकारस्वानल्वं नठ प्रयेकस्य तथासति 

दन््यौश्यद्भयेव परिशिच्छेत । ऋतस्तसख दन्तौष्ठोभवकाययै- 

आकूत्वम् एवभयेऽपि द्रदव्यम् । यमानां प्रातिशाख्प्रसि- 

हवामां क्खं्येदं इत्येषां यमप्रत्तपराहारसंन्नामोधितानाञ्च 
जासिक्ापि स्थानजनधिक्छपदिश्यते । तत्र च यभेव्युपडच्तणस् 

“खमोऽ नासिका नद्धौ ” इत्युक्या हकाररकारभिच्नानाम्, 

ऋमूप्रतद्राह्ारबोधितानाम् नासिकास्थानत्वविधानात् 

मासामलुगतः स्थानत नेत्यदना सिक शब्द्व्यु ् पक््या नावि- 

काख्यानतप्राप्रे च । तत्र नद्धादिति इनः इकाररकारयोः 

ष्याः । “चखनासिकावचनो ऽह नासिकः" पार खले 

चखप्दख कशटादितत्तत्स्यानपरतया यसानाषभवस्था- 

मत्वम् । अयोगवाह अदुखाराः विख्गांच्च जिद्धामूलो- 

योपाश्मानोययोरपि विरम विेषद्पत्वेनाच्रयस्थान भाग 

स्वम् । आच्रयस्वानभागितञ्च यमाच्रिवयेते उद्धाययं न्ते 

तत्श्यानभागित्वमतः विस्ख कयोः परयोजिं ह्ामूलो- 

व्यं माणयोराश्रयत्वे न ततृस्थानभागित्वात् जिह्धामूलोय- 

पान्वितनामता सन्ने वा । पफयोः पर्योगोोद्धाथ्य मा- 

शयोरा यत्वे नोपाध्मानौोयता । उच्च प्रच च्याघ्मायेते ख- 

जेन स्यानेनेति व्युत्पत्तेः उपाप्मानचन्द च्ोष्वचनः। 

ततस्यानोञ्चाखतवाद्न्वितन) मता चावधेया । अतएव कौ- 

खयां “जि ्ामूलोय्य जि ह्वामूलषपा्ानोयखोदौ "इतयु 

क्रम् । यद्यपि सर्व्वेषां वर्णानामाकाशस्यानत्व' करण- 

त्वञ्च कण्ठादौनां तदुत्पत्तौ युक्त" तथापि तेषां स्थानत- 

व्यवहारः तास्लादौ ष्याभिव्यद्धकवथेजनकवायुसंयोगा. 

धारे वरणाधारत्वारोपेख भाक्त एष । वन्ततृस्यानेष जि- 

इाखादिमम्बन्धेन वर्णीतपत्त्या जिद्धा्रादिस्थिते तत्- 
इम्दन्धजनजप्रयब्रियवे अभ्यनरप्रयत्रवाच्यो च्छेटता- 

दावेष कर त्वव्यदह्ारः दति भञ्चृतावां स्थितम् | 

प्रयन्नाः 8खभ्न्तरप्रयलाः अहप्रदानानि५बाद्यप्रयललास्त 

रपि वर्छानां विभागः। तन्न वखंमेहे प्रयत्रमेदादिकं 

बा द्याभ्यन्तरप्रयलरस्वदूपनिदूपणपून्य शं शब्द् धरत्रोऽखा - 

भिर्मिद्पितं यथा 

चऋभ्यन्तरप्रयल्लास्तु वर््णोत् पत्तेः प्रामभाविनः, बाह््राख्ु 

तडुतपस्ते : पञ्ाद्धाषिन दूति विवेकः । तथा हि नाभि- 

देशात् प्रयलनपरेरितः मराणवायुद्ं माकमच्च्रःप्रभ्टतोनि 

स्या नान्यादत्य व्यान तद्भिव्यञ्चकध्वर्नोच्च उत्पाद 

यति तत्र वर्योत्पत्तेः प्राक् जिह्वायोपायमध्यम्लानि 

वन्तद्णीत् पत्तिस्थानं ताल्वादिकं वदा सम्यक् स्मृशन्ति 

वदा श्यना प्रयल्लः, वदा ईषत् ख.शन्ति तदा इषत्- 

स्ख. ता, तेषां समोपावस्वाने रुंहतता, दरूरावश्याने वितता, 

दूत्यो वनाग्यन्तरप्रयलनमेदौः वर्णानां भेदाः| अतणव 

दचवगेवथानां तालव्यल्वाविभेभेऽपि चवर्गो्धारये करंब्ये 

ताखस्थाने जिह्वासादोनां सम्यकस्छथेः , यवकारो- 

धारणे ठ द्षतस्थेः, धकार) रणे समोपावस्यानम् द्व 

छोद्धारण्ये द्रूरावस्यानभिति भेदः । रतेषां चाभ्यन्वरत्वम् 

चऋोषपरम्टतिकाकलौोध्वनिजनककाकलस्यान पयं न्त्पाख्या- 

न्तगेततत्तत्स्यानेष ज ्ञामादोनां प्रागुक्तख् थादिचदठदय- 

खपाभ्यन्तरकाय कारित्वात् व््त्पत्तयव्यवह्हितप्रागभावि- 

लवा बोध्यम् } विवारशंवारौ ठ गलबिलख विकाथावि- 

काणालमकौ बाह्यौ प्रयन्नौ वितसंदताभ्यां भिन्नञानेव 

तयोः खमोपदरूराषस्यान1 कत्वादिति विचेक्तव्यम् । 

खथ वख मेदेनाभ्यन्तरप्रय तभेद ख्चावदभिधौयते । तत्र का- 

दिमावसानानां स्यष्टता, अतणव तेषां सम्बकृष्यरे- 
वच्वेन श्मशंपदवाच्यता । यः ईषर्ष्मृदटता | तेषा- 

च॒ स्छटविटतयोग्यो्यस्थितत्वेन लौकिकव्यवहारेषुषि 

शषसद्धानां बरग्याषयाञ्च मध्यस्थितत्वन चान्तःस्थाथन्द्- 

वाचाता। शसबहानाम् ऋचाच्च वितता । थषसष्ानाश्च 

ऊद्मशब्द्ाभिषेयवायुप्रधानत्वात् ऊद्चशब्ट्वाच्यता। अचाद्धं 

खयंराजमानत्वात् उद्ात्तादिखरवत्वाञ्च खराभिभेयता 

“अचः सय" विराजन्ते " इ क्ते: ““उदात्तमचदान् श्च 

स्लरितञ्च खरास्त्रयः. । चस्वोदौषः सू, तशेति कालतो नि- 

यमा अचि" इति चोक्तो: । तत्र छख संतता ।““खंतं 

सवोकमात्र खात् विडतन्हु दिनालकस् इर् के : डष्कैक- 
मावतया प्रयोगे संतता प्रक्रियायान्तु वि्टततेव } तन 

मृलं “चोखा यखस्तोषनूनेश्ड,टाः लक्कदा ॥ 
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चेषा स्या इलः ोङ्ञा" इति चिक्तावाक्यभेव बोध्यम् | 

अत्राचः स्याभाषद्ह्पविडतत्वउन्तः यणः यरलशास््ोषत् 

छटा इयथः नेमद््यङवाचो | एलः गमस नेमसा 
चद्रा्ा अ्ाददगविहताः ^“खराणान्द्मणाद्चौव रटत 
करयं खटतस् "दयेकाक्यत्वात् । एते च स्थानप्रयल्ाः 

सवर्यं ्नायाष्पयुक्घाः । बाहपप्रयतरास्तु च्ान्तरतम्यपरो- 
च्ायाभेवोपयोगिनद्ति ““वच्याखप्रयलतर' सवथीमिति'?पा० 

लमाष्यादौ खदम् । तेन तक्रारस्याने विवारश्राशषो- 

षाल्यप्राणद्पबाद्युप्रयल्रषाम्येन चकारटकारादरेथ दूति 

“स्याने ऽन्तरतमः” दूति दनभाष्ये सपम् ब्धकमान- 

घम्बाल्नेवान्तरतस्ये हेतुरिति बोध्यम् । 

बाह्याः प्रयल्लश्वा्टर्िधाः काकलकाध।ख्यलगलविल 

सद्रोचविकाशश्चासोतृपादकध्वनिविथेषवोषाद्यवोषप्राणा- 

लख चमहच्वद्पक (य कषरा यथाक्रमं पिवारसंवारत्रास- 

नादषोषाबोषाल्छप्राखमद्ाप्राणनानानो मन्तव्याः । 

प्रयन्नप्रे रितो वायुव्वः्यानभिव्यद्चय यल्नषिथेषोख गलबिल- 

विकाशादोनपि सम्याद्यति खतो गलविलविकाशादि- 

करत्वादाख्वहिषट'थकाखं करत्वात् चेते बाहा इति। 

ते च “खयां यमाः खयः~+-कपौ विसगैः शरणव च । 

रते ज्राखादप्रदाना अषोषाङ विद्ते | क्म्, अन्यं 

ठचोषाः द्यः संवारा नादलानिनः। अबु्मा बगेवम- 

गायणशाल्छासवः खूटताः” दतिसिद्धान्तकीषदुक्तदि थाव- | 

सयाः । खयां स्थाने जाताये यमाः कंखर्गे द द्येते 

प्रातियाख्छ परसिद्धाः खयः, जिङ्कासलोयोपश्मानोयविसगा : 

अरः शषसाञ्च एते खासाखअवोषाः कश्छं विदटखवत च । 

अन्ये एतद्धिन्नाः सर वणां घोषरंवारनादद्पगाड्परप्रयल- 
वन्तः । व्गौयप्रथमढतोवपच्चमवर्णाः पू्ववोक्वाः प्रयम- 

तोयवर्मजातयमाच्च यणः यरलवाः रते अल्सप्राणा- 

शद्धिकाः सव्ये महाप्राणाः इति विवेकः । 

तदेव" पर्छरविभाजकैर्ाद्या म्यन्तरप्रयल : खरकाल- 

विचेषैवखोनां परस्छरविललणष््पता । प्रचा हि वख: 

इर्येव कश्चिट्विभिषम् विलच्णतामासादयन्ति तत्र 
वसरिभाजकानि चोपल दण्यानि 
हाव्यादौ विन्यष्तसनां फलणक्त उश्चरत्रा० टी यथा 

गणप्रसङ्ग नाच्चरशद्धिरष्यभिधीयते “अक्रो परिद्न्वे च 

नायको भूतिन्ड, युक्ते र्चरस्धेरावग्यकत्वात् । 
“अव्यात् सम ् तिभिवति शअभिवखां इन शतान्य् वणोद्- 

ख्यातिः, शरभवण्डषथोत् वराहतात् | तथाद्य चः सौख्यः 

डज णर द्ितादच्रगणात् पदादौ षिन्धाशात्ः भरव. 

लपूर्ै्विरड्ितात्” । भरबहलास्ततृपुर्वाखि यान्यच 

राणि तेर्विरह्ितादिव्यथं : | इदवर्णानां फलान्द क्तानि- 

न्नव | “कःखो गो षञ्च लच्छी वितरति, वियशथोडः, 
स्तथा चः चखं, ढः प्रति, जोभिनलाभ, भयमरण- 

करौ भजो, टठौ खेदडुःखे, । डः भोभा, ढो विभेाभा, 

श्वमणमथ च स्वस्तु ख, यस्तु युध", दो, धः, सौख, 

छद, नः, छखभवमर यलो थदुःखं पवग; । या लच्छी, 

गस्तु दाह, व्यख्नमथ लवौ शः खं, नस्तु खेद, सः- 

खौख्य, ₹स्तु खेद, विखयसपि च खः, छः समुदि 

करोति ¦ सयुक्त चेह न षात् छखमरणपदुरे सं विन्या - 

खयोग' पदयादौ, गदयवक्तौ + वचसि च सकले, प्राठतादौस- 

सोऽयस्"'! एतेषां फलाधारनिद्पणमपि तनव ` नायका 
वण्मैते यत्र फट तद्य समादिभेत् । अन्यथा त॒ कते 

कव्ये कवरदौषावह' फलम्” । तख प्रतिप्रसवोऽष्युक्तः । 

“देवता व्यते यत्र कापि काये कवीश्वरः । मिलामिन्र- 

विचारो वा न तल फलकलयना । देव तावाचकाः अब्दा ये 

च भदरादिवाचकाः'” | 

इति वाचस्पतये व्यद्ञनवखं विभागादि । 

की 

व्यञ्चनवखं मेदः ककारः कश्ठयुः अब्गेमाल्रः । तख तन्त्र 

वाचकाः शब्दा वखांभिषाने उक्ता यथा। “ककरो 

धोथो महाकालो कामदेवःप्रकाथकः। कपाखो तेजसः 

श्चान्ति्षांचदेबोजयानखः | चक्रो मकः ष्टटिरेक- 

स्कन्धो विशा्मातः.। खनन्तः पाथिवोविन्द् स्तापिनो पर- 

मादक: । वर्गाद्यच खो बद्धा 'वर्णादयोऽन्धःश्वोज- 

लम् । माहेश्वरो ठला घ्म मङ्नलबरणं कर: । नि्या- 

कामेश्वरो खख्यः कामद्पो गजेन्द्रकः । श्रोषुर'रमणो- 

रङ्ग खमा परमा कः» । 

क प° कै-शब्दे कच-दीप्रौ वाड !ब्रह्मखि रविष्णौ श्काम- 

देवे ४ अग्नौ ५वायौ दैयने ऽद" ८व्ाकनि ९दत्ते 

प्रजापतौ १० राजनि शकामसन्यौ 1! ६मयृरे” भेदि ° । 

१ शविद्गे शब्द्चि० | १४चित्ति १५देडे १६कले 

१७घने मेषे १८ शब्दे अन कायैकोषः १ € प्रक्षाशे च एका- 

च्ेरकोषः। २०शिरसि न° “हाभ्यासोष्ठो दिखनृच्छज्च 



| 
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चैकेन चालयेत् करम् । छठत्राणनेनन्रोलनाभ्य र्लं मु- 

छौ क्रमात्” तन्त्रसार; कं शिरः २१२ रदखे च न० 

मेदि° र्श्केये ए धरणो । तन्न जहि “दिग्वा- 

नाकप्रचेतोऽचिशज्धान्द्रोपेन्द्रमिल्रकाः"शाण्ति०। कः बह्मा 

लङ्का “कौ तवा काय त्वा"यज्०२०,४। काय चखाय 

अजापतये श्ल्येके। “'क्खासि कोनामासोति प्रजा- 

पतित कोनाम” शत ४,५,६,४ । “कवलो याज्चाचु- 

बाक्या कोहि प्रजापतिः” ६,२,२,५. प्रजापति कस्तसा 

रदतदिम वषट्करोति” द,४,३,४ । दचप्रनापतौ 

“तत प्राचेतसोऽसिक्गपामहनोतः खयन्भुवा | षटि 

च॒ जनयामास ददि, ;पिद्वत्ख्लाः। दथ धम्य 

ऊवेन्दोदिंषट् लिनव दत्तान्” भाग०दे,१,२०, कषाय 

दकप्रजापतये दिषट हाद “खेभ्यस्तु चछन्द्खुषयो मेदुतः 

क."भाग०्८,१,२८। कः प्रजापतिः। ^यस्ञात्पिवामहो- 

भूतः प्रभुरेकः प्रजापतिः । बह्मा रयः स्वाणमेतु ६ 

कः परमेशाय" भा०्या०१अ० | “सारीचमाशु विशिदिन 

यथा कषपः *९,९,१० कं दच्म् । चले “प्राणो जह्य कं 

नद्धं नद्धोति सहोवाच जानाम्यहं यत्प्राणो न्ध कञ्च 

ठ खञ्च न जानामोति तेऽहोच: वदाव कं तदेव ख यदेव 

ष्छ' तदेव कमिति" खाज्डपण ¦ अत्र इखखद्धपतरा 

जद्धद्धपत्वम् । यथाह तद्भाष्ये “तमेषशक्तवन्तं जद्यचारिण' 

ते दग्नयः ऊचुः यद्वाव वदेववयं कमवोचाम तदे खमा- 

काश्च देष खेन विशेष्यमाणं कं दिषयेन्दरियसंयोभजातश्च- 

श्वान्निवसिं त" खाच्नीलेनेव विथेष्यमाणसन्पल् रक्तादिभ्यः। 

यदेव खमाकाशथमवोचाम तदेव च कं खमिति जानो 

वद्य सखेन विथेष्यभाण' खं भौतिकाद् चेतनात् खान्नि- 

वर्ति वं ्याच्नोलोत्पलवदेव"। अत्र कंशब्द्एव मान्ताव्यवम् 

इत्यन्ये । जले ““के शवं पतितं टदा द्रोणोहर्षशपागतः+ 

बिद्ग्धश्च ०। “के युय" स्थल एव स्ति वयम्" सा० 
त | कः देवताऽख अख । “कखेत्"” पा० दत् 

दङ्डिः। काय प्रजापतिदेऽते प्िवाहभेदे। “स्तो स्तीन् 

कायोढजाद्तः भनुः । 

कंय लि. कमिन्यव्ययम् घ्खाधेक' तटसूयस्य य | स्वान्विति 
यु । कयु व-क'व द््यग्यन् लि सर्व्वत्र वा यथि पर 
खवखे* अदुनासिरौ यंकारपंकारो 

कवल नण नाकशटोक्ते वेर्भलम्नकालिकपहयोगपेरे कवच 
कव्व कमप्यत्र । तत्खद्धपाटिनिष््पणः तत्रव यथा 

कदने पयो(रचयालादिनिल पातः | कगृलं चे 

मध्यादिभेदै्नानाविध' ख्टतम् । यदौन्द्ः खग्टडोडस्थ- 

स्तादथौ लग्नकाय्यपौ । इत्यशालो कवलं तुत्तमोत्तम- 

छच्यतै । स्तीयहह्ाटकाणाङ्कभागस्येनेल्ययालतः । रध्य 

मोत्तमक'दलं होनाधिक्लतिनोत्तमम् । उत्तमाधभता नौच 

रिषगेदस्थितेन चेत् । खडद्ःदिगतञन्द्रः खभोङ्येतय - 

अाखदयत् ! मध्यमोत्तमभेतद्च पूस्मात्त, षिथिष्यते। 

खड्ह्ादिपदस्येन वंभृलं ध्यमध्यमम् । सध्यमाधम 

वंवनललं होनाधिकतिखेटजम् । श्धमाधमकंवनलं नो- 

चारिभगखेटलम् । इन्दुःपदोनःखर्चोश्चस्थि तेना युक्तम 

ठ वत् । खडहादिगतेनापि पूबेवन्मध्यहच्यते । पदो- 

नेनापि सध्यं खादिति दुक्त प्रतोयते! नोचारिख्येनेल्शाले 

ऽधमं क व.ल्च्यते । न चशलृभगचन्द्रः लभोच्स्ये्य थाल 

त् । अधमोत्तमकःव लं खडदाद्गतेन चेत् । इत्य- 
शे कंव.लं तद्च्यतेऽधसमध्यमस् । यदोनेनेलशथाखौ ख्त् 

कंञूलं मध्यमं सटृतम् | नोचारिभस्थदेटेन नोचारिभगतः 

शशो । इूल्यशाको कूलं तदधमाधममुच्यते । मेषे रविः 

कुजोवापि बे केऽ वा थथौ । तल्लये कवलम - 
त्तमो त्तमभेव तत् । इखिकस्यः शशो भौमःकके तलरेत्य- 

आदतः । सधमाधमकतूल' काय्यं विध्व'सडुःखदम् । णवं 
पू्ौक्रभेदानाम द्र णयोजना । क्ल च्णसम्बन्वा- 

दरषहनोया विचक्षणैः? | 

कंस ए2 कम-स। तेजवद्रथि, काये, £तालरङ्ग{्चण्ज- 

नितघादद्रयये । (कांषा) रखरजतादिनिग्पितपानपाते 

च्छाठक इति प्रसिद्धे रेपरिमाणे च अस्तो । वहेलाकारे 

यद्ञिये ४पात्रभ्दे। “चऋौदम्बर कंसे चमसे वा सर्व्व 

पधं समानीय सम्भतयर" शत० १४,२१२११, “कच 

कलाकार वत्त लाकर” भाष्यम् । णो तालव्यान्त दरति 

केचित् । कसपरिमाणञ्च “शरायोऽटपल' तद्वजन्चेय- 

मत्र विच्तशैः ¡ शअरावाभ्यां भवेत् परस्यदतःप्रसवेस- 

याठकः! भाजन कांख्यपानञ्च चतुःषटिपलश्च सः” 

भ)4्प्र° उक्तः चतुर्षाटपलात्मकाटकद्पम् | उप्रसेनसुत- 

भेदे क्णादेष्ये ५ न्धपभेदे पुण । कंसोत्पचिकया तन्ना. 

भनिर्वचनञ्ख हरिव ८५० उक्तं यथा कसं प्रति 

नारद् उवाच “इन्त ते कथयिष्यामि श्ट राजन् ! 

यवाथेतः | द्र भिलस्य च माना ते सवादञ्च समागमम् । 

हयाश्चनं नाम गिरि तवमाता रजखला। प्रेक्धित' सहत 

राभिगेता वनकुदहलात्” इ्यपक्रम्य यदच्छयाला तद्ध 

लौभप्तेद्र सिल्घ्यतां हा कामयमान तांप्रति डन 



सेनमू्यौ गत्वा तख : सङ्गमे कंसोत्पत्तिरि{ति तत्रोक्तम् । 

^“एषश्क्ता दानवेन्द्रो गमनाय ममो दपे | इच्छयावि्ट- 

दयो दद्रा तामसिते्तणम् । वायं प्च बलवान् 

ध्यानमेवान्चिन्तयत् । खडत्ते ध्यातमाते त॒ दष्ट 

च्नानबलात्ततः । उपरसेनख प्नोति न्नात्वा इषेमवाप 

खः । उखरसेनख वौ दपः लत्वा ख परिवर्य च। 

उपासर्पन््हाबाह्धः प्रसभः दानवेश्वरः । आयमानच 
शनकैञ्ज यादहामितवीरयःवान् । उखसेनख द्धपेणख मात- 

शति व्यधषयत् | खा पतिक्सिग्धद्दया भावेनोप- 

ससप तम् । अद्धिता चाभवत् पञ्चात्तख मौरवद्भे- 

नात् । सा तमाहोलियिता भोता न त्व' मम पतिघरंवम् । 

कख त्व विङ्ताचारो येनासि भलिनोकता | ठक्पलौ- 

जतमिद्' मम संदटूषित' त्वया । पवयश्मे खपभास्वाय 

नोचनोचेन कश््णा | कि मां वच्छन्ति रुषिता बान्ध- 

बाः कुलपा लाम् । जयुश्धिता च वत्छामि प्रतिपरर्निरा- 

कता । धिक् त्वामोड्मन्लान्तं दषकुल' व्य् लिते न्द्रियम् । 

च्विश्वाखमनाय्यैन्च परदाराभिमषणम् | ख तामाह 

प्रसच्जन्तो चिप्नः करोषेन दानवः । अह" वे द्रभिलो 

नाम सौभख पतिद्च्जितः। कि" भां स्िपसि रोपण 

भूढो ! पण्डितमानिनि | । मातुष पतिमाधित्य नोच' 

श्य् वये स्थितम् । व्यभिचारान्न दष्वन्ति स्त्यः स्त्रोमा- 

नगव्विते | । न द्यां नियता बुद्धग््हषो्ां विथे- 

` षतः । च.यन्ते हि सतियो बहवो व्यभिचारव्यतिक्रमं : । 

प्रता देवघटशान् पुन्लानमितविक्रमान् | अतीवदह्ितवः 

स््ीलोके पतिघभ्पवतो सतौ । शुद्धा केशान् विधृन्वन्तौ 

भाषसे यद्यदिच्छसि | कस्य त्वमिति वद्धा त्वयोक्तो 

अनत्तकाथिनि } | कसकस्याद्िपुध्वक्टौ तव युच्लो भवि 

ष्वति । सासरोषा पुनभूंत्वा निन्द्नौ तश्छ त" वरम् । 

उवाच व्यथिता देवो दानव" टवादिनम् । धिक ते 

हत्त सदु त्त ! यः सव्वं निन्दसि सिय । न्ति स्ति 

यो नोचटत्ताः सन्ति चैव पतिद्रताः। यास्व कपत्यः 

चूवन्ते ऽखुन्तोप्रञखुखाः स्तियः। याभिषटेताः ` प्रलाः 

स्वां लोकाच कुलाधभ ! ¦ यस्तया भम पुनो व दन्तो 

दइत्तविनानः । नमे ब्धमवस्वष श्टशटु चापि यदु 

च्यते | उत्पत्दमति उमाच्नीच ¦ पतिवंच्े ममाव्ययः भपि- 

ष्यतिखते षड् यद दत्तस््रया सुतः। दर,निलस्् - 

वक्रस्तु जगामाकाशभेव ठ”। कांखराधनद्रव्य कंसकशब्द 

वच्छते कांख्ोधनमारणविधानयुखाः भावप्र* उक्ता यथा 

२वा०्भागरे 

कस [ १६०२1] कंस 

“अथ कांखसख रोते शओोधनन्वभिधीयते | पत्तो ङ. 
पनाणि कांखखाम्नौ प्रतापयेत् । निषिद्धोत्प्रतप्नानि डे 
तक्रे च काञ्जिके । गोमूत्रे च इलत्यानां कषाये{त्र विधा 

विधा | खं कांखख रोते विशुद्धिः संप्रजायते" | 

ऋय मारणविधिः “अके्तोरेण संपिष्टो गन्धकस्ते न लेपयेत् । 

समेन नाखपत्राणि शुद्धान्यण्ठद्रखंडः | ततोभूषापुटे 
त्वा पचेत् गजपुटेन च | णव घुटदयात् कां रीतिश्च 
च्ियते धवम्” एव मारितयोः कांश रोते गुणाः 
“कां द" कषायं तौच्छोष्ण' लेखनं विशद खरम् | युर 
नेतद्िवं र्त कफपित्तहर' परम्'” । 
“कषभन्यगूपपायक्ञाख्डान्तं दिगौ'? पा० दिगुषमातते 
आद्य् दास्ता । दिकंषः। दौ कंसौ परिमाणमस्येति तद्धि- 

ताथेदिगुः । कंसशब्दोऽदचांदि | “का काली का मधुरा 

का शोतलवाह्िनी गङ्गा। कं सं जघान ङष्णः कम्बलवन्तं 

न बाधते शतम्” विदग्धशखमण्डने समानप्रन्नोत्तरद्र- 
नात् दन्त्यमध्य एष । ६उयसेनकन्वाभेरे स्तो सा च देव- 
भागभाय्यां “कंसा कंसवती कडा चतनरा पालिका । 

उखसेनदुहितरो वद्वरेवाच॒जच्तियः” | ^देवभागख 
कंसायां चिल्रकेतटृद्गलौ " भाग०६,२४,२३, 

कांसक न° कंसमेव खाये कन् | {कां तदुत्पस्सियुणारि 
भावप्र° उक्त' यथा 

५ताज्रबषुजमाख्यातं कांखं षोषञ्च कंसकम् | उपधाव्- 

भवेत् कांख इयोस्रणिरङ्गयोः । काखख ठ युखान्ञेयाः 

सखयोनिसडथा जनः। संयोगजप्रभावेण तखान्ये ऽपि 

यणाः खटताः” | ““कांखं कषायं तिक्गोष्ण' लेखनं भिदं 

सरम् । गुर नेत्रहितं क्तं कफपित्तहरं परम् "| कंसमिद 

“द्वे प्रतिलतौ"पा० कन् | २कांखजाते काभोये उपधादु- 

मेदे, “काशो धातुक्नाशोशं पांशुका्ोयमित्यपि | त- 

देव किद्चित् पौतन्तु पुष्यकाभथोशखच्यते । काथोगशमन्त- 

शष्णद्च तिक्तञ्च द्षरं तथा । वातक्तद्न्रंकेग्य नेव 
करड.विषप्रणुत् । मूत्रलच्छराष्मरो शितनायन परिको- 

जितस्" भावप्रण तह्णादि । 

कांसकार पुण कंसं तन्द्रयपालं करोति ठण् उपन्स° | 

(कारि) व्सङ्करजातिमेदे ¶बेग्यःयां जा ह्मणाच्ातो 

हम्बो गान्विको बणिक् । कंदक्षारथद्धकारौ नाह्मणात् संब 

भूवतः"”" द्यु ०] तेनेतखयाम्बटवत् िजसख्कार इति किन्त 

सा जातिदेश्ान्तरे प्रसिद्वा) गौडदेथवासिनखु शद्रः । 

“विश्वकम्नी च शूद्रायां वोर्याधान' उक्षारसः | बतो 



कसां 

भभूवुः षुलाच्च षडेते थिल्यकारिणः । मालाकारः क 

कारः शङ्कार: कुषिन्द्कः। कुम्भकारः कसकारः 

षर ते शिल्िनोवराः” बह्म ° ० तेनाख शद्राज्ञातत्वात् 

“माहवद्वथैरुह्राः'” स्यक्गः ूद्रत्वम् । उशनसा त॒ 
तख प्रतिखोमव सधरत्वह्नम् । ““नुपायां वै ष्टुं सर्गात् 

खायोगव इति श्त: । तन्तुशायो भवन्त्ये ते बस्त्रकांखोप- 

जोविनः । शिद्धिक्षाः केविदलव जोवन' वस्तुनिभ्वितम् । 

आयोगेन विप्रायां जाताख्लाख्नोपरजोविनः"” । 

कसक्लष इए०कंरं कष्टवान् लष-किष् दैत ० | वा्देवे तेन हि 

वख सभामध्ये कभणेन नाशनात्तयात्व' यथा रि ०८६. 

अ०। “चिप्र पितरि चुक्रोध नन्द्गोपे च कवः ¦ च्नाती- 
डाञ्च व्यथां ठहा विसं्नाञ्चंव देवकोम् । सखि द्व वेगेन 

केभवो जातविक्रमः। आाररचुने हावाः कसनाथाथै- 

सच्छनः। रङ्गमध्यादुत् पपात ठष्णः कसासनान्तिके | अक- 

जहायुना शप्रो ययाखस्यो वनावनः } दब्शुमह्ि तं सवे 

रङ्मध्या दञ् तस् । केवलं कंप चस्वं दडः एुरवासिनः। 

डोऽपि कंसखदायस्लः प्रोतः काठधभेणा | आकाशादि 

गोविन्द् मेने तनरागतं विभुम् । ख ज्छे नायतं लवा बाड्ध' 
परिषस्निभम् । ूैजेषु परा खट: कंसो वै रङ्गणं सदि । खकु- 

ठचचापतन्तद्य काञ्चनो षञ्वभवषितः । शिरकत ङष्णेन 

पराद्छद्ख पाणिना । ₹इसतेन पश्लके ञ्च कंसोनि न्त्रतं 

गतः | तथैव च विसमूढो विह्खलः समपद्यत । निग्ट- 

तच्च केष गताद्चरिष निश्वबन् । न शशाक खं 

द्रष्ट्," कषः छम्यद्य पे तदा । विकृण्डलाभ्यां कखाभ्यां 

च्छिन्नहारेण वच्चसा । विलम्बाभ्याच्च बाह्भ्यां गाल्नाविद्धत 

भूषसेः । भर दितेनोचरीयेख शणाः चदिताननः । चे- 

भानः समा्िप्रः कसः लष्णोन तेजसा | चकष च सहारङ्ध 

सञ्चान्निर्षकरम्य केपवः | केथेष त बलादुग्टह्म कंस 

लञेथाहेतां गतम् | ठध्यभावः स शष्येन भोजराजो 

महदय् तिः । समाजवाटे परिखः देहङटां चकार छ । 

शमाजवाटे विक्रोद्य विलष्य च गतायुषम् । कष्णो विष- 
च्छयामास कंसदेहमदूरतः”। ““निषे द्रन् कंसठषः स 

विष्टरे” कंषजित्कषारातिकंखडादयोऽष्वल 

कंसवतो सौ उयसेनडुडहिदढमेदे देवव; पत्याम् कशब्द 

खद् ° । “कंसवत्यां देवश्रवसः खधोरद्षमां खया” भागण० 

९,३४,२३ | 

कसार न° कं तदाकारम् च्छति ऋ-खण उप०्स ०। 
अस्थ तद्य च क वच्छ खत्ात् तथात्वम् “यद्किञ्चित् 

"माषः | 

[ १५६०४] कङु 

कलार तदस्वि'रेत० ज1० ¦ [ १कांखधातौ लिका 

कंसास्थि न° कंलमस्छीव कटिनत्वात् व्याघ्रा ° उपभितस ° 

कंसिक ति° कंसेन चठ्ःषटिपलमानेन क्रातः “कंलाटिठन् 

पार टिठन् इकार उद्धारणाधः। कंसेन करोते ख्य, 

रिन्वाठ् छप् । चध्यञचपू दिगोसतु तख लक । अध्यदवेकस 
साद्धकंसेन क्रीते लि०। दिकिंस दाभ्यं कंसाभ्यां रोने ति०। 

कंसोद्धवा स्ली कख इव शुभ्रत्वादुद्धवति उद्+भू-खच् । सौ - 
राद्यं ग्डत्तिकायां तस्याः शुभ्रत्वात् कंसतुल्यत्वम् । 

कक इच्छायाम् सकण गव्यं चापले च अकरभ्वाच्ाकरसेट् | 

ककते च्ककिष्ट चकके [ चकद्र प्रनिक्ुते न शत्वम् । 

कक गतौ भु इदित् आल्म°्सकण०्सेट् । क्ते । अक्धि्ट 

ककन्द् ए°कक-अन्द्च् । {खं उणादिकोषः रनु उच्च० 

ककर षएु° कक-अरच । प्िभेदे । “हेमन्ताय ककरांच्ि- 

शिराय परिककरान्” यजु ०२४,२० | ककरः पक्चिविभेषः 

ककरघा(हा)ट इ०्कं विष करष्ाटोऽख इख ष्टण्वाषः। 

मूलविषे द्मे । “तत्र॒ क्लीतकाञ्चमारयुञ्जागन् 

गमे रककरघा (हा)टविदय च्छिखाविजयानीत्यटौ सूलवि- 
षाणि" छख ० । षमध्यस्तु ““अन्त्पाचक कत्तं रोयदौरीय 

ककरवाट करम्भनन्द् नवराटकानि सप्र तकसारनियांश- 

विषाणि” चुद्तोक्त त्वक्सारनिया सविषे २चभेदे । 

ककं ° कख ॒कटेन' ह खन् कहं -भागे उन् ₹्त° । 

शखनाथने | ““कक्हंवे टषभोयुक्त चासोत्» ऋ० १०, 

१०२,६ कक वे ।हंसनाय भा० । 

ककारिका स्त्रो काटिका एषो०। १घाटायाम् र्ललाटा 

ख्खिभेदे च “मस्तिष्कमख कतमोललाट कलाटिकां प्रध- 

मोयः कषालम्"” अव ० १०,२,८ । 

कङकुच््नल स्त्री क जलं क्रुजयति जूज-अलच् टमो. चम् 
हखञ्च | चातकपरक्िखि राजवज्ञभः स्यां कइगेष् 1 

ककुत् सल ० कुत्स्य केरे एषो ° । कडु, पे स्वे “आं 

वाष्हते समः ककुत्सलमिव जाभयः। खभ्येन' भूम 

ऊखुह्हि” अथ ०१६.४,६६, जामयो नवोढा; कढतृस्यबं 

वच््ेख॒ यथा जखवन्ति तथेव सन आच्छाद्य इत्यथैः । 

लोके त॒ कङुत्स्यलभित्येव । 

ककुत्स्थ एण्टषषछपरब्य धक्रस्य ककृदि तिष्ठतिस्या क । इर- 

इजया-ख्छे इच्लाकुए लय ादषतले नुपभेदे । वन्नामनिशक्कि 

चरिते यथा "इच्छाकौ संख्िते ताते शथादस्ताभ्ावसत । 

शशाद्ख तु दायादः ककुत्श्धोनास बोय्येवार्। इन्दख 

इषमूवख कड़त्खयोऽजवताछरान् । पूवे माडोवके शदे कक 



कक 

वृष्यस्तेन खः श्टतः "हरिं ०१० अ ० । “शासदीजे हरि" 
यन्नः शशार दूति विद्छतः । परञ्जयश्लख इत इन्द्र 

वाद्य इूतोरितः । कंङकल्स्य दूति चाप्युक्तः श्ट्णु नामानि 

कर्मभिः । लतान्त खासोत् समरोदेवान सह दानव॑ः। 

पार्णिं राद्े ठतो वीरो देैदैःयपराजितेः | वचनाद वदेवख 

विष्येार्बिच्वात्मनः प्रभोः । वादमत्वे टतल्तख बभूषन्द्रो 

मद्हाटषः | ममन्नधो धलुदिव्यमादाय विशिखान् चिता- 

न् । स्तयमानस्तमार्द्य युयुः कङ़दि सितः | तेज- 

शाप्यायितो षिष्णोः पुरुषख परात्मनः | प्रतोच्यां 

“दिशि देयानां न्वरुणत्तरिदयेः एरम् । तस्स चाभूत् 
परधनं वसूलं लोमडभेषम् । यमाय भह्खौ रनयहौ्यान् येऽ- 

भियुषटं घे । तदेष पाताभिश्चखं बुगान्ताग्निमिबोल्वणम् । 

विद्य दद् वदैयाहन्यमानाःखमालयम् । जित्वा घरं 

धन सव्वं मवचछऋद्मजुपाण्ये । प्र्ययबत् स राजषिंरिति 
नामभिराह्धतः” भाग° ९,६,२१ “दच्चकुवंश्यः ककुद् 

, च्पाणां कङृतृस्य इत्याह्ितलच्चणोऽभूत् "रषु: । तापं 

शिष!० अश | काकुत्स्व तदपत्ये । ““काङुत्स्य रषत् 

खयमाम खास भटः, 

ककुद् स्न कं उखं कौति कु-शब्दे किप् ठक च एबोतख दः । 
टषस्लन्ध टस्यमांसपिण्डाकारे, (ड) इति खाते एटषा- 

क्भेदे रच तच्छलादौ नुपविङ्के, शप्रधाने, ४पव्वं तायभागे 
च । “च्छाखः शिट्य ककुदि पाणिना प्रालिपच्छनेःष्भा० 

च्लु०२६१अ० | ककुटिस्वितः कङ़त्स्व न्द उद्ा० | 

काकुद इ°न ° कख देख छखख वा कृ भूमिं ददाति दा-क | 

(कट) दति ख्याते दषाङ्गभेदे, रप्रधाने, रेनृपविद्धे, ङ 

त्ादौ, ४पव्वेतासभाने च । “द्चाङवग्यः ककं नपा- 

वास्" रुः । ^नुपतिककृदं दत्त्व यूने सितातपवारणम्” 

शुः 1 “ख राजकङुदव्ययपाणिभिः पाचचंवत्तिभिः? 

शषुः । ब्ध ° खवसयायामन्त्यसोपः खमा ° । खजातकङत् 
# ऋ 

ऋल्यवयाः उषः | पूखं कङुत् तरुणः | पव्वतमेदे चान्त्य- - 

खोपःलिककृत् लिकूटगिरिः 

ककुदा ति ककुद" राजविद्कमच्छोति धारकत्वेन व्या- 

ओति अन्त-अण उषण स । राजचिद्धधारके $ 

` बद्धापव्यम् रेवत्या ° ठक् । काकुटिक तदप्य घुण्ड्री 

कङुद्ावत्ते ए° ककुद् आावत्तेः। ककुदिस्य इटरोमावन्ते- 

मैरे । तख प्राखिस्यत्वात् निन्द्यल्वाज्ञ भत्वं इनि । कङ़- 

दावत्तिन् तच्छिङ्कधुक्ते निन्दे भे । 

कङद्मत् इ ककृदख्यद्य भत॒प यवादि° भ स्खवः। 

{ १६०१५] कङ्क 

ष्टे । व्द्पैकलः कङुद्मान्" कुमा० । “अथोभवोज्ख- 

नदित कङद्मताम्" माषः | “मदोद्लाः कङुद्मन्तः 

सरितां कूलशद्र,जा : "श्नः ककुद्यानिव विल्रक्ूटः"रघुः । 

ककुद् शाडश्यं नारू मतप् । २कङ्त्सडये बह्लोदक- 

खंघातयुक्त । “जम्भिः प्रदत्तिंः ककुद्मान्? यज् ०९.द, 

कङुद्मान् कङ्च्छब्टेन दषस्कन्बे उन्नतप्रदेथ रच्यते 

खद्ण्े सयुप. तत्सासान्याइद्कनिचययुं क्रः” नेददो° । 

्५षषभोषधौ'? राजनिण पर्व्वते खामी 

ककुद्यतौ स्तो कङदिव सांसपिण्डोऽस्यखाः दप यत्रा° न 

मख वः डीप् । क्याम् अमरः 

ककुद्धिन् ए° ककुदु+खसूयथे“ मिनि । शदषे रपर 

ते च | “ष्टो सडलाणि कका नासहम्›' भा ० आखर 

६०९अ०। रवति नृपे षु । “आनन त॒ दायादो 

रेबोगाम महद्युतिः। अनन्तं विषयच्ासोत् पुरो चाख्य 

कुथस्यलो । रेव रेवतः पुत्रः ककुदो नाम॒ धानिीकः” 

रिषं०५०बअ० । 

कङुद्मिसृता स्ली &६ैत० । बलरासभार्यायां रेवत्याम् | 
ककुद्धिडन्यादयोऽप्यत “ककु द्धिकन्यावक्कान्तवाखलब्धाधि- 

वासयाः?' माषः | 

तखाः पून्बकञालिकायाञपि बखदेवपरिणयकया यथा 

“रेवख रेवतः पुत्रः कङुद्मो नाम धाभ्पिकः । व्येटः घन 

शतदखासोद्राञ्चं प्राष्य कृगस्यलौम् । स कन्यासहितः खुत्वा 

गान्धर जद्ध णोऽग्निके । चन्तं भूतं देवस्य गतं बद्धुं 

प्रभो । अजगाम ुद॑वाय खां रौं याद्ेतास् । कतां 

दारवीं नात्रा बड्दारां मनोरमाम् । भोजटष्णयन्केगप 
बाद्देवपएुरागनेः । ततल्लद्रौवतोन्नात्वा यथातत्त्वमरिन्द्म ! । 

कन्यां तां बलदेवाय सन्नतं नाम रेवत् । दत्त्वा जगाम 

शिखर भेरोख्तपवि सथितः । रेभे रामोऽपि धर्मान 

रेवत्या सह्धितः उखं)» १०अ० | युधिहिरञ्वाच “कथं 

बड्धयुगे काले समतीते दिजोत्तम ! । न जरा रेषतीं प्राप्ना 

रैवतं वा कङुद्िनम् । नेर" गतख वा तख श्यातेः 

सन्ततिः कथम् । सविता एयिव्यामद्यापिं ओोठनिच्छानि 

तत्त्वतः । नारद् उवाच । न जरा क्षतृपिप्रासावान 

खचु्भ रतभ ! । ऋत् चकं न भवति ब्रह्मलोके षदाऽनव । 

कडुखिनस्तु तं लोकं रेतस्य गतस इ । टता षण्यजने- 

सात राच्तवैः सा कुशख्लो" भाण इरि° ११अ*। 

कङुन्दर न° क्ख यरोररा षदेष्खक् भूमिं स्थाति 
ह-बा० खच | एषम याचःस्थ मरसाकारे कूपके “सक- 



कक 

दिभक्तचतर खक (क) कुन्द्रविभागः रथाङ्गाकारसंस्थितञ्च 

नितम्बविभागः'' दथक्मा० । “क्सो शङ्खौ भ्रवौ दन्त 

केटाबोष्यै ककन्द्रे" यान्न “क्कुन्द्रे जघनक्ू्पको” 

मिता० । एषे * कुकुन्दरमपि तब्रा्े | 

कङभ् स्तोकं प्रकाश स्कभ्नाति खक न्भ -किप एषो °। दिशि, 

रथोभायास्, ३दम्पकमालायाम्, ४अास्तरे, ५रागिणोमेदे 

च | "अष्टो व्यख्वत् ककुभः एयिव्याः” ऋ ०१,५८,१ । 

°व्दाधये प्राचो" ककुभं एथिव्याः» ७,६.,२ । केप्राणे । 

“ककुप् न्द्” यज् ° १५,४ । “कं चखं शरोर स्ल्.भ्नाति 

धारयतोति ककुप, कं चख कोपयति दोपयतोति कुप-दीप्नौ 

चुरादि किप् । पूर्त्रपक्ेः सलोपग्द्शन्द् सः कङप् प्राणः 

“प्राष्ठो वे ककुप् उन्दः इति तेः पेद्द्;° | दिती- 

यपक्ते वैदिके छन्दोभेदे । 

“श्चा वयः ककुप् ढन्दः ' यज् ०१४,६ “खाद्यनादष्टाच्रौ 

पान्तभिति भेदः । 

पादौ मध्यमौ हाद्शाच्तरौ ककुप्"? बेददौ० । काल्या° 

सर्व्वा° ५अ० ¦ “दितोयशष्णिक् त्रिपदान्त्यो इादशकः 

दयेत् एर उश्णिक् मध्यमचेत् ककुप्” दूति तल्लक्षण 

खक्रम् । “सवः ककुभः" अचच० चरौ ६,१.२३ । 

ककुबरागिणोद्प्सुक्गम् खुगोतदामो°^पौतं वसाना वसनं 

हकेशो वने र्टन्तो पिकनाददरूना । विलोकयन्तो कक- 

भोऽतिभोता मूत्तिः प्रदिष्टा ककुभस्तयेयम्” । 

ककुभ उ०कं वातं स्कभ्नाति स्कनभ-क एषो) वीणाङ्ग, त- 

खाः खरगान्मरोग्यंसम्यादनार्थेमधोवद्धालागूमयभा ण्ड । क 

वात्य कुः धूमिः भाव्यसख्मात् ककु+-भा-क। विस्तोर्छंशा- 

ष्डाभिः वातभूमिप्रकाथकेऽच्जं नडे, च तद्भादि भाव- 

[ १६.०६ | 

प्रका ० उक्त' थथा “'ककुभः शोतक्ोभग्नत्ततत्तयावषाखरलि- 

त् । मेदोमेव्रणान् हन्ति तुषः कफपिन्नष्ृत् । 

“नध्येसलद्रः ककुनः पिशङ्गो” माषः तास्तर्ड,लोन्नेति- 

निग््ोत्ानविस्तोशेकवौ ककुभोलख्ले" दकु °कालक्चपं 

ककुभश्चरभौ पववत पर्वतेते मेषदू°। रागभेदे च 8रा- 
गिोभेदे सो | ककुभ इवाचरति कङ्भ+-किप्-अच् \ ५म- 
रति तिजि्०ककुभं खपं टषभख रोचते'यज ०८,४९ । 

ककुभं मत् ”बेद्दौ ° [ष | नलोनामगन्धदरव्यो चब्द्च० | 

ककुमादनो श्लो ककम इगाद्यते दद्छरमलात् अद्-च्छ ट् | 
ककुन्मतो स्तो :दिकेन्दोमेदेएकञिनपञ्चकेन्द्ः शद्मतो 

ष्टके कक्श्मतोति" कात्याण्सव्वातुर नह्लवणक्् ॥ 

ककु लि° क्ल छव्यख कु भूमिजिद्धोते उच्छरिततात् 
गच्छति इा-क दैत° | !उच्छिते रमति निषष्ट: । 

कत्त 

“ककुहं चिच्वा कवे , मन्दन्त ष्ण विन्द्वः'" ऋ ° ८,४५, 

१४ | “ककुहः सौस्योरस इन्द्रिन्द्राय९,६७,८ । ककुहः 

कङृ्स्तोति निषण्टो पाठान्तरम् तदर्थे । 

कक हासे भु* पर० अक० सेट् । ककति । चअक्क्रोत् । 

चकक्त | कक्रटः | प्रनिकक्ति कादितवाच् णत्वम् । 

कक्ट पुंसी कक-अटन् | स्टगविेषे स च आश्वमेधे खनु- 

मतिदेवताकः पशुः । “न्यङ्; कक टक्ते ऽतस्य ” यज्० 

२8,२२ | भेदो मुगभेदः न्यद्रपि, ककटः सएव, ते 

योऽद्य" गेददो° । स्तिया जातित्वात् डष् । 

कङ्कुल ° कक्-उखच. \ बङ्लडक्ते नलितविख्लारः । 

कक्तोल ए°ककते गच्छति क्विप् कक्, कोलति संस्यायति 
कल-अच् कोलः कक् चासौ कोलति कम्पी °| गन्व द्रव्य 

साधने इत्ते (कांकोल ) इति वङ्गभाष)। खाते (वनकपूर } 

दूति पाञ्चान्यख्याते । ““अाकम्पितक्कोलेः नमेरुकुद्चम- 

पिपातिभिः" काद्० । “कक्कोलं लषु तौच्छोष्णं तिक्र 

इयः राचप्रदम् | आख दुगेज्िद्दरोगकफवातामया- 

ग्यद्त् ” मवप्र° तद्या: (“जातोफललवङ्गकके!लमेषा द्ध 

षट्पलम् । मोक्तमाचमनमिति'” तन्त्रसार; । 

कक्रोलक घु इदमर्थे कन् । †ककोलटच्तजाते गन्द्रये 

(वनकपूर) इति ख्याते । तख कोषे फलधच्त्वात् कोषफल 
इति प्रसिद्धिः रस्य.लमरिचे राजनि°। { चकक्ख । 

कक्व हासे भुादि०पर ° अक सेट् । कक्छति अकक्छं त् । 

कक्वट ति ० कक्ख अटन्) {कठिने अमरः | रडासान्विते लि° 

कक्वटपचरक ° कक्खट' प्रकाशान्वितं पल्रमख । (पाट) 

दक्भेदे शब्टमा ° [ भूमौ वख लेखनसाधने द्रव्यभेदे लिका ,। 

कक्वटौ स्रौ कक्ड-अटन् गौ° डगोष् । कटिन्धाम् (खो) 

कत्त ए कष ह्धिसादौ स । १उत्तरीयवचस््नखख पचाद्धाग- 
स्य अञ्चले (आंचल) रखतायाम्, रेशुष्कटणे, 8 शुष- 
कवने च मेदि०। ५ पाश्च मागे, दैराजान्तः घरे, ७बा्ञोमू ले 

षट्प्रदेशनिह्िताधोऽशु'कखैकदेथे (काद्ध) <इस्ति- 
बन्वनरज्वां, १०काद्युपराम्, ११पकोषटके, १२ग्द्ह्- 

भित्तो, १३साग्यं १४य्यङास्मदे मेद° १५ कक्तरोगमभेदे च 

( कांकविराकलो ) स्त्री | १६ैषापे न० डेल । “प्र्तियो- 

दञ्जिषं कचे” मावः०। ^क्रोटा वराहं निरतक्त क्तात्” 

ऋ०१०,२८,४ । ` ख्टकच्तथनप्रस्या प्रसच्नजलनिन्नगा? 

“कक्तान्तरगतोवादुर्जौमूत इव गरज॑ति ” 

रामा^“यथोड्रति निहता कच्तं धान्य' च रच्चति”मचः 1 
(7 “क्षु; शिभिरक्नच्च” “मह्ाकच्ठे बिलौकसः । न दच्च. 

भा० वण ¶प्र् 



कच्च 

दिति चात्लान' यो रत्तति स जोवति+» भा० चआा०१४१५ 

अ० | “खयमग्निदंहन् कल्षमितच्ायाति भोषणः” भा० 

खा०८३६६ अर्रये “अग्निर्महाकत्तमिवान्तकालेण्भा° 
ब १२० ०] १७ बाह्माले सनोत्वमपि “कच्चैः कतां 

विधृन्वानाषासछोट ̀  तन्न चक्रतः” भाण्स० २२ अ०। 

वस्तराञ्चले ठ पु"स्त्रो ““चित्रहस्त) दिकं लत्वा कच्ताबन्धञ्च 

चक्रतः” भा०६.०२ | “वामे ए तथा नाभौ कत्तन्नय- 

छदाृतम् |. एभिः कचः परोधत्ते योविप्रः क शुचिः 
ख्टतः” खट तिः “परिधानात् बह्िःकत्ता निबद्धा दरी 

भवेत् "योगिया०। श८नौकाङ्ग हेम ° | बाह्धमखे (बगल) 

“बदूव्यपान् प्रति्च्य काञ्चनानच्वान् ख कचो परि- 

ग्टह्य वाससा” भाण्वि०२५ क्ञो०। प्रकोट ^खापञ्च- 

म्यास्तु कच्चाया नैनं कञिद्वारयत्” रामा०। “क्रान्तानि 

पूष्वे' कमलासनेन कन्चान्तरा्य द्िपतेर्िबेश" इमा 

“करेण क [भिर ून्यकच्चान्तरम् "काद् ° १६ परिकरे“अाबड- 

निषिडकच् :' काद् ०। कल्ारोगस्तु “बाड्पाखंसकच्चाछ 

कष्णस्फोटां सनेदनाम् । पित्तप्रकोप्रात् संभूतां क्ता 

सिति विर्न येत्” । क्तामागेष ये स्फोटाः जायन्ते 
मांषदारुणाः | अन्द् इज्चरकरा दोप्रपावकसन्निभाः । 

सप्राहात् इाद्थाद्वा पच्वाहा चन्ति मानवम्” छते 

उक्तल त्तस; । “(द रिगिज्ञां गन्धनाग्न्ीं कतां विस्फोटकं. 

स्तया । पिन्चजसख विघपख क्रियया साधयेत् भिषक" 

चख २०कच्छेजलप्राये विश्वः 

कल्क ए० जनभेजयषपंसलहते वा्ठकिङकुलजसर्पभेरे । 

“हिर ण्यबाड्ः शरणः कच्चकः कालदन्तकः । एते धास- 

जकिजानागाः प्रविष्टा हव्यवाहनम्” भाग्ा०५ ८० | 

कच्चतु द० कलच इव तन्यते विटपं तन-वा* ड । उत्तमेदे 

तख फलम् अञ सच्वा° न लुक् । काच्चतव तत् फले न 

चठरच्याम् उवर्णान्तात् अण् । काच्चतव तत्सच्निल्ट- 

देशादौ ्ि° | 

कच्तधर.न° क्लां धारयति ट-खच् नि्हखः। चउ्तेक्ग 

वन्न :कक्तयोरन्तरा लस्यानस्थिते भम्र स्यानभेदे ।““वियेषतस्तु 

यानि षक्यियुलमजादविटपानि तानि बा द्खोमं णिबन्ध- 

कपैरकच्चघराणि । वद्श्वणढषणयोरन्तरो विटपम् एवं 

वच्च :कच्यो मध्ये कच्चधरभिति? लल्ित्वा क्षधरे प- 
चाघातः*इखते तद्धे पच्चाघात उक्तः | [स्त्रियां ङोप् | 

कल्प पु'स्त्री कत्ते जलप्राये पिबति पा-क०्ऽत० । कर 

कन्तरद्ा स्त्री कत्ते जलप्राये रोहति सह-क | (नागरष्धा) | 

{ १६०७1} कल्ला 

नागरछस्तायाम् राजनि ° तद्छाजचप्रायभवत्वात्तथातवम् । 
कच्चश्ाय इ ख्ो कचे शषकृषणे येते थो-ण । कुक्कुरे शब्ट्- 

माला | स्तियां डनेप् | 

कत्तणायु स्तौ कते रेते थो-उण् । जकङरे राजनि० | 
कत्तसेन ए ^परील्ितोऽभवन् घुला: सव्व धम्मौ्ैकोविद्ा । 

कत्तसनोयसेनौ त॒ चिलसेनख वीर्यवान्; भा० आआ० 
९४ अ० उक्तं परिक्षचुपरभेदे) अयञ्च परिचित् 
छाविच्ततःघत्ः “आखाविच्चतः परिचिन्त् ” इत्य पक्रभात् | 
“अलकः कच्तसेनञ्च गयो गौरश्च एव चेति" यभसभास- 
इख ने उक्तम् । तखाश्रमश्च अवन्तिरे शस्यासितगिरिस्थः । 
"अवन्ति प्रतौच्यां वे" इतय् पक्रम्य “बह्धमूरफ लोपेतो. 
षितोनाम पर्वतः| आश्रमः कचसेनख पर्यसतत 
युधिषिर! मा० व टश्च । वख च संन्वास- 

कथा! “कच्तसेनस्तु राजर्षिर्वसिष्टाय महात्मने । 

न्यास यथावत् सन्यखं जगामाशु महायशाः” भा. 

ऋत° १०७अ० | तख प्रातःसयं तानाह भाग्खन्० 

१६अ० । “कच्तसेनश्च राजर्िरयेचान्ये नादकी- 
स्तिताः । कल्यशचल्याय योनि्य' सन्ये ऽपखम्योद्ये । 
पठेच्छविरनाइत्तः सधम्पेफलभागभवेत्”। “कलसे नाण्णिं - 

सनै च खिन्धुदोपच्च पायवः । एते चान्ये च बह्वः 

सिद्धि प्ररसिकां गताः?” भागश्च ०९१अ० | २कऋषि- 

भेदे च । यद्ापरत्यमभिप्रतारो । “अय शौनकन्च क।पेय- 

सभिप्रतारिणं काक्तसनिं परिवेष्यमाणतौ बह्मचारो वि- 
भिचे'" का०० कक्तसेनखापत्यम् इञ्" भा ० । 

कच्चा सल्लो कष-स । १उसरोयवस्त्रे रकाद्चयाम् रेमध्य- 

बन्धने ४स्तिबन्धने च विश्वः ५मध्ये दैखंशयकोटौ 

७ठल्यतायाञ्च । खुमकच्च : । कन्तोकतः क्रोडोकतः । टरा- 

जान्तःघरे च तत्र मध्यबन्धने^द्घे परःसह टदबड्कच्तय" 

सावः “कच्चा भध्यबन्नम्” भक्ञि° कशब्द उक्ञायेम् च 

कत्तापट ए० कल्लाकारः पटः! कौपिने हला० । 

कत्ताय नामधाठः पापचिकी्षीयाम् । ““सतकचलक- 

रच्छ हनेभ्य ; करव चिकोधाया म्" वारिं ‹ व्यडः । कल्ा- 

थते कक्तं (पापम्) चिोषेति । अकन्तायिर कक्षायां- 

बभूव आस चक्र । 
कच्चाषेत्तक पर कच्च वनश्ुपवनः साम्य स्तौबा्धमूलं वा 

कन्तां राजगुद्ान्तःएरोः वाऽनेच्ते अ+ ईच-ख्ड् ल् । - 

शशुद्धान्तपालके, २उद्यानपालके, रदेरङ्गाजौवे, ४जारे 

करो दैदाःस्वं च मेदि° । 
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कत्ता 

कततिन् लि° क्च पापमसूयख सखा० शनि । पापयुक्ते 

कच्तौोवत् ए कच्चा अक्यसख मतप् नि° संन्नायां संप्रसारणं 

दोर्षञ् । श्छोटायने ऋषिभेदे हेच अन्यत कण्ावत् 

कच्यायुक्ते । “शोमान' खरणं कुह नह्मणष्सते 1 क- 

च्ोवन्तः यच्छौशिजः" निरु० खुतिः कच्तीवान् कल्ता- 

वान् निस्° | सलुष्यक्ग्च रषाभिप्रेतः इति निरू० । 

यतः कोवा अचरस्य" ऋ ०१,१२द६,२, ५अक्ं भलुर- 

रभवं द्रवी खाद" कल्तोवा षिरस्ि विप्रः" ऋ०४, 

२६,१, “कक्षीवान् दोष तमसः एलस्तत्रंन्नकः'' सा० । 

ष्य द्चाङ्गिरोगोलोत्पच्चः । “यवक्रोतच्च रेभ्यञ्च अमावच 

परावद । चखौथिजद्ौव क्तोवान् बलशाङ्गिरसः इताः” 

भागखलु०१५०अ० | “यवक्रीतोऽथ रेभ्यञ्च क्लोवानौ- 

भिजस्तथा” भाअतु०१६५अ० | अयञ्च गोलप्रवतेकः 

«कक्तोवताभाङ्गिर सौ चच्यगौतमौ थिजकाच्लोवतेति | आश्र 

श्रौ° १२.११३, कक्चीवतोऽपत्यस् अण । काच्तोवत 

ततृषुत्रे प्रषर्भिभेदे। ““कच्तोवन्त' यच्रौशिजः इति 

खतिमधिलत्य उधिज; एलः उचिग् व : कान्तिकष्येः? 

निरुकोक्तं : आओरौशिजशब्द् तालव्यसध्यणव साधुः भारते 

मृदं न्यमध्यपाठः लिपिकरप्रमाद्कत एव । एबं इतिद्धल 

भारतादौ पा०््ते च ईकारमध्यपाठद्भेनात् हेम०कच्ो- 

वच्छन्द् एव । चन्द् कल्यदर् ने क्तादच्छब्दकल्नं नमलम् | 

करेय इ ° ^रोद्राञ्चख ता चोसम्धर ते बलभेदे । ५रो द्रा 

मह्े्वासा दथाश्रसि नवः” इतय् पकस्य “कऋचेयुरय 

कचं युः केयु वोर््यवान्" इव्यादिना तख दश त्रा 

दथिताः भाग्खा०९०्य० “खायुःचुपञ्च रालर्णिः कच्च 

युच्च नराधिपः" भा० खनु०१६५अ० | “रौद्राश्चख 
छताच्यां वे द्थाश्चरसि धनवः। ऋवेयुः प्रथमस्ते षां टके 

दुष्ठथेव च । क्त युः स्वरडिलियु च" हरि वं ०११ 

कच्ोलखया बि कचात् जच प्रायदेथादत्ति्ठति उदट्+स्या-क 

१५ब० | भद्रश्तायां राजलनि० | ( नागरा ) तखा- 

जचप्रायदेथजत्वास्तथात्वम् ।कल्लोद्धवादयोऽप्वत्र । 

कच्छ लि० के भवः यत् । “कच्चोवोरुधिदोभूले कच्छ -गुष्क 

बने के” इति विश्चोक्तलतादि {भवे । रेशदरभेदे 
इ । “नलो वन्याय च कच्छाय च"यज्०१६१२२, शद्रा 

ध्याये शदरमेदकथने । शकक्तपूरके लि०।“'श्येन यालामदितिः 

कच्छोमद्ः› ० ५,४७,११, “कलाः कलापूरकः 
भद्; भा" | के मध्ये भवः यत् । 9ख्रोयवस् 

५ ₹ष्यीटिप्रकोहे राजम्टहादेेटनावच्छिन्रं ६देषे राज- 

{१६०८ | कीक्घं 

ग्ट्ारेः ऽप्रारम्भ्रकोष्के साद्य €कचवद्चरच्ौ 

१०काच्चरां मेखलारलौ ११यस्त्राद्चले १ २गजमध्यगन्वन- 

रच््वौ च स्त्री । स्ला्येयत् | १३उदयोगे १४परिकर- 
बन्धने च स्त्री “ते चतीत्य जनाकोखौ कच्धाल्िखो 

नरर्षभाः» भाण्ड०२० [° | "खभिगम्य ण्ट" भ्रातुः 

कच्छामपि विच्टह्य च २ मा०। अत ज्लोवमपि “अन्यच 

रयोहास्या ग्टष्कत्त तास्तथा" रामा० } १५ युञ्चायां 

शब्दरता शदैपाश्चमगे न° | “शोभितः देमकचैयञ्च 

हेभपटर्विभूषितस्? \! रमा० “पराये बदकचपाणां 
ताहथां सम्भवः कुतः” पुरा०। १७अज्गलौ शी निषच्; | 

कच्यावत् ष'स्तलो कच्ासयस्य मलप् भख वः । ऋषिषंन्ना- 

भावात् न संप्र०। हस्तिनि हेमच° स्तिया नेष । 

कच्यावैच्तक इ° कच्ावे्कार्ेषु । 
कख हासे म्धा° परणश्यकण्षेट् णएदित् षटादि बोपदेवः । 

कति एदित्त्वात् च्यकण्ठोत् ! चकाख णिच् कखयति । ̂ 

पा० मते नाद एदित््व तेन खकलोत्-अकाखोत् बूति- 

भेद नवा तन्मते षटादि | नेन काखयल्बेव | कादि 

त्वात् प्रनिकखति इत्लःटौ न अत्वस् । 

कख्या शी कख-यत् । हस्य दि प्रकोऽ कच्चा शब्द् ₹०। 

कग क्रियामात्न भ्वादि० पर° सकण कण चेद् एदित् 

बोप० । कगति चऋकगोत् } पा० नेदिन्वम् तेन अकषगोत् 

ऋअकागोत् कागयति) चकाग प्रनिकगति म शत्वमू । 

कङ्क एसी ककि- खच् । पिमे । (काक) । “कङ्खपनः 

गिलोषखः” इत्यक्त सतस्य पक्षिण शर एङः क्रियते ।^^छ- 

रास्तयोसतु बभूवः कङ्कवङ्हिणवाससः» भा० वि०५य८। 

सच प्तौ पघ्ुरमाघ्ठतकुलजः“चनलायाःशुको एनी कङ्कस्तु 

स्ुरमादतः*भा०जा०६६अ०) रमह्ाराजचूते रालनि०। 

चतियमात्व शब्दमाला । ४यभे ५ छद्मना दिजवेशधर 
मेदि ° “कङ्ोनाम दिजोभूत्वा भताक्तः प्रियदेवनः» भार 

वण्य्द्० | युधिषिरद्य ऋद्मना दिजवेथतया तथालम् | 

६खदैवादज मेदे “देवमोदख श्ूरख मारिषा नाम पत्य 

भूत् । वां सजनयासारू द्य घुलान् कभेख च | वद्देव 

देवभागं देवरवसम। नकम् । ख्टङ्यं श्लामक क्क शमीकं 

व्रकं टकम्” का “कङ्कख कपिकायां वे ऋतधाना- 
जयाषपि” इति तत्एनोत्पत्तिरक्रा । 

५ कतवम््ा दाना्टष्टिः अमोकः समितिद्चयः। शः 

शख कुन्ति सप्नंते वै महारथाः” भागख०१३। 
खमे नकन्वाभेदे सतनो । “तेषां ( उससे नच्वतानाम् } 



कङ्क 

शतारः पञ्चाशन् कंसा कंसवती तथा | छवतनूराष्ट पालो च 

कद्ध चै वराङ्गना” इरि०श८ । 

कङ्कट ० कं देकं कटति क+कट-म् च्, ककि लौल्ये 

अटन् वा | {कश्चे । “शर्वायुधेः कङ्कटभेदिभिख" रषः 

तेन निरत्तादि कुखट्ा० चतुरव्याम् ठक् | कङ्कटिकं 

तन्नि्टत्तादौ लि° । चतुर्थां काशा इल | कङ्कुटरिल 

तदर्थ । प्रक्तार चदरथपाम् दनि । कडकटिन् तद्ये ति°। 

अस्मे इनि । तद्या क्तं ब्ग कवचे ति °। उभयत्र च्यः 
डगेष् | खाये कन् । कङ्कटकोऽप्यत । 

कङ्कण न*कं शुभं कणति कम्-कण- अच् | १करभूषण, रभू 

बलात च रगखरे 8इस्तद्धते च धिश्च: “.सिन्द्रि- 

तानेकप कङ्कणा द्भिताः'' भाषः^'उतृकतिप्र' करकङ्कण्यभिदस् 

बङ्धा दद् भेखला "साण्द्० कङ्कणणब्द् ख करभूषण्ण धत्वे - 

$पि ततृकाले करदत्तित्सचनाय कखापतंसे कणं शब्दवत् 

करशब्द्प्योगः । भूषयर्मले "के द्र्मा्ते कवा माभेस- 

न्ति केन प्ररोपिताः । नाय | भत् कङ्कणन्यस्ं येषां छक्ता 

फलं फलम्" सा०द० । कमि व्ययम् जलाथेकं तख 

कयः | ५जलक्णे पु । ' “नितम्बे पल्ालो नयनयुगलं 

कङ्कणभरम् खखे हारावाश्चिः शति लकमभूत् पाश्णिकमलस् । 

अरणे काट ! त्वद्रिवनितानां विधिवथादपूम्बौऽयं 

भूषाषिधिर्जनि'" उद्भटः । 

कङ्णोका स्तौ एनः एनः कणति कण-यङ-णुक स्कन् 

“ चड्यः कडूण च" उणा ० कड यादेश । सुदरषर्षटिका - 

याम्"उच््व ल ° वा० चङ्णः-अच कङ्क्ारेयय गोरा ० 

ङीष् । कङ्कणोत्थपि तरेव भरतः । अनर सूलं भ्यम् । 

कड्त इः ककि-अतच्  ?नागवलाडकते । वक+गतौ अतच् 

ष ० ! २अल्पविषे ङुखभे सपः घुख्ली जातित्वात् 

स्यां डोष्। “क्तो ग कड्ूतोऽथ सतोनकङ्कतः' क ०१, 

१२.१,१ । '"“कङ्कतोऽल्छनिषः शखतोन' जलम् तत्व कतः 

जल् ण् भः'› भा ०।३के चप्रसाधन्यास् न ° (काकुद) । 

“शिरसीव कङ्क तमपेतमदधजे" मावः घु'सूलमपि ^ । 

कह्कतः तदन्य एषः; ¦ अपास्प : केग्य मलमप भीषणः 

चिखात्"तरय० १४,२,द८प्रसाधनोयुयाच धते उक्ताः 

^क्ेचप्रवाधनो केश्या रजोजन्तुमलापड्ा” अख स्तोतव 

मपि तत्र गौ ° डेष । कङ्कती तत्राय ।वच्वानरौ । खये 

कनु | कडु तिका तत कङ्कत' तदुसंस्कारः प्रयोजनमख 

क । कष्तोय केशप्रसाधनपरे ऋषिभेदे ““तद्धेतच्छार्डिन्दयः 
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४,४,१२ । च्टडस्ये च तखोव केयसंस्कार प्रयोजनात् 
कङ्त्रोटि उ कह्ख लनो टिरिव चञ्चरख । १मत्खमेदे (कांकला) 

बा०ऋच् समा०। कङ्कलोटोऽष्वल । सिवा जातित्वात् गेषु 

कङ्कपत्र ए° कड्ख पल" परल पक्लोऽख। शद्धे तत्पमचयुक्त 
१यरे' "हया रजतप्रख्यान् कङ्कप तैः शिला शिरैः०भा०वि. 

१८ “त्वा च तानाशुगेच कङ्कपल्ान् शिलाशितान" 
भाण्खाश्च०्ऽस्ख० | ६ैत०। २्कङ्कखगस्य प्ते च| हस 

पत्रं यत्र ।३तप् पच्गुक्तं "'नखप्रभार््षितकङ्कपल सक्ता 

क्लि: सायकषुङनखएव"रषुः। तद् सूयखद्नि । कङ्पलिन् 
कङ्कपत्रयु्तो वाश घु° “विव्याध दशभिर्षाखैसवरितः 
कङ्पलिभिः'* भा०्व" ५७० । “पुमरेवादहनत् पाथं 

` द्वे कङ्पलिभिः” भा०वि०५९ । 

कङ्कपरव्यैन् ए० कङ्ः कम् खमिय पर्वा । सपेभेरे । तिर- 
शिराजेरसितात् शदाकोः परि संतम् । तद्ध कङ्कप- 

व्वैणो विषभिय वीर्द्नोनशव्"” अय ०७,५६३,१, 

कङ्कयुरो श्लौ कं चखं तेन कायति प्रकाशते कं-क कम्प ° । 
कालोष्यै त्यां वसतां हि छखबाल्छात् तचात्वम् । 

“खसि हा पस्छ.ग्य षुनःएुनः स (असस्यः) प्रासादमालाः 

परितोविलोकयन् । उवाच नेत्रे ) स च्छे, प्रप्त 

कासीं युवां कङ्कषुरो त्विय वत” काथौ° रेच ०। 

अङ्माला स्ी ककि-चापले घज् कह चापल्य" करचा ञ्ल 

महते धारयति मल-ष्टतौ अण् छपर०्ख०| करतालीवाद्ये 

शब्ट्र० तत्न हि करचाषल्यात् तथात्वम् । 

कङ्कमुख ए० कङ्कस्य म् खभिव छखमख । (हांङ़ाथि) दये 

खञ्तोक्गो २यल्खोडार्ष्ायं यन््रभेदे न ०। “तत्र नाना- 

प्रकाराणां व्यालानां टगप्िणां मुखस च्ठानि यन्धा 

प्रायः सटशानि तानि” इत्युक्घा “तल खस्तिकयन्ा खय- 

डाद्याज्ग्लप्रमाण्ानि सिंहव्याषु कतरच्च .चदहोपि 

मा्जारष्ठगालस्टगेवा रककाककङ्ककुररचासभासशशदा- 
नय होलक विज्ञश्च नग्टधकौच्च्टङ्गराजाञ्लिक्णावभञ्ज- 

ननन्दिषष्वषखानि सर्हराकतिभिः कशौलेरववङ्धानि मूले. 
श यतद लवराङ्गण्यस्विषिनष्टयल्योदधरणायपदिष्ट ने" 

इति वज्ञ सक्तम् । अख प्रशंसाऽपि तत्रेव | ५निवन्तते 

-दाध्ववगाइने च ल्यं प्रण्टद्योद्गरते च यख्ात् । यन्त्रे 

ष्वतः कखः प्रधानं स्थानेषु सव्वेध्वविकारि चेव'' । 

कडर लि०्कं उखं क्रिरतिचिपति कृ-अच् ] त् सिते हेमच०। 
कंजलं धां तेऽत्र कम्+टं- आधारे अष् | रतक्र न° । 

कदू तीभ्यो ऽर हः कम्म प्रदिश्च प्रव्रज" अत०ना०=, | कङ्करोल ष कङ्क इव लोलः ख रः । अह्णोडदच्े (कको 



काड् 

ड) बङ्भाषा (टेरा) हिन्दिमिषा । [राजवज्ञभः । 

कङ्कलोडा न ० कड इष लोद्यते लोड- गत् । वचिनद्चोडमूले 

कङ्वाज प्रण कङ्कस्य वाज एवाजः प्लोऽख । कङ्पले वाण- 

मेदे कद्पच्ोऽप्यन्न । कङ्क वाजः जातोऽख तार ° इतच् । 

कञ्कवाजित कङ्कपच्तयक्त सायके । “अताडयदमेयात्मा 

नवभिः कङ्कवाजिते:णभाग्भो ° ११अअ० | [कलत्वात्तथात्वम् 

कङ्कगतरु ए०६त०। एञ्िपखगाम् शब्द्च० । तखाः कङ्कना श - 

कङ्शाय ° कङ्क षव थेते थो-ख। कक्ष, शब्दमाला 

कङ्ा स्तो ककि-खच् !गोशोष चन्दने शन्द्माला रउ 

संनदुदि्टभेदे च कंसशब्दे उद् ° । 

काञ्गाल ए° कं इख शिरो वा कालयति ल्िपति कल~अच्। 

तेङ्सां सर ह्ितिशरोरा र मकेऽस्विसञ्चये अस्यिपञ्चरे। 

कड्गलमालिन् इु° कङ्कालानां मालास््ख इनि । महादेवे 

कडललय ए° कङ्कालं याति या-क) देहे। 

कङ्क इ ककि-उन । (कखनो) ट णधान्यमेरे दिद्पकोषः । 

उखसेनख एव्भेद् कषश्चातरि |` कसः सनामा न्यसोच 

कहु ड् : चद्धस्तथा । राद्रपालच खर्च तश्िमिादय- 

सेनजाः” भाग० €,२४,१४ । 

॥ [ १६१०] 

कङ्क (ङ्क) न° कङ्क; मेदः तत्न तत्सलोपे तिति 
पव्वं तोयन्डस्तिकाभेदे । ““डमवत्- 

नलि- 

ख्या-क षत्वम् । 

पादशिखरं कङ्क(ङक)ःनाम जायते । तत्रक 

कास्य खात्तदन्यद्र णक' श्टतम् । पोवप्रभं युर क्लिग्ध 

तत्र च्रं च रेणुकम् । कहू (ङग,)ठ' रोचन तिक्त कटुष्ण 

वख कारकम् । रमिथोधोदराद्मानयुल्मानाडकफा- 

पम्” भावप्र*्खल्ष्टषो °कख गः कङ्ग घमपि । 

कङ्ष इ० ककि-ऊषन् । ाभ्यन्तरदेहे | कराभ्यां ते कङ्क 

षेभ्यः कख सूलं विशल्यम् । स्वे शोष ण्य ते रोग बह्हि- 

मन्त्रयामहे? ' अथ ० ९,८,२ । 

. काक्र ए० ककि-णड् , काकभेदे त्िका०। 

कडू लि एकम् छख तदथं केलिरत्र । खशोकट्द्धे राजनि 

कड्ल्ञ ए” ककि-वा-णज्ञ । वारूके शब्दमाला । 

कङ्क क्ञि ए, क्क-बा० रकि एषो० । अभोकटये लिक।° । 
काक न० कम् खलत्यनेन खल-वा०्ड | पापभोगे शब्द्मा०। 

काङ्ग, सलौ कं छखभङ्कति गया ° कु कन्ध ° । (का्धिनो) 

धान्यमेदे “खा च चदविधा तासां शुखाः भावप्र°डक्ताः | 

“द्यां कष् ; प्रियज्ग दे" सष्णरक्तसितास्तथा । पोता, 
चतुर्धा कङ्गस्तासां पोता वरा खता । कङ्कस्तु भग्नस- 

न्ान वातज्ञदूढ'हष्धो गुरः । च्छ्ल ्रहरातीव वाजिन! । 

कच 

यणक्ट् भ्टशम्”। आप्राणिजाति्वाचत्वात् वा ऊङ्. । 

“का्यास्तु यवशन्दाहोषेख्कविथेषं प्रतियन्ति क्ल च्छास्तु 

कहम्' अधिकरणमा खार्यं कन् तल्रंव । “ङ्ग का लि- 

फला लोधर काशथोशं खवषणाद्वया" चश्चु° । इयञ्च साम्य 

ऋषधिः । ““तिलसाषन्रह्ियवाः प्रियङ्गवो गोधृभाश्चेति 

सप्र साम्या ओषधयः” रति तेत्तिरोयसंहिताभाष्वष्टता 

तिः यङ्ग; कञ्चः । अष्टाद्शधान्यमध्य च अखायदह- 
पम् अषाद्शधान्यशन्द् ५२५ एट° ततृप्रसाणम् । 

कङ्क नो स्तो क्र सङ्क णब्देन नोयते न्नायते नो-बा० कणं णि 

ड गौरा० डेष.। (काङ्गनो) धान्यभेदे राजनि° । 

कङ्क नौपतरा स्तौ कङ्कन्याः पलरमिव पलम्ाः । पर्या- 
न्वाख्ये ट णमेदे राजनि° | 

कङ्कःल एर गङ्ग, लाति ब्ट्णा्नेन ला-बान्चञरये 

करणे क त° । पाणौ हस्ते शब्द् च० | 

कंच रवे भ्वागपरण्यकण०्सेट् । कचति अकचोत् आकाचोत् 

चकाच । प्रनिकचति | [कञ्चति कञ्चोत् कचच्ध। 

कच बन्धे सकण दौप्तौ अकर स्वादि० पर० इदित् सेद् । 

कच गन्धे सक दीप्रौ अकण्मादि०्खात० सेट् | कचते अक- 
चि चकचे कचः ! “चचा भध माध्वीकं त्वत्राञ्चाचकचे 

वरम्” भङ़ः \ कादित्वाच्न णत्व प्रनिकचति | 

कच ए° कच-अच् । 1 के, २३हस्छ तिले, २ ष् कव्रणे, 
धैमेषो शब्द्मा° इल्तिन्यां स्त्री मेदिनी । भावे घ। 

५ बन्धे ६थोभावाच्च) कचापेचरितद्च भाग्खा० ७६ ,७७ 

अ० यथा *जिगौषया ततो देवा वनत्रिरेऽङ्गिरसः खनिम् । 

पौरोहित्येन याज्यायै काव्यन्तशनसं परे । बाद्यणौ 

तावभौ नित्यमन्योन्य्सद्धिनौ भ्टशम् । तत्न देवा जिजन्न 
यानु दानवान् बुधि सङ्गतान् | तान् एन्जौवियामास 

काव्यो विद्याबलाश्रयात् | ततस्ते पुनङ्लययाय योधया- 

श्क्रिरे छरान् । अद्ठरास्तु निजन्न्यान् चरान् सम- 

रमृद्धनि। नतान् संजोवयामास दृड््छतिरुदा- 

रथीः | न्वेद षतां विद्यां यां काव्यो मेति वीं- 

वान् ¦ शङ्जोवनोँ ततो देवा विषादमगमन् परम् | ते त 

देषा भयोदिम्नाः काव्यादुशनसश्षदा ) ऊचुः कचष्ठपा- 

गस्य च्छेठ' पत्र टड्स्मते; | भजमानान् भजख्ाख्ञान् कर 

नः साद्यषटत्मम् । यासा श्िद्या निवसति बाद्धणेऽ- 

सिततेजसि । शुक्रो तामाहर च्तिप्र भागभाङ्नो भवि- 

ष्यसि | टषपव्वं समोपे हि शक्योदर्' त्वया दिजः । 

रक्षते दानवास्तत्र म स रक्षत्यदानवान् | तनारा- 



कंच {१६११1 

धयिद' शक्तो भवान् पूव्ववयाः कविम् | देवयानो 

दयितां इतां तख महात्मनः त्वभाराधयितुः शक्तो 

नान्यः कञ्चन विद्यते । थोलदाचिण्यमाध्राचारेण द्- 

मेन च। देवयान्यां हि वायां विद्यां तां प्रासु्रसि 

धवम् । तयेव क्वा ततः प्रायाह,हस्सतिदतः कचः । 

तदाभिपूजितो देवैः सभोपं दषपर्व्वणः। स गत्वा त्व- 

रिते राजन् ! देवैः सम्प्र षितः कचः। अद्ठरेन््र परे शुक्र 
इष्टा वाक्यखपाच इ । कषेरङ्गिरसः पौत्र पत साच्चात् 

छृडस्सतेः । नाम्ना कचमिति ख्यातं शिष्य स्टहातुमां 

भवान् । ब्रह्मच थे" चरिष्यामि त्वय्यहं परमं युरौ । अल- 

मन्यस मां बह्मान् ! सख परिवत्सरान् । शुक्र उवाच । 

कच ! हख।गतं तेऽस्तु प्रतिग्टह्हामि ते वचः। अञ्चयिष्ये 

$मञ्ख' त्वामच्धिंतोऽस्तु दहस्सतिः । वैशम्पायन उव्राच 

कचह्तु त तयेचक्ा प्रतिजयाहइ तदुत्रतम् । आदिष्ट 

कविपुच्चेण श्रो ण्णोशनसा खयम् | व्रत प्राप्रकाल 

स यथोक्तः प्रतयग्हृत । आराघयन्न् पाध्याय' देवया 

नोञ्च भारत ! | निव्यमाराघिष्यस्तां युवा यौ वनगोचरे । 

गायन् त्यत् वाद्य"च्च देवयानोमतोषयत् । स शोल 

यन् देवयानं कन्यां सम््ाप्रयौवनाम् । पभेः फलेः 

प्रोषसैश्च तोषयामास भारत } ¦ देवयान्यपि त विप्र 

नियमव्रतधारिणम् | गायन्तो च ललन्ती च रः 

प्यः चरत्तद्¡ । पञ्चवषे शतान्य व' कच चरतो व्रतम् । 
तल्नातोबुरथो ब्धा दानवास्त ततः कचम् । गा रक्तनत 

वने दषा रङखोकभमषि ताः । जघ हस्पतेर्देषादिः 

द्यारत्ताय मेष च | इत्वा शालाडकेभ्यञ्च प्रायच्छल्ञशः 

ङंतम् । ततो गवो निद्त्तास्ता अगोपाः खन्निजेशनम् । 

ता हषा रद्धिता गाञ्च कचेनाभ्यागता वनात् । उवाच | 

वचन काले देवयान्यथ भारत ! । देवयान्युवाच । अड 

तच्चाग्निहोतरन्ते य्य खास्तङ्गतः प्रभो! । अगोपाञ्चागता 

गावः कचस्तात | न दश्यते। व्यक्ग हतो ङ्टतो वापि कच- 

स्तात भरिष्यति | त' गना न चख जोनेयमिति सत्य 

श्रवोमिते | शुक्र उवाच । ऋअमनेहोति सशब्द सत 

सः जोवयाम्यदम् । ततः सञ्जीवनीं चिदया प्रयुज्य कचः 

माह्यत् । आतः प्रादुरभवत् कचो इष्टोऽचय विद्यया । 

हतोऽहमिति १ चो ब्राह्मणकन्यया | स पुन- 

ड वयान्योक्तः दुष्पारो यदच्छया | वनः ययौ कचो 

विप्रोदश्शुदौनवाश्च तम् । घुनस्त पेषयित्वा तु सशद्रा 

ज्पद्लिश्रयन् । विरः गत एनः कन्या पिन त' सन्ना 

२ वा० भागे ० 

कच 

बेदयत् । शिप्रे षनराडतो विद्यया युरदेहजः । 
इनरादत्य तदुततं न्यवेदयत तदयथा । ततस्त तोयं इत्वा तं 
दग्धृ लत्वा च चूण । प्रायच्छन् ब्राह्मणायैव चुरायाम 
छरा्तद्ा । देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमब्रवीत् । 
युष्माङारः प्रे षणशत् कचस्तात ! न दश्यते । शुक छशाच | 

इषस्पते: चतः पच्ि! कचः प्रेतगतिं गतः। विद्यया 

जोषितोऽधयेवं हन्यते करषाणि किम् | मेवं शुचो मा 
ख््दो देवयानि ! न त्वाह मव्यमल प्रथोचेव् | यखा- 

स्तव ह्य च नाद्धमणाञ्च सेन्द्रा देवा वसवोऽथाश्विनौ च| 

सरहिषश्चैव जगच्च सव्वं खपस्याने सन्नमन्ति प्रभावात् । 

अशक्योऽसौ जोदयिठ दिजातिः सद्चीषितो बध्यते चैव 

भयः । देवयान्युवाच । यद्ाङ्गिएा इद्तमः पितामहो 

इदहस्यतिश्चापि पिता तपोनिधिः । कमे पौनः तम 

थापि पुत्र कथं न शोवेयभद्धं न रुद्याम् । स बद्यमचा- 

रौ च तपोधन सदोलितः कर्म चैव दक्षः | कव- 
ख मागें प्रतिपरतघ्ये न भोच्छे प्रियो हि मे तात! कचोऽशभ- 

ख्पः। वैयम्मायन उवाच । ख॒ पौडितो देवयान्या भ- 

भिः रूमाद्वयत् संरम्भाद्धव काव्यः | अस'शयं माम- 

स्रा द्विषन्ति ये मे शिष्यानागतान् द्यन्ति । अत्राद्यं 

कत्त्मिच्छन्ति रौद्रासते मां यथा प्रस्तुतं दानवैद्ि। अथ- 

ख्य पापख भवेदिहान्तः कं बह्महत्या न दहेदपीन्द्रम् । 

गुरोरमीतो विद्यया चोपहूतः शनंर्वाचं जठरे व्याजहार । 

तसनव्रवीत् कैन पथोपनीतो ममोदरे तिष्टसि बूह्िषि? । 

कच उवाच | भवत्प्रसादाच्न जहाति सां ण्टतिः तमि 

स्व यद्यथा च टृत्तम् । नत्वेवं खात्तपसः सङ्कयो 

मे ज्ञेशं ततो घौरभिभं ख्ामि । अद्र; हरायां मवतो- 

ऽख्धि दन्तो हतवा दग्धा चूशीयितवा च काव्य ! । ब्राद्खो'मा- 

यामाद्रो चंव.माया त्वयि स्थिते कथमेवातिवर्तेत् । शुक्र 

उवाच | किन्ते प्रियं करवाण्यद्य वतसे! वधेन मे जीगित 

स्यात् कच ¦ नान्यत्र कश्मर म भेदनेन द्ण्येत् कचो 

सङ्गतो देवयानि ¦ । देवयान्युराच । दवौ मं शोकावग्नि- 

ठ्य देतां कचश्ध नाशस्तव चेबोपघातः । कव्य नाशे 

सम नहि शम्भं तवोपघाते जोवितु नासि शक्ता | शक्र 

उवाच । ससिद्भद्पोऽसि हस्मत सुत यत्त्वांभक्तं भजते 

देवयानी । विद्यामिमां प्राम हि जोवनीं त्व नचेदिन्दः कच- 

दधपौ त्वमद्य । न निवर्तेत् नञ्ज वन् काड्दन्यो ममोद्- 
रात् । ब्राह्मण" वच्छ यित्वंकं ता दिद्यामवाप्र, ह । एत्रो 

भल्वाभावय भावितो मामखटेहादपमिष्क,म्य तात ¦| स॒मी- 
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च्ेथा ध्र वतीमवे्तां गुरोः सकाशात् प्राप्य विद्यास 

शद्धः वैशम्पायन उवाच । युरोः सक।शात् समवाप्य 

बिद्या भित्वा कुलं निचिचक्राम विप्रः। कचोऽभिद्प- 

स्तृचणं तराद्मणद शुक्तात्यये पौयेभाखामिवन्टुः | 

बट् तं पतितः ब्रह्मराशिरुधाप्यामाख इतं कचो- 

पि । विद्यो विं तामवाप्याभिवाद्य कचचस्ततस्तं गुरू- 

भिद्युवाच । यः चोत्वोरब्डतं ष निष्ट्यो मे नवि- 

द्य यथा ममायम् । त" मन्येऽ पितर मातरञ्च 

तख न दरद्येत् रंतमख जानन् । ऋतख द्ातारमत्त- 

त्म्य निधिं निधोनां चतुरन्यानाम् | ये नाद्धियन्त 

शुदमङ्खनोयं पापाज्ञोकास्ते व्रजन्त्प्रति्ाः। वंश 

स्मायन उवाच | सुरापाणादञ्चनां प्राष्य विद्वान् सन्ना 

नाश चैव महातिघोरम् । दा कचद्चापि तथाभिद्पः 

पौत' तथ, स्रया मोहितेन । समन्यरुल्याय महाल- 

भावच्लदो यन विगप्रहितः विकोषः ! काव्यः खयं वाक्य - 

मिदं जगाद् छरापाणं प्रति वे जातगङ्कः। यो बाद्मणो- 

ऽद्य पश्यतो कञ्चिन्मोहात् खरां पायिति मन्द्वदधिः। 

खपेतधरग्ो बह्मा चस खादखिज्ञोके गितः खात् 

परे च| भया चेमां विप्रधर्मनोक्तिसोमां भर्य्याद्ां वै 

स्थापितां सव्यैलोके। सन्तो विप्राः शुखुवांलो युद्धा 

देषा लोका्ोपश्टणवन्तु सव्व" । दइूतीदश्क्वा स म्ालु- 

भावस्तपोनिधीनां निविरप्रभेयः। तान् दानवान् दैव- 

परिमृद्बङ्खोनिद्' समाद्य वचोऽभ्युवाच । आ्राचक्े वो, 

दानवा बालिशाः स्थ॒ सिङः कचो वतखति मत्सकाशे । 

सङ्गौवनों प्राप्य बिद्यां महायै त॒ल्यप्रमावो ाद्धणो 

जद्वभूतः । वैशम्पायन उवाच । रतावदुक्घा वचन 

विररामसं भागेषः । दानवा विञख्जवाविष्टाः प्रययुः खः 

निषेधनम् । गुरोरुष्य सक्षाथे त॒ द्थवषेशतानि सः । 

अनु्ञातः कचो गन्त॒मियेष विद् शालयस् । 
वंशम्पायन उवाच । समाृत्तव्रत' तन्तु विद्धः यु- 

ख्णा तद् । प्रस्वित लिद्था्रासं देवयान्यत्रवोदिदम् । 

ऋषेरङ्किरसः पौर! उत्तनाभिजनेन च। भ्वाजसे वि- 

द्या चैव तपसा च दमेन च| ऋषिययाङ्किरा मान्यः 

पिवम्मेम महायथाः। तया मान्यच पूज्यश्च मम भूयो 

दृस्तिः । एव ज्ञात्वा विज्ञानोह्ि यद्बवौमि तपो- 

धन | । व्रतस्थे नियमोपेते यथा वर्ताम्यहं त्ववि । स 
समाहृत्तविद्यो मां भक्तां भजितमरुसि । ग्टहाण विधि- | 

| 

न्यञ्च भगवान् या तच पिता मम | तथा त्वभनवद्याद्किः 

पूजनीयतरा सष | प्राणेभ्योऽपि म्रियतरा भागवद्य 
महात्मनः । त्व भटर | धम्पतः पूज्या युरुपुच्लौ सद्ा 

भम | यथा मम गुरुच्निल्य' सान्यःशुकरः पिता तव । 

देवयानि ! तथैव त्व' नेवं मां वततुमहसि । देवयान्यवाच । 

॒रुएच्नख पच्नो वै नल त्वमपि मे पितः। तस्मात् 

पूज्यश्च मान्यश्च ममापि त्व' दिनोत्तम । अस्रं डन्यभाने 

च कच ! त्वयि पुनः पुनः । तदा प्रश्टतिया प्रौतिश्तां 

त्वमद्य खरखमे । सौहाह" चाहरागे चवे्यमेभक्ति- 

खत्तमाम् । न मामडंसि धर्ंन्न । त्यु भक्तामनागसम् । 

कच उवाच | अनियोज्य नियोगे मां नियुनक्ति शुभ- 

ब्रते ! । प्रसोद् भ्व ! तवं मद्य युरोगु खतरा शभे ! । यतो- 
षित' विशालाक्षि ! त्वया चन्द्रनिभानने || तलाहश्षितो 

भद्रे ! कुत्तो काव्य भाविनि! । भगिनी धर्मतो मेत्वः 

सेव' वोचः मध्यमे ! । इखमस् षितो भद्रो न मन्य 
व्विंद्यते मम । ्याष््छे त्वां गमिष्यामि शिवमाशंस मे 

पयि । अविरोधेन धर्मख खरुव्योऽसि कथान्तरे । अप्र- 

मन्तोलिता नित्यमाराघय च॒रू मम । देवयान्दुाच 1 

यदि मां धर्मकामार्थे प्रतयाख्या्यसि याचितः ¡ ततः कच! 

नते विद्या सिद्धिमेषा गमिष्यति । कच उवाच । गुर 

एलो ति छत्वाह्ं प्र्याचक्े न दोषतः । युरुणा चानसु- 
भातः काममेष शप माम् । च्या घमं ब्रुवाणोऽहं 

देवयानि | यथा त्वया | शप्रो नाहीऽखि शाप काम- 

तोऽद्यन धमेतः। तसखमाद्वत्वा यः कामो न तथास् 

भविष्यति | शषिपुच्नो न ते कञिच्जातु पाणिं यहो- 

ष्यति । फचिष्यति न ते विद्या यन्त्व' मामाल्य तत्तथा ॥ 

अध्यापयिष्याभित् य' तख विद्या फलिष्यति । वैशस्पा- 
यन उवाच । रएवशक्घा दिजचंष्ो देवयार्नौ कचश्तद्! । 

लिदयेशालय' शोष जगाम दिजसत्तमः» 

कचग्रह षु कचानां सषहोयल । केशाकर्भखेन धरे 
“श्ापयन्तितपौलसूयबलात्कारकचय्द्धेः" “"अञ्जसात 

खरुधः कचसद्ेः” रघुः । [हदस्याने लिक्षा °| 

| कचङ्गन न° कच-दौप्नौ अच क्यौ शकन्ध° । करन्द 

कचङ्गल ए कच-वा० ङ्गलच । ससद्र लिका० । 
कचप न° कच-कपन् | शाकपत्रे उच््वलद्त्तः ) 

कचपत्त उ० कचानां समहः कच+पत्च । केशसमे अमरः 

एव' केथपत्तादयोऽष्यत्र | 

षत् पाणिं मम मन्त्रुरतम् । कच उवाच । पूज्यो मा- | कचपाश् षण्कचानां समूहः कच+पाथप. | केशसम हे अमर 
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एव' केशपाशादयोऽष्यत्र । (केशपाये सनाये'" विक्र° 

<^ केशपाशं प्रसमोच्य कुष्युः” कुबा ° । 

कचमाल षु" कव कचकान्तिः मलते सल-ष्टतौ अण । 

उपन्स० । धूमे हारा०। 

कचरिपुफला सनो कचस्य रिषः फलमख्याः | शटोटच्च 

राजनि । [{ केचडहस्तादयोऽप्यत्र 

कचहस्त ए कचानां समूहः कव+हस्त । के यसमृ हे अमरः 

कचाकचि अव्य ° कचेषु कवेष् ग्टहोत्वा प्रत्तः युद्धम् कम्े- 
व्यतोद्धारे खण इच समा० पूर्व॑दोषञ्च । केशेष, केशेष्, 

पडहणमून्येके पडत युद्धे एवं केशाकेभिप्रष्टतयोऽष्यत्र अव्य ०। 
कचाकु लि° कच इव अकति वक्र गच्छति अक-उणय । 

शुः ओले तच्छ हि वक्रगतित्वारथात्वम् रसपे पु° दद्रा 

धरे ल्ि° भेदि । तयोः कुटिलगतित्वात् तघात्वम् । 

कचा न° दैत० | १केशाखभागे रततपरिमिते लरररेख्- 

कभागे च । बालायाद्योऽष्यत्र “बालाखशतभागखं शत- 

धा कल्छितख च भागोजोवः स विन्ञेयः” तिः । 

कचावित लि” कचैराललायितेः आचितः। विकोखकेथे 

कचाचितौ विषगिवागजौ गजौ" किरा० । [डगेप् । 

कचाटर एसो कच इवाटति अट+उरच. | दात्यूहे स्यां 

कचामोद एकचमाभोद्यति अ+खद्-खिच्-अच् । (बाला) 

दति ख्याते गन्वद्रव्ये । [देशदौ । 

कचिक लि कच+चतरथ्ये इशदाण्ठक्/1 केशादरूरभव- 

कच्च स्त्रो कच-उन् ¦ खनामख्यात कन्दभेदे “कद्लो दाटिमो 

धान्य" इरिद्रा मानकं कचु: । विल्वोऽथोको जयन्तो 

विन्नया नवपलिक्ाः” दुर्गो ०त० । कचुख्या कालिका । 

कचेल न° कच्यते बध्यतेऽनेन कच--उा° एलच् । लेख्यपत्र 

बन्धने खतादौ लिका० । [बिते भेदिन्यभरो । 

कच्चट न° कुत्सित' चटति चट-च्च् बा कोः कत् । कत्. 

कच्चर लि° कृतवितं चरति चर- अच. कोः कट् । इत्सिते 

भेदिन्यमरौ । 

कचित् अव्य काम्यते कम-तिच्-कन् चोयति निद्ोयते 

य्त् कम्+चि -किष् एषो मख दः । खाभिलित- 

ज्ञापनाय कति कामप्रगेदनष््पे १प्रशर, २ हर्षे, इमङ्ले च । 

कच्धिन््हर्े स्त्िविधं तपस्तत्”५ स्चिद पञ्चयोषः "दरति च रुः। 

कचचिद्ध्याय ए भारान्तमैते नारदेन छंतप्रन्न न भङ्गया रा- 

जनोतिन्नापके यन्यमेदे स चभाग्सभा०५अ० 

नारद् उवाच । कद्धिदथांश्च कल्पन्ते धो च रमते 

सन। । सुखानि चाचुभृष्न्त भनञ्च न विदन्ते | कञ्चि 

कि 

दारितां वृ्वैनेरदेव ¦ पितामहः । वत्तं से दत्तिमचुदरं 

धम्ाेखह्ितां तिषु । कञ्विद्धेन वा धं धर्ंणाधे- 

मधापिवा | उभौ वा प्रतिसारण न कामेन प्रबा- 

घतते । कद्िदयञ्च धम्मञ्च कामनच्च जयतां वर ) । पिभज्य 

काले कालन्न! समं वरद् | सेवसे । कञ्चिद्राजयुखेः षड्डुः 

सप्रोपायांस्तयानघ ! । बलाबलेन सम्यक् त्व चतह च 

परोच्तसे। क््विदात्मानमन्वौच्छ पराञ्च जयनं वर , । 

तथा सन्धाय कम््ाखि अष्टौ मारत ! सेवसे । कञ्चित् प्रल- 

तयः सप्र नलप्राभरतषेम ! | आददराख्लया व्यसनिनः 

खल्रक्ताच्च सर्व्वशः कच्चिन्न लतकेदर तये चाष्यपरि- 

शद्भिताः । वतवत्तो वा तव चामादैर्भिद्यते मन्ति तथा । 

भिलोदासोनथतर णां कञ्चिदेत्सि विकोध्तिम । कचित् 

सज्धि यथाकालं विग्रहं लोपसेवसे । कञ्चि, त्तिसदासोने 

मध्यमे चानुमन्यसे | क्चिद्मसमा उद्धा: शुडाः सम्बोधन 

च्माः। कुलोनाश्वालुरक्ताञ्च कतास्तं वोर, मन्त्रिणः । वि~ 

जयो मन्त्रमूलो ह राज्ञो भवति भारत, । कञ्चित् संडत- 

न्त्स्ते अभावः शारूकोविदेः । राष्ट सरक्ित तात ! 
यल् भिन विलप्यते । कञ्चिचनिद्रावथं नैषि कञ्चित् कालेऽपि 

बध्यसे । कचिद्धापररात्रेषु चिन्तयखध्मथेवित् | कञ्चिन्मन्त्र- 

यसे नैकः कञ्धिन्न बह्निः सद । कद्धित्त भन्तितो मन्त्रो 

न राष्' परिधावति । कञ्धिद्र्थान् विनिञित्य लघुमलान 

मष्टोदयान् । क्िपरमारभक्ते कन्तुः न विन्नयसि ताडथान् । 

कञ्चिन्र सव्व कर्म्मन्ताः परोन्नास्ते विशद्खिताः। सव्व 

वा नरतृद्धष्टाः संदष्ट चात्र कारणम् । च्ाप्ैरलब्ं 

क्रमिके च कच्चिदनुष्ठिताः । कञ्चिद्राजन् ¦ क्तान्येव रत- 

प्रायाणिवा पनः । वरिद्स्ते वोर , कम्पीणि नानवाप्रानि 

कानि चित् । कद्धित् कारुणिक्ञा धम्मो" सव्वं शास्ते 

कोषिद्ाः । कारयन्ति कुमारा योध्या संश: । 

कञ्चित् सहस्मू सखा णामेकं क्रोष्णसि पर्षडितम् । प्डि- 

तो दयथैकच्छेष कुब्धाच्िःश्रे यस परम् । कञ्चिद्डगौखि 

सर्वाणि धनधान्यायुधोदकेः । यन्तौ परिपूर्णानि तथा 

विल्विधलुडरः | रकोऽप्यमाद्यो मेधावी रो दान्तो 

विचच्तणः। राजान" राजणुच्ल' वा प्रापयेन््महतों च्िय- 

मृ । कच्चिद्टादशान्येषु खपे द परञ्च च। लिनि- 

स्तिभिर विन्नातरवे तसि तीर्थानि चारकः किड्दिषाम- 

विदितः प्रतिपद्नञ्च सद्ा | निग्योदुयुक्तो रिपून् स्वान् 

व्तते रिपुरूदन ! । कञ्विहिनयसम्पन्नः कल एचो बवड्ध- 

नरतः । अनद्धवुरसड र्णः; सत्ढतस्ते पुरोहितः । 



कि 

कद्धिदभ्निषु ते सक्तो विधिन्नो मतिमान््ज्ः | तच्च 

होष्यमाणञ्च कले वेदयते सदा । कञ्डिदङ्गेषु निष्णातो 

ज्यौतिषः प्रतिपादकः । उत्पातेष् हि सर्वे देवन्तः 

कणलस्तव | कञ्चिन्् ख्या महत्स्ते व सध्यमेषु च मध्य 

माः । जघन्याच्च जघन्येषु ्टव्याः कम्प योजिताः । 

अभात्यादुपधातोतान् पि्टपेतासङान् शुचीन् । अष्टन् 

चेेषु कद्वत नियोजयसि कम्रं | कञ्चिन्नोपोख 

दश्डेन भ्टगसदिजसे प्रजाः | राष्ट तवाचशासन्ति 

मन्त्रिणो भरतषमभ | ! कञ्चित्त्वां नावजानन्ति याजकाः 

प्रतित यथा 1 उपय प्रतिख्रह्णोतार' कामयानभिव 

स्दियः। क्चिदद्टः खूरञ्च मतिमान् ्टतिमान् शुचिः । 

कुलोनश्चादरक्गञ्च दत्तः सेनापतिस्तप । कच्चिह्वलख ते 

ख्या: सथ युर्विश्यरदाः ¦ ट दटावदाता क्रान्तास््या 

सतशग्य मानिताः क्क्ष क्रञ्च वेतनन्च यथो- 

चितम् । सप्रा्रकषाजे दातव्यं ददासि न. `विकषेसि। 

कालातिक्रमणादेते भक्रवेतनयोग्टताः | भक्तौ: षन्ति 

दौग ल्यात् सोऽनयथैः चमह्ान् ख्टेतः । कञ्धित् सवेऽत- 

रक्तास्तां कुलएताः प्रधानतः | इष्टाः पाणांस्तत्ायेधु 

च त्यजन्ति खद्? युधि । कञचिवरेको वहनर्थान् सवशः 

साम्पारायिजान् | ऋतुथाल्ति यथाकामं कृमात्मा शास- 

नातिगः | कञ्चित् एुरुषकारे पुरुषः कम्मे शोभयन् । 

भते मानसधिक' भूयो वा भर्कवेतनम् । क्विदिदया- 

विनीतां नरान् ्नानविशारदान् । यथाः युणतचचव 

दानेनाभ्य पपदय्चे। कद्विहारान् मरष्याणां तवाये 

सलयुमोदुषाम् । व्यसनं चाय्युपेतानां विभषिं भरतर्षभ । | | 
८1 च 

कञ्चिद्धयाडुपगः' चो वा रिएुनागतम् । युना वा 

गजितं पाध । पुल्रवत् परिरक्तसि । कड्डितत्वमेवं स्याः .. 

घथिव्याः एथित्रोपते ' । समश्चानभिशङ्खञ्च यथा माता 

यथा पिता । कञ्चिपसनिनं शन्, निशम्य भरतषभ ¦} 

चऋभियासि जनेनैव समोच्छ लिविध' बलम् । यात्रामार 

भते दिष्य प्राप्रकालभरिन्द्म ! ) पाण्णिमूलञ्च वन्नाय 

व्यस्य पराजयम् | बश्ख च महाराज ! द्वा वेत- 

नमतः । कञ्चिद्च बलघ्ख्यभ्यः परराद्ं परन्तप , । 

उपच्छच्चानि रत्नानि प्रयच्छसि यादेत । कर््धिदात्मा- 

नमेषाये विलित्व विजितेन्द्रियः। परान् जिगीषसे 

पाथे ! प्रमन्तानजितेन्द्रियान् । कञ्चित्त याद्यतः लन् 

एवै" यान्ति खलुशिताः | साम द्ानन्च भेदश्च दण्ड 

विधिष्द्न.णाः। कञ्चिन्प्ल' दद रत्वा परान् यासि 

(१६१४1 कच्चि 

विशाम्मतेः। तांश्च विक्रमसे जेठ जित्वा च परिरक्षसि । 
कर्चिद्ाङ्गसंयुक्ता चटरव्विःधबला चम्: । बलसुख्य: सु- 

नोता ते हिषतां प्रतिबाधिनो ¦ कञचिज्ञवञ्च षिच्च पर- 

राष्ट परन्तप , | आविहिय मद्वाराज , निहसि सभरे 
रिपून् । कञ्चित् सखपरराद्रेष बहवोऽधिकतास्तव ! चऋ- 
यन् समधितिष्टन्ति रक्तन्ति च परश्यरम् । कञ्चिदभ्य- 
बह्ाव्याखि गाल्रसंघषेणानि च । घ्रेयाणि च महाराज , 
रक्न्त्यदुमतास्तव । कञ्चित् कोषश्च कोषञ्च वाह्नं हार 
मावुधम् | यञ्च ठतकल््या णेस्तव भद्तौरतषितिः | क- 
ज्िद्ाभ्यन्तरेभ्यच्च बाद्योभ्यस्च विशाम्पते ¦ । रक्षखात्ानने- 
षास तांश्च खभ्यो मिथश्च तान् । कच्चिन्न पाले दूयते 
वा क्रोडा प्रमद्] च । प्रतिजानन्ति पूर्व्वा व्यय 
व्यसनं तव । कञ्चिदायद्ध चाञ्खन चतर्भागेण वा घनः । 

पादभानेस्तिभिर्व्वापि व्ययः संशोध्यते तव । कद्धिज- 
न्नातोन् युष्छन् इद्धान् बणिजः शिखिनः चितान् । ५८२५ 
च्छमलुग्टहृासि धनधान्येन दुगेतान् । कङ्धिद्धायव्यये 

युक्ताः मे" गणकलेखक।: । अहतिऽन्ति पूर्वाह्ण निक - 

सायव्यव' तव । क्विद्ेष्वसं मृढान् हितक्षामानलुप्रियान् । 
नाप्कर्पेसि कम्पभ्यः पूर्व्वमप्राष्य किल्वषम् । कञ्चिदिदित्वा 
एरुषातत्तमाधममध्यमान् | त्व' कोख पेष नियो- 
जयि भारत ! । कच्चिन्न लब्धाच्चौरा वा वैरिणो वा विथा- 
म्मते ¦ । अप्राप्रव्यश्ारा वा तव कर्मखनिशठिताः ।-क-~ 

चिन्न चरेदवयषा कुमारः स््रीवशेनवा । त्वया वा भो- 

षते राद कद्वित्त ष्टाः षोवलाः । कदविद्राद्े तडागानि 

पूर्णानि च इृडन्तिच। भागशो विनिविद्टानिन क्षि. 
देमाटका । कच्चिन्न वीजं भक्तञ्च कर्षकखावसोदति । 

पाद्कञ्च शतं टड्रा ददाख्युखमलसहम् । कञ्चित् सखल॒- 

हिता नात ! वात्ता ते साधुभिच्लेनेः ] वात्तांयां संचित- 

स्त(त लोकोऽय' इखखमेधते । कञ्विच्छ राः शतप्रन्नाः पञ्च 

पञ्च ्वह्ठिताः । क्षेमं वुर्व्वं न्ति सत्य राजन् ! जनपदे 
तवर । कद्डिन्नगरथुप्रयथं सामा नगरवत् कताः । साभ- 

वद्ध कताः प्रान्तास्ते च समे त्वद्पेणाः | कञ्बिदह्धलेना तु 

गताः समानि विषमाणि च| एराणि चौरा निषुन्त- 

रन्ति विषये न ते| कञ्चित् स्त्रियः सान्त्वयसि कञ्चि 

ताञ्च छरच्तिताः। कड्डिच्न खट्धाख्यासां कञ्चिट्गुद्धयः न 

भाषसे । कञ्िदात्ययिकः श्ुत्वा तद््मलुचिन्त्य च । 

प्रियाख्यजभवन् भे न त्वभन्तःषुरे चेष! । काञ्चत् दौ 

प्रथमौ यामौ राकः प्रा विधास्यते !। स चिन्तयसि 



कि 

ध्रार्यौ याम उत्याय परिमि ! कडिदह्ैयसे निरं भवु- 

ष्यान् समख्धतः। उत्याय काचे कालज्ञः सष पार्डव 

सन्धिभि; । कञ्चिद्रक्राम्बरधराः खड्गहस्ताः स्वलद्ुताः । 

उपासते त्वामभितो रक्षणा्ेनरिन्द्म ! । कडिद्र्डेयष् 

अमवत् पूज्छेष च विश्ास्ते ! । परोक्षा वत्त से सम्यग 

पिष् प्रियेषु च । क्िच्छारोरमाबाधमौषपैनियनेन वा। 

सानस' उद्धसेवाभिः सद्ा पार्यापकर्ति । कञचिददयाचि- 

कितृसायामषङ्गायां विशारदाः । चद्दवालरक्ताच श- 

सोरे ते हिताः श्दा । कच्चिन्न, लोभाचोहादा माना- 

हापि विश म्मते || अरथपरलर्विनः प्राप्नाच्न पश्यसि कथ- 

खून ¦ कश्चिन्न लोभानोहाहा विचम्भाव् प्रणयेन वा | 

छानितानां मदष्याणां रत्तिं त्व सरुणत्सि प । कञ्चित् 

पौरा न खताये चते राद्शासिनः । त्वया सह् विक् 

ध्यन्ते परैः क्रीताः कथञ्चन । कञ्चिन्र द्बेलः ल् बेखेन 

परिपोडितः । मन्त्रे बलान् कञ्विदुभाभ्याच्च कथञ्चन । 

अञ्चित सवेऽचरक्तास्वां भूमिपालाः प्रधानतः । कर्ित् 

प्राणां स्वद्येष ख त्यजन्ति त्वयाइताः । कच्चित्ते सर्व्द्याक् 
यतोऽ प्रवत्तंते । बाद्यणानाञ्च साधूनां तव नेः- 

श्रेयसो शुभा । कञ्चि्ने' तयोमूञे ू्बैराचरिते जनैः । 

यतसानस्तथा कसेः तञ्छिन् कणि वत्तसे। कञ्चित्तव 

ग्टद्ेऽन्नानि खादून्यञ्जन्ति ३ दिजाः। युखवन्ति युणो- 

परेतास्तपराध्य्तं सद्च्वि्म् | कञ्चित् कद्रनेकचित्तो वाज- 

चरेवांञच सवैशः। षुरड़रोकांञ्च कात्स्ञेयन यतले कत् 

सामपान् । कञ्चिजून्नातोग् खन् टदधान_ देवतासाप- 
कानपि । चेत्या टष्टान, कब्डाणान ब्राह्मणं नम- 

स्यसि ।कचिच्छोको च न्धुव्वां त्वया प्रोत् सखाद्यतेऽनष !। 

आपि मङ्लहृस्तञ्च जनः पाश्च $लुतिठति । कच्चिरेषा च 

हे दुद्धिवय्तिरेषा च तेऽनव । चबुष्वा च याच 

धम्यकामाधेद््थिनो । एतया वत्तमानख ब्धा राद 

म सोदति । विलित्य च महीं राजा सोऽत्यन्त' छख- 

धते, कञ्विदा्ये विशुद्ाका च्वारितदौरकरममो। 

डटयास्ङपतन लोभासुष्यसे भविः । टो र्होत- 

खतृकारो तजन्नदं्टः खकारथः। किच व्यते सेनो 

इव्यलोभाच्ररषेभ ! उत्पन्नान् शद्धिद्ाट्ख दरिद्रग्य च 

भारत ) अर्थाच्च मिथ्या पश्यन्ति तवाजात्या इता धनैः । 

नाल्तिक्यमन्धत' क्रोधं प्रसाद् दीनताम् 1 चद्र्भनः 

.च्ञानवतामालखङ्कि्रवितरताम् । टएकचिन्तनम्ांनासनथे 

च्च चिन्तनम् । मि{द्धितानामनारब्यं मन्त्रखापररिरच- 
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म् | अमङ्गल्य प्रयोगच्च प्रसङ्ग" विषयेष च | कञ्चिन्व 
वच्जयखेतानाजदोषांचतृदंय | प्रायथो वैविनण्यन्ति 
छतमूला हि प्रथिवा । कच्चित्ते सुफला वेदाः किन्त 
सफलं धनम् । कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं 
तम् । य॒धिषठिर उवाच | कय" वै सफला वेदाः कथः 

वे षफल' धनम् । कथ' ठै षफला दाराः कथ द सफलं 
छतम् । नारद् उत्राच । णग्निहोफला वेदा दत्तभक्ञ- 
फल धनम् । रतिपुत्रफला दाराः श्चीलघत्तफलं खतम । 
कशस्मायन उवाच | एतदाख्याय स छनिनरदो कै मद्ा- 

वपाः । पप्रच्छानन्तरमिद्" धञ््रोत्मान युधिष्ठिरम् । 
नारद् उवाच । कञ्िदभ्यागता दूराद्वण्िजि लाभकार- 
णात् । यथोक्तमबह्ावयैन्त शुल्कं शरुल्कोपजोधिभिः । 
कच्चित्ते पुरुषा राजन् पएरे रादै च मानिताः । उपान- 
यन्ति पण्यानि उपधाभिरवद्धिताः । कञचिच्छ्णोषि 9 
हवानां धम्म येसह्िता गिरः | नित्यमर्धविदां तात । तथा 

धर्मांयद्थिनाम् | कञ्धित्ते ठषितन्त्रेष गोष पुश्पफलेष च । 
धर्मांञ्च दिजातिभ्यो दौर्ते मधसपिरो । दूव्योपकरणं 

करिद्चित् वदा खवंश्िद्िनाम् | चादर्भाख्यावर स 

स्यक् नियत' संप्रयच्छसि । कच्चित् ठत' विजानोषे कर््ता- 
रच्च प्रशंससि । सतां मध्ये महाराज ! सत्करोषि च पून- 

यन् । क्त् ्व्राश्य सव्वाखि ग्टह्कासि भरतर्षभ ! । 

इस्ता शद्लाणि रथद्त्राणि वा विभो । कञिद्- 

भ्यते सम्यग ते भरतपेभ ¦ । धतुव्ष््ख लः 
यन्त्रद्धत्रञ्च नागरम् | क्धिद्स्त्राणि सर्व्वाणि बह्मद्- 

ड तेऽनघ | विषयोगास्तथा सव्व विदिताः शन्, 
नाशनाः | कचिद् ग्निभयाञ्चौव स्यः व्यालभय)त्तचा। 

रोगरत्तोभयाद्चेव राद स्वः परिरक्षसि | कच्चिदन्धघ् 
मूका पञ्गन् व्यज्गानबान्छवान् । पितेव परासि धम्पत्च } 
तथा प्रत्रजितानपि । षडन्पीं मह्वाराज्ञ ! काचित्ते 

टतः छताः । निद्रालख' भय' कोधो माहव" दीर्ष- 

श्रता | वंशस्मायन उवाच | रताः कुद्छष्णश्टवभो 

मद्धात्मा शत्वा गिरो बाद्यमणसत्तमख | प्रणम्य पादाव. 

भवाद्य वटो रज्ानवौन्नारद' रेउद्प्रस् । इधिषिर् 

उवाच । रए करिव्यानि यथा त्वयोक्तः प्रत्ना दिम 

भूय एवाभिषृडा । उक्ता तथा चेष चकार राजा लेभे 

मष्ट सागरमेखलाच्च" 

कच्छ ति° केन ज्येन द्षाति दौोणते दाद्यतेवा ख्-छ्द्- 

° इड } १जलप्राये देथे। ““खच्छन्दोद्धलद्च्छ- 



कच्छ 

क छकुरहरष्छातेवराम्ब च्छटा” काव्यप्र““चमू चरे; कचछमुवां | 

प्रदेयः"माघः।२तटे रनौकाङ्गो च षुण ४परिधानाञ्चले, स्तो 

(कादा) हेमर ५वाराद्याम्, दचोरिकायाञ्च (भिक्गि) स्रो 

मेदि ०ऽदेथभेदे ए°्ख च देशः एह ण०्खंणूष्योवभागे दलि 

द्यां दिधि उक्तः “अथ दच्विणेन लङ्ेव्युपक्रम्य "कच्छो- 

श्य कुद्धरदरौ सता्पसौति विन्नेयाः” तत्सीमाच 

“गणेखरात् पूर्वभागे सद्रखोत्तरे तटे । कच्छदेशः स- 

म'्वातः” शक्तिसङ्गम०्त० उक्ता । र्ठचवचे ° 

(ठंद) डेम°। ९ खखसस्युटे १० खाकाशाच्छादने १।कून्ब्- 

कर्परे च निरु° कच्छपशब्ट विहतिः क्चाशब्दे उद्ा०। 

कच्छक ए० कच्छ+सन्नायां कन् । दचयते (ठ'द) मेदिनिः 

कच्छटिका स्त्री कच्छः कच्छप्रदेयमटति अट-खच् शक० 

सत्तायां कन् अत दत्वम् | १कद्छायाम् (कादा) रवस्त्रा- 

इले" शन्द््ायर० । 

कच्छप स्तौ “कच्छमाकनो छखसुषटटं पाति शह्हि 

किञ्चिदष्ट्ा शरोर एव खरुचटं प्रणयति शुषटे 
हि कच्छशब्द्ः प्रसिद्धः प्राणिवाच्यकच्छषुट इति। 

कच्छेन कटेन ( कपेरेण ) इतराङ्गाणि पातिवा। 

ऋय वा कच्छेन खसम्यटेन पिबतोति कच्छः खला 

काथ खदाद्यतिः कच्छः | खच्छः खच्छद्ः खयम- 

पोतरो नदौकच्छः रएतदौोयच्चदकः तेन च्छाद्यते” इति 

च निसक्गोकतोः कच्छः पाति कच्छोन पाति वा कच्छेन 

पिबतीति षा पा-ड । रूम स्यां जातित्वात् डोष षा 

च॒ रवोण्ाभेदे रकच्छपस्त्रियाद्च। भचुद्ररोगमेदे 

श्लो ५ कुवेरनिधिभेदे &६मञ्चवबन्धभेदे च एु* मेदि. । 

कच्छपमीरोगच भाव प्रका" दुर्षितः “सथिताः पञ्चषा 

बडवा दारुणाः कच्छपोच्नताः। कफानिलाभ्यां पि- 

काः खा खता कच्छपो बुधः" कच्छपोच्चता मध्ये प्रो- 

च्वता प्रान्ते नता इयञ्च प्रभेषरेगोपेलायां दथविधपिड 

कान्त्गेता | निधिभेदः श्कादिशन्द् 

दि तस्तन द्रच्व्यः | खाये कन कच्छपिकाऽपि रोगभेदे । 

“सदाहा कष्यंस्यानान्नेया कच्छपिका युधः” दैटाक्म् । 

कच्छपमांसगुणाः भाप्प्रण उक्ताः "कच्छपो बलदो वा- 

तपित्तहव् इ.स्लकारक.* । अयच भच्छपञ्चनखान्तगीतः 
“अकः शज्धको गोधा खडगो कम्प्र च पञ्चमः | भव्याः 

पञ्चनदेष्वेते' रति मनक : “पञ्च पञ्चमखान् भश्चोतेति” 

नवस ख्यायां 
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छतिः। अत्र परिषंख्यं तद्तिरिकपद्धनष्डानां भोजन- 

निदटतिफलकत्वादियाश्रे खषटम् । षषद्रमन्वमकाले एत- 

क 

ग्य मन्द्रघारणाथं भगवानकदततार वथा भाग° 

१२ भगरतद्चतुविंचत्यवतारकथने । “छराद्रणाड- 

दधिं मघतां मन्दराचलम् । दभर कमठरूपेण शह एका- 

दभे विभः१७स्ञो ०।५मच्य सानेऽणंते सोऽद्धिरनाधारोद्यपौ- 

$विशत् । भियमाणोऽपि बलिभिर्गौरात् पराण्ड नन्द्न ! । 

ते खनिर्दिखमनसः परिण्ानसखचियः । चासन् खपौ- 

सभे नरे दैवेनातिबलीयसा | विलोक्य विक्नेन विधिं वदे 

रोदुरन्तवौर््येगऽवितथाभिसख्विः। सत्वा वषुः कष्डपमङ्ध.तं 

भष्धत् प्रविश्य तोयं गिरिखञ्ज्धार । सखलिितं वच्छ - 

कुलाचलं पुनः सखयता निम्ने राद्वणः | दधार 

्ोन स लच्योजनप्रस्तारिखा ह्ौप षवापरो महान् | 

इरारनदरमजवी्तेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग एषठतः}बि- 

भ्वत्तदवत्तंनमादिकच्छपोभेनेऽङ्गकण्ड.य नमप्रभेयः» भाग ° 

८,७, ७गधिश्च भितलद्वते छनिभेदे कः,चन्दे प्रभाखम् । 

कच्छरहा स्तो कच्छे जलप्राये रोहति रुइ-क । दरव्बायाम् 

जटाधरः तद्या जलप्रायदेशभव्ताचयात्वम् | 

कच्छादि ए° पाण्य क्र जातारःरः अणप्र्यनिभिनत यन्द्- 
गणे ख च गणः^“कच्छः सिन्धुं वषु गन्धार मधुमत् कम्बोज 

कण्ोर शल्व कुर च्लुषण्ड होप नुप अजवाह नि- 

षध कतर रदु, एते च देथविथेषाचकाः नत्र जा- 

सादि खण काच्छः इ्व्यादि | 

कच्छ (च्छ्) स्त्रो कष हिंसायां" कषच्छस्े ति"उणा^ज उच 

एषो० वा खः । “च्छा वाद्याः प्पिडक्ाः खाववल्यः 
पाभेव्य् क्राः कण्ड मत्यः सदाहा: । सेव स्फोटं ष्तोतरदा- 

डेरपेता न्नोया पाणयो कछला स्किचोच " उक्तो रोग- 

भेदे (खोस) । [भेदे पटोले रालनिर 

कच्छ्नौ स्तो कच्छः ̀  न्ति इन-टक् ङोप् हस । इषएषा- 
कच्छ्र ति कच्छ्रसूयख्य र“ कच्छा सच“ पा° खः । 

रविधौ दोषांप्रयोगाधं हस्वषिधिः †कच्छुरोगयुते रेव्य- 

भिचारयुते पुरुषे च पु०देपाभरे नि भेदि०। 

कच्छ,रा स्तौ साध्यत्वे नासू्ययाम् हश्च | 

†छकथिम्बदास् र श्च्याम् श्दुरालभायाच्च मेदि° ४या- 

्िणोटस्ते (चलोरद्) रल्नमाला०। ५ पुश्ल्दां दियाच्च । 

कच्छः, राक्तस न०।८दन्तो निम्बद्लद्धनिः एषक्करपमितैभिषक् 

कल्को श तेः पचेत्तं लं कट् प्रसह योन्दितेः । अकरो छ ~ 

इग्धेम यक्पलमितेन च । गोमूलच्धाटकेनापि नेष 

इग्निना पचेत्| अभ्यङ्गन हरेरेतव् कच्दुःखाध्यता- 

मपि पामानद्ध तथा करू स्वन्दराधि्धिराजयम् । 

कच्छः ः 
1 



कञ्च 

कच्छराचसनाभेद' तें हारीतभाषितस्" इति भावप्रका- 

शोक्तो तैलमेदे । 

कच्छमतोस्ली कच्छ: साधनत्वेनासूमयखाः मतुप् डप् । 

 चजन्बराम् तत् सेषनेडि कच्छ रोगजननात् तथात्वम् 

कच्छोटिका स्तौ कच्छसख उटस्तणादिकभिव इवायं कन् । 

चेलाञ्चले (काचा) हेमच०। [ शद्याम् रत्रमाला। 

कच्छोर धु° केन च्छग्यंते ऋर-लेपे कम्पा घञ् | 

कचौ खली कचु वाज्डोेप् । (कषु) प्रसिद्धो कन्दभेदे । “महि- 

चाषृर्यद्ेष कचोद्छपासि चतरत} । मम वैरिषिनाथाय 
पूजां ष्ट प्रसोद् मे “'दु्ार्चापद्धतिस्य तत् पूजामन्त्रः । 

“कचौ ठ भेदिका य॒ववौं कटुका पिच्छिला तथा । अाम- 

धातपित्तकरी भिषग्भिः परिकी्तिंता" राजवङ्ञभः | 

कज रोहे (खौलः) इदित् परण०्खकषण्सेट् । कड्चति खकञ्जीत् 

चकञ्ज रोहोऽव्र जन्् तेनादखाकम्मं कता | कञ्चारः । 

कज न० के जले जायते जन--ड । षड्जे राजनि० । 

कंञ्जल म° कुत्सित जलमख्ात् कोः कडु | खञ्जने 

(काजल) तख संयोगाच्छ् भ्रमप्युदकमसित' भवतीति तख 

तथात्वम् आअञ्जनशब्ट &४ ० विति: | ““सकच्जलं 

सान्तरे च टट सर्पियुतं वल्यकमञ्चनच्च'; उखश्च° | 

““गाङ्गमण्य्, सितमम्ब् यानं कल्ल लाभद्ठमयलर भच्जतः' 

काव्यप्रण । भ्लेखनसाधने द्रव्ये च (कालि) “असित 

निश्टनिभ` खात् कज्जलं ध् पालम्” पुष्पदन्तख्तवः । भेषे 
शु, शब्द्मा ° मतृष्यमेदे पुःखरौ स्तिया गौ °डरोष । न्द् र०। 

च्छलं जातस्य प्रतच् । कच्जलित जातकच्जले ति° । 

बमध्योऽपि रकाशषरकोषे ऽयं प्रठितः कञ्ज लभिवाचरति 

कष्लल+क्रिप् ततः अस गौराण्होष् ५भिधितरसगन्धके 

श्री । स्वायं कन् तला्यौ “शुद्ध छत" तथा गन्धं खक 

तावद् विभद्येत् । यावत् तं नदृश्येत किन्तु कच्जलवत् 

भवेत् | एषा कञ्जिका ख्याता श्हो वीर्वङ्गिनो | 

भाभादुपानयोगेन सर्$व्याधिविनारिनी” वैद्यकम् । 

कंञ्जखध्वज ० कञ्जलं ध्वज इवख | दोपे लिका°। 

कचञ्जलरोचक ए न° कव्ललं रोचयति एच-रिचि-अच. । 

( पिल्धच ) । वङ्गभाषायः प्रचिद्ध | दीपाधारे जटाषण 

कश्चुटः म° कवि-अटच् | ( काचंडादाम ) जलतख्ड खौ ये 

जलजशाकमेटे ""पानोयतर्ड. लोयोयस्त्कञ्चटषठदा 

तम् । कञ्चट' तिक्गकं रक्तपित्तानिलष्र लषु | (चक. 

राद ) (ह्न्द्भिषा) भावप्र °) 

काश्चटादि न° चकदन्तोक्रो अतोषारवेगरोधकरे ऋौैषधभेदे 

{ १६१७ । कल 

“कञ्चटजम्ब् दाडम्ण्टङ्गाटकपलविल्वद्बेरभु । 
ध्वनिगतसर्ित' गङ्गावेगमपि रुन्ध्यात्" । 

कञ्च ए कचि-बा०अडन् । चक्रमनषटके शब्दचन्द्रिका 

कञ्चार एण कचि-भावे ष कञ्चं प्रकाशख्धच्छति क-ख 
क' ललं चारयति किरणेन चर-चिच अण वा । द्य 
जटाधरः । रखर्कटन्ते च । [र चुद्ररफोटे वैद्यकस् । 

कचिका स) कचि-ख ल् ।१व शाखायाम् (कद्वो) शब्द् च ° 
कञ्चुक ० कवि-प्रोतिबन्धयोः वा०खकन् | {वारवाये र्यो. 

धारेोलाकतिसच्ा्े श्लौहमये कवचे 8सर्पनिर्ममके 
(खोलस)अमरः४चोलके(काचुशलि)५वस्त्रमा ने उष्णा०को ° 
६ैवद्धापकण्टङ्ोताङ्गस्थितवन्त्े (पुलारे जनको त्यते ग्या दिभिः 
स्लाभिनोऽङ्गात् बल तकारे ग्टक्ीते वस्त्र) हेमच ०।ऽखोष- 
धोभेदे लौ गौरा” हःष् मेदि०। रक्षोरोशच्ते रत्रभा° 
“बलानि खूराख चनाच कञ्चुकाः “वनसंटतकञ्चुकः क- 

चिदगेन्द्रगजाजिनकञ्च.क :* भाषः ५खन्त :कञ्ुक्तिकञ्च कख 

जल 

विशति ाखादयं वामनः"रत्रा ०। "बद्ध कि करवाखि- 

यान्ति शतधा यत् क्युके सन्धयः" अससरुथय०। (द्धभावि 

तरसाख्ञादजातरोमाञ्चकच्च् काः'" पञ्चतन्त्रम् । “क ्युक' 

दलगर्भच्चद्लिकां छपवोतिकाम् काथो०। सोऽख जातः 
तारका° इतच् । कञ्चुकित जातकञ्ुके न्रि°। 

कञ्च. कालु ४० कडकोऽस्यख आलुच् । खपे यन्द्च° । 

कञ्च्.किन् ° कञ्च.क+असतय्यं इनि । “अन्तर चरोढदयो 
विप्रो एटणगणान्वितः । सवंका्यायंक्यलः शच्च. 

कोत्यभिधोयते” इत्य् क्रच्ठणे १रान्नामन्तःघुरा- 

शिकारिि ^“ अन्तःकञ्चकिकञच् कख" रत्ला० । रद्ार- 

पाले, श्सर्पेः ४जञारे, ५यवे, चके चच राजनि । 

ठषङ्प्रकन्च काषटतत्वात्तयोखया त्वम् । ऽचायड़कउचे नरि * 

कञ्च लिका ची कचि-उलच् गोरा०्डोष् खाय" कन् खे 

टाप् स्त्रीं ब्रां सवस्त्रे (का चलो) हेम ° ^^त्व' खण्वाचि 

वनेष कञ्च, लिकया ल्य मनोहारिणीम् लच्छी नित्यभि- 

धानि प्रियतमेण्ाण्देर। कनभाने | कचचुलोत्यप्यत् । 

कञ्च.ल नः कचि-दीप्रौ ऊलच. । श्ीगानाभरणे उच्छ्व ० 

कञ्च ए कम् जले जायटे | चठरानने {हिर णवगभ "प णव 

सष्व्जाटौ ताद्व टीजमवाख्टजत्'' “तखन जज्ञे खयं 

द्या" मनृक्गेस्तस्य जवेजातत्वात्तथात्वम् । रषद 

“चतभजं कट्चरथाङ्गश्धगदाधरम्” भाग०१,२,६. । 

२चखन्डते च न° मेद्निः। तत्र प्रयस्य जलजातत्वात् 

अष्डतसख सद्रोत्यन्नलात्तयात्वम् अण्डतयन्द विष्टतिः। कम् 



कटः 

विरि जायते जन करे{र-ड ! ४केये घ° भेदिक्षिः। 

कच्रकषस्त्रो कजि-सौलधातः ल् । (सयना) पिभ 

अन्द् च ० स्त्रियां जातित्वात् ष् । 

कच््ज इ०्कञ्चात् विष्णु नाभिष्द्मत् जायते जन-ड | द्र 

गर्ने चत खे बद्र शब्द् रल्लः०। यथा च ब्रह्मणो विष्ण्,~ 

नाभिजातकम ल) दंद्धवस्तथा वर्सितं भाग० १,२,१६.अ र 

«सोऽन्तः शरोरेऽ्षितभूतद्छ च्छ; कालात्मिकां शक्तिचदो- 

रयाखः | उतरा तस्खित् सलिले पदे स्वे यथानलो दारूनि- 

खरोषयैः | चदुयुगानाच्च सहमय खपन् खयोदोरितया 

स्वथक्या। कालाख्ययासादित क्मतन्त्ो लोकानपोतान् 

दे खरेहे । तखार्धद्धच्छाभिनिविष्डषट रन्तमतोऽर्यो 

रजसा तनौोयान । शेन कालालुगतेन विः खष्स्त- 

दानिद्यत नाभिदेथात् । स प्रद्मशोषः सहसोदतिष्ठत् का- 

छेन कर्य एतिबोधितेन । खरोचिषा तत् शिलः विशालं 

विद्योवयन्चकै एवाकयोनिः । तज्ञोकपद्यं सड एव विष्ण्, 

प्रावोषियत् सर्व्वगुखावभासम् । तकिन् खय वेदमयो 

विधाता खयम्भ्.व यं प्रवदन्ति सोऽभत् । तदा ख्चान्भो- 

श्हकर्खिकायामदश्ितोलोकमपष्यसानः । परिक्रमन् 

व्योज्नरि विदत्तनेतर्त्वारि ठेभेऽदिशं छखानि । तद्जात् 

सुगान्तश्चसनावच जल भिचक्तात् सललिखादिख्द्म् | खपा- 

शितः कश्चस लोकतत्व' नात्मानमद्धापिद द् दिदेवः ”। 

कचन इ० कं खं जनयति जन-खिच्- अण् । १कन्दपे' नि- 

का० (मयना) र्पच्तिभेदे शब्द्च० । 

कच्नाभ इ० कञ्च पद्मं नाभावद्ध सन्नायाम् अच् खमा०। 

विष्णौ । “व्यज्चेद' सखेन पेष्य कद्कनाभस्िरोदधे 

भाग० १,६,४४ । । 

कञ्चर उ° कजि-अरन् कं जलं जुष्णाति वा ज-खच् वा। 

१ यये २अर्कट्ते ईइखिनि ४ चतं खे उदरे च उणा० 

कच्ज़ल ० कणि-कलच् । (मयना) पिभेरे शब्द्दन्द्रिका । 
श्यां जातित्वात् डष् | 

कार इ०कजि आरन् क जलं जारयतिवा ज-षिच्च्यय् । 

1 धरय अर्वश २ चतं खे ४ ग जे५ उदरे दैसनिभेदे च मेदि ०। 

क्का स्त्रो कजि-खल् टाप् ऋ (वामनहाटौ) | जह्य. 

कायाम् शब्द्र०। [ चकाट । प्रिजिकटति न खत्म | 

कट गतौ भ्वादि ण्परण०्सक० भेद । कठति अकटीत् च्काटीत् 

कट गतो भ्वादि० दिन् परभ्सकण्वेट. । कण्टति अक 

ख्ोत् । चष्ट कण्टकः । प्रनिकण्टति न णत्वम् , 

कट गतौ भ्वादि ०पर० न्रे. । कटति अकटीत् शका- 

{ १६१८ } कट 

टीत् चकाट ईैदित् तेननेट कटः! प्रनिक्षटति न णत्वम् । 

कट षटतौ वषेणे च भ्वादि०पर०सकण्सट । कटति रएदित् 

 ऋकटौत् चकाट | कट; कट: प्र+प्रकाये अक° प्रकटिव 

प्रकटः । रिच -प्र+प्रकाथने सक० । षटाद्° यकटयेति 

प्रकटितः प्रकटयन् । युच् प्रकटना | नामधादरि्यन्ये 
कट एर कट-कम्प्ाणि ध करि अच. वा। !इस्िगर्े 

द्उषश्वात् तथात्वम् ““यहून्तिनिः कटकटाङतदः 

भिमङ्खो' माषः "कर्ड.यमानेन कटं कदाचित् व 

न्यदहिपेनोन्मयिता त्वग” “कटप्रभेदेन करव पाथिवः” 

रगण्डमात्रे खे दवर्पणात् तथात्वम् ^ठल्यगन्धिष, भन्ते 

भकटेष फलरेणः रषुः। नलाय शद णभेदे अमरः वेन 

(माइर दड़मा)प्रष्टतिद्रव्य" विरुच्यते तच्छ च ग्टड्ादेरा- 

वर्साधनत्व न कटत्वसृ ४तच्निमिःते असनमेरे च छमर् 

“गोऽश्वोयानप्रसादच्रस्तरेष, कटष्” मनुः । “वषो 

क्लित्रकटवत्तिष्टच्ध षावसोदति" भाग्सर०१९षश्ख.०| “ददार 

करञेद्ध्रामेरकां कटशथथा"भा० १,११८.९] ५कुमृले 

(मराद) भरतः तख दणादिरव्ल्भिराटतत्वासथात्वम् 

दैखावरणकारके लि उरस्कट: । ऽखतिशये उत्कट । 

सथरे < शमये चखाचारे मेद् । ! °उथीरादिल्णभाव 

धर ° कटाग्निः ११ये प्रते कटपूतनः १२अत्ररये (शव- 

इरणायैरये) 1 शच्योषधिभेदे १४असाने हेसचण०। कटप्रः 

१५ तषटकाठे (वक्ता) शब्द्रतना° । १दैक्रियाकारकलान्ने 

लिग्डमचर | १७ तक्रोड़ासाधनद्रव्यभेरे च | “लता- 

तसवसखः पावरपतनाञ् ोषितशथरोरः। नदहिंतद्ि- 

तसमार्गः कटेन विनिपातितो वाभि" श्टच्छकर रऊत्कपदस्ये 

कटथन्दे परे पूपदस्योदात्तता । दाचिकटः खि° कौर 
१य्यरोष्यौ घुस्तरी मेदि० स्तरोत्वे मौरा० ङोष. ॥ षो 

षन्तः १६कटुक्याम् वैद्यकम् । [ कटुक्याम् अमरः 

कटंवरा सो क्ट दृष्णोति कट+ट-खच ठम् च् ।(कट्को) 

कटक अस्त्री कर-रुजादिण्वन् दैचांदि ।!₹स्तमूषण्यं वलये, 

“4 कटककुण्डल द्वित् ̀  खा ०द्०। २पर्तमध्यभागे प्रकु 

ज्ञश्सैः कटरमैरिष खः” कुमा० । “माभेषिखो सा कट 
कान्तरेख "रघुः ।'बद्रलविलकटकाद् एडवितम्नाः” मावः । 

श्चक्रे च छमरः। 9 हस्तिदन्तमशड़ले । ५स)खदरलभये 

द्राजधान्याच्च'" भेदि । अनगर््थाम् शन्द्रत्रा र्से- 

नासय द्टेसच०“स च द्म्बिजयक्रमेयागत्य चन्दरेभागातौरे 

समानेगितकटको धत्तंते “खराश्च कटकं समै म" हितो ° 

द्पञतसमभूभागे सानौ विश्वः “जलाकोखेषुं रेरष् 
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कटकेष, परे, च'' भारते विराटपर्व खि ८७२ च्लोकः । 

कटक्ट लि° कटप्रकारः प्रकारे इत्वम् । !त्यन्तातिशविति 

, भर्गवोत्शष्ट २मड्ारेषे पु ° "“नभोनाभाव नाभ्याय नमः कट- 

कटायच) भाग्था०ररदैख ० थिवनामोक्गौ | खव्यक्रालु- 

करे डाच् कटकटा तदतुकर ण्ट अव्य०। «ततः कट- 

कटाशब्टो बमूव छमहाकनोः" भा०व० १५७यअ० | 

कटकार लि कटः करोति शं-खण् उपन्सण० । १कट- 

कारिखि शिखिभेदे “द्रायां बेगश्यतचौरयात् कटकारः 

इति ख्रतः” उथनसोक्ते र्वं सदुरमेदे पुस्त स्यां 

छोष् । “वथिटथापतस्तेषां केचित् पारथवास्तथा। 

मैखानसेन केचित्त केचिद्धागवतेन च । गेदथासत्ावल- 

भ्ये भविष्यन्ति कलौ युगे | शटक्राराख्ततः पठान् 

नारायखगखा, ख्टताः'” । उशनसा तेषां कलौ वंखानणा- 

दिशंचर्गेय बेदधम्मोनि्त्वप्राप्निः वेष्णवत्वप्रा्निचोक्ता | र~ 

किण । कटशद्त्र “एरकां कटकद्यया'? भाग०१,३,१९. । 

कटकिन् ए०कटकोऽखूयख नि । १ पवते निका ०२कटकयुक्ते नि° 

कटकौोय लि० कटकाय वलयाय हितः खपूपाण् । वल- 

यसेधने खरखाटौ पच्चे यत् । कटक्य तत्राय बरि° । 

कटकोल इु० कटति वभति खति कट-अच् कटखनिषो- 

वनद्ध्पजलखख कोलः घनोभाने यत्र कुल- संस्त्याने खा- 

धारे ष् वा | पतट्यद्े (पिकदानो) लिकार । 

कटखद्क विरक्टमपि खदति-खाद-खल् । ! खवभक्तके 

शवख्ाद्के रेजम्ब के चु'स्तरो कथ्यावरणख ख मध्यसि- 

लच्छदरमन्ति अद्-ख्ठल् । काचनिभ्नितकरसे तख ष्रि 

भावात् तथात्वम्” मेदि ° । 

कटधोष न्कटप्रधानोधोषः आभेःरपङ्खो | प्राण्ट् भवे याम- 

„ भेदे तत्प्राचां कटादेः” पाण्जातादौ ङ कटघोषोय 

तच्जावादौलि:) एषं कटपल्वल कटनगरो कटपज्ञो इवा- 

दवः प्राम्देशस्वितयामभेदेष् । ततः जातादौ ककटपल्वलोय 

कटनगरोय कटपञ्चोय इत्याद्यः तत्तद्यामलातादौ लिर 
कटङ्कटः एु० कटं ण्यं कटति ज्वालया ऋदणोति कट-बा० 

खच् । धवङ्को “(कटङ्कटाय भावाय नभम; पञ्चपलाय चः" 

अग्निषु०^५खखो कालकटङ्कटः” भाण खलु ° १७अ० शिव- 

नामद् कालाभ्निद्पतया तद्ध कालकटङ्कुटनामता | उष- 

रात् वद्जिजे र्स्रं १चित्रकटच्े तख तच्चामनामत्वात् 

$मणेे च | गण्पतिकसि याज्न० खूटतौ “सित स भि- 

सैव तथा याककटङ्कटौ । ङप्नाण्डो राजघुनशे्यन्ते 

ज्मद्धासमान्वितेः ‹“नितदन्बितादिनिर्विनायकख ना. 

४ श्रा०्भाग रे 
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मभि: क्ञाहाननलुङयादितिः” भिताक्तरायाक्तेः। 
कटङ्टेरो सलौ कटङ्कट' वद्धिज' चवरेन्तत्कान्तिमोरयति 

भैर-गतौौ अण् उप०सण दणन्तत्वात् डिप् गौण होश 
वा । {हरिद्रायां लिका्तदखाः सख'तरपोतवरपतवा त् 

तथात्वम् । रदारहरिद्रायां रत्नमाला “नौयोत्पलो. 

शोरकटङ्कटोरो” चश्ु° 

कटदटानम् न° कट रेहव्रत्तन दोयतेऽबर दा-द्यट । भग- 

वतः पाश्च वत्ताख्ये (करोटदेष्योया) कनी खि | तन्निमित्तो 

व्ववादि भाद्रणुलं क दणश्यादौ सन्ध्यायां चवश्यनच्चननध्यपा- 
दयोगेन कार्यम् | “प्राप्ने भादूपदे भाखि रकादश्यां खिति 
ऽहनि । कटदानं भेदिष्योने हा पूजा प्रवत ते” रशा» 
त०्वराहषु०। “कटदान" पाञ्परियत्तंः" रषु° | अत 
कालव्यवस्या उल्यानैकादयोथन्दे ११.७४० खन्ना । 

कटप्रूतन इरकटय्य शव पूतं पविन्तां तनोति तन+खच् । 

प्रो तभेद । “वान्ताग्युल्काुखः पर तोविपरोधम्भत् खका- 

च्छपुतः। अनेध्यङणपाथोखात् कलिय: कटपूतमः”” भुः 

अभेष्यकुणपभच्चकत्व' तख धर्मोऽ्यनेन दर्थः | 
कटप्र, इ°कटे श्सथाने प्रवते प्रः गतौ किप् नि दीर्च | 

२महादेवे तख श्शानवासित्वात् तथात्वस् । कटः श्मशानं 

प्रवते कटेन शवेन प्रवते वा | र्राच्तस शविद्याधरे च 

मेदि० तयोः यथाक्रमं शमधानषासित्वात् प्रो तवाद्नत्वा्च 

तथात्वम् | कट न देवनसाधनदूव्येख प्रवते । ४अक्तरेवके 

1ि०्मेदि० कटात् समयात् चारात् तमतिक्रम्य प्रवते । 

५कामचारिखि लि° | कटः नलदं प्रवते । ६ कीटभेदे 

ख उच्छवलदन्तः 

कट(रि) प्रोथ एनन्कटख कचाः क्टेवा प्रोयोभांसपिख्डः । 

१स्िवि कटिदेशस्य मांसपिण्ड , चमरः । 
कटभङ्गः प° कटस्य सँन्यमंघस्य भङ्गो यस्मात् । !सँन्यसंघ- 

भद्ृ्ेतौ टपश्धव्यौ | कटानामोषधोनां भङ्गः दमम् । 

रथानां हस्तादिना च्छदने च मेदि°। 

कटभौ स्तनौ कट इव भाति भा-क गौरा ° हेष । !च्योतिश्रतो- 

लतायाम् शाजनि° रेलतामेदे भावप्र* । शा च^कढभौ 

स्लादुरष्या च सध्रेः कटन्प्रः । कटभी ठ प्रनेडाथेा- 

नाङोत्रणविपक्रमोन् । इन््य ष्णा कफकुषक्नो कटू खा च 

शीर्तिंता | तत्फलं ठधर' ज्ञेयः विगेषात् कफशुक्रा- 

दत् । भाग्वप्रण उक्तपर्थावगुणा | श्खपराजितायाश्च 

अलापपाजिता (काटाशिरोष) दक्षमेदः रल्नभाका। 

कटमालिनी शी कटानां किष्लाद्योषधोगां भाशा शाधनत्वे- 



कटा 

नास्बदयाः इनि छाप | मदिरायां तखाः किथादयोषधि- 

गण प्रभवत्वात्तथात्वम् । 

कटम्ब पुन्कट-धाठनामनकायैत्वात् वादने अम्बच् । १वादिलि 
उचञ्ज ° कद्युते त्रियते शल् एुरसनेन कर्ये अम्बच् । 

र्वाये उणादिकोषः, 

कटम्मर ° कटः युणातिशयः निभत्तिण्ड -खच छम् । 

१कटभीषच्चे भावप्र ¦ रेश्योनोकटच्ते राजनि० | 
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३नागवायां स्त्रो अमर: (गन्वभमाटाल)8प्रसारिख्याम् । 

कटको) {रोहिण्याम् । €इल्िन्याम् । अकल स्विकायां 

गोलायाम् । ८वर्षाभ्वि!(इन नवा) मूष्वीयाञ्च स्त मेदि०। 

कटन्रण ए*कट उतकट तरणो युडकर्डर ख्य । भो मसेने लिका० । 

कटश्यमीराश्ली कटः नलः गकुरेव भिषटरशत्वात् यखाः । 

(नाडा) गाङ्गेहोलावाम् इारः१ ¦ 

कटा(ठा) कुः इ कट(ठ)-लच्छकलोवने काक | ; विहगे कण- 

शोनानास्यानतचखाडइाराहइरयेन लच्छरजोवनात्तख तथात्वम् 

उच््वलद्त्तेन त॒ कठ सच्छजोपने इक रयं ठान्तसध्य एव 

कटेस्तु तदभेसाभावात् कडठे; तङन ख्पतदयैतवाङ् । 

कटाच्च इरकटं गरम् अत्ततिव्यामरोति चच | यपाङ्गरहौ | 

असरः ('हरिथाच्ति! कटाक्तेख खन्पानभवलोकय'' उद्ध- 

टः । “्ामोच्छन्ते त्ववि मधकरनर षय कटाचा: 

भेष ० ^सनान्तरे जन्नरछ कटाः" माषः ! “भ्वमयति 

भवि भूयख्छे लपाद् ; कटाः" द्राव्य; | 

कटाग्नि इर कटेन वीरणादिनेहनेन नातोऽग्निः । वोरा 
दिना वेदनेन जाते अग्नौ “्लेलवेद्रसवनस्यामविवोतखल- 
दाहकाः। राजपत्यभिगामौ च दग्धव्यास्ति कटाम्निजः' 

या “टं दीरिणभयेउयित्वा देत्" मिता । “भा- 
कपि तु तावेव ब्राह्मण्या युप्रया स । ष्ितौ चद 
वड्देख्डयौ दग्धव्यौ षा कटाग्निना” मनु; । [भूखे शब्द्र ° 

कटायन ° कटद्य तन्नामासनस्यायनञत्मल्तिसाषनम् | बौरण- | 
कटार इ*कट--बाण्ारन् । {नागरे रकानिनि च यब्ट्मा० 
कटाल ति इटः कटः अख्यख सिद्मादि° लच् “जटाषटा 

कट कलामचेषे'' पा० ग० निहृ^थात् अत्वम् । इ्- 
गख्डयुक्ते । 

कटाह इ० कटमाहन्वि आ+हन-ड । \तेलादिपाकपान- 

मेदे (कार्) रेष्ठ श्दोपभेद् | ४जायमानश्ट- 
कापमहिषथियौ च भेदि" । ५नरकपेदे इारा०।६ख्परे 
चन्द्रा । जपे ८श्लपे कच्छे च दूति केचित् | 
"जदन्विनः कटकदाहतद' निमङ्खोः” भाषः | “| 

कटि 

खन् महामोहमये कटाहे छया न+! रालिदिनेन्धनेन । 

मासतदूर्वीभरिषड्नेन भूतानि कालः पचदीति वान्तौ" 

भा०्व०११९१अ०। 

कटि(टौ) श्लो कट-श्न् | श्रोखिदेभे (काकांल) । सदिकारा 
न्तत्वात् वा इष् | “बहासनमभिप्र च् रुत् सदटश्छाष्य पल. 

जः । अच्यां कताह्ोनिवोखः'' मचः } “कटि तद्या- 

“सव्येन च कटीदृये 

ष्ट्य वाशसि पाण्डवः” भा०खा०१६३. “कटिस्तु इरते 

मनः” सा०द्° | तन्न तच्छब्द साम्यत्वक्तम् । ङो बन्तः 

रेपिषपल्पां खो मेदि° प 

अरित्र नर्डटिं ्ावते लौ-क। श्काञ्चराम्, रेकटिवद्े, 

रकटिवश्् खि च भेदि० । “स्फ रत् किरोटज्चयुरक्टित- 

कक्कणस्” भाग ° ६, १ ६,२७। 
कटिन् इ° कटोऽसयख प्रशस्तेन इनि ! प्रथञ्गण्ड गजे । 

कट+चतुरण्यां प्रचा इनि रेकटनिरेकादौ लि 
स्ियाहमयतो छोष् 

कटिप लि कटिः पाति पा-क) कटिके | ततः शद्ध 

शा० चत॒रथ्यं यव । काटिष्य करटिपनिर्टलादौ विर 

कटिमालिका स्ली कटौ भःखेव कन् । (चन्द्रहार) (गोट) 
कटिभूषखे | डेसक० 

कटिरोडक ° कच्चा इखिकच्या त' रोहति रूह-खल् 

त° । इलिपचचाङ्धागेन इख्यारो हके न्दमा° । 

करिङ्घ इ० कट-बाणद्ह्ख। कारवेज्वे (करेला) । ततः श्वा 

कन् तल्लौव अमरः | { छला* 

कटिथोर्षक ° कटिः थो्षभिव संज्ञायां कन् । कटिदेशे- 

कटिशूल इ*कटिस्य' खलम् | कटिदेणस्ये कफपातिके खल- 
रोगभेदे ; खप्रसङ्गात् तद्धेदटनिदानादि भावप्ररदर्बितम्- 

च्यते यधा “दोषः टवकससख्तासहन्दं : लो ऽः भवेत् । 
सेभव तेष् रेषु प्रायेण पवनः प्रभुः। प्रभः कसला । खथ 

वातिक विप्र निदानसम्प्राप्चिपर्न्यक ल्ष्यमादू । 

व्यायामयानादतिसेधृनाञ् प्रजामर।चऋोतजख7तिपानात् । 

इलायश्च ाद्ककोर दू षादव्ययं खच्वाध्य ् नाभिषातात । कः 

भायतिशरातिविधदजाञ्नविरु्ज् रकशुन्कशावेः विदश्च 
मूबानिलसच्निरोधाच्ोकोपवासादतिहाखभावात् । वादु, 

प्रहदवो जनयेङ्धि यलं इत्म,टपा लिकवच्िदेये | ( लिक 

ष्व थाधरसचिलषटक्यादि ) जोर्ये प्रदोषे च इना- 

गमे च थोते च कोपं श्पेति गाढम् । ष्ठ 

इचोपयमप्रोपो विथमून बं लम्धनवोदमभेदेः । द 

तिखतप्रमाणा" भा० व०१०५४। 
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माग्यञ्जनमह् नाद्यः स्खिग्धोष्णभो ज्यश्च सम' प्रयाति । 

व्यायामो मन्ञयुद्धादिः यानं तुरगरथादि। मेनं स्त्लोसेवा । 

प्रजागरः रात्रौ, एषामतियोगात्, शोतलजलप्रभूतपानात् 

कलायच्छिषुटः (मटर) अक्षो ठवरो कोरदूषः कोरद्रवः 

अतिर्चदरव्यसेवा ध्य शनं भक्गस्योपरि भोजनम् अभिघातो 

खोटादिभिः, कषायतिक्ररससेवा । विच्छ्टजान्नम् विद्ध्द 

मङ्करितमच्म् कलायचणकाटि तच्जमन्गद्ट्पभच्यम् । 

बज्ञ.रकं शुव्कमांसम् । तख श्बूलख देशमाह) इदा- 

दप्ति तत्र इच्छलस्य एथगपि लन्चणं पठन्ति । 'कफपित्ता- 

वश्हस्तु मारतो रख्धितः । द्यस्य: प्रकुरुते श्ल 

शच्छासरोधकम् । स॒ इष्टल इति ख्छातो रसमार- 

लकोपजः” । अथ पाेग््रलस्यापि लच्चणमाह | ^कफं 

निषद्य पवनः खचोभिरिव निस्तुदन्। पाञ्चस्यः पा- 

श्रयोः सलं कु्यादा्मानरुंयुतम् ! तेनोच्छरिति 

वक्रय मरोऽन्नञ्च न काङ्कति | निद्राञ्च नाश्रुवादेव पाञ्च 

वः प्रदीन्तितः" वल्िशलस्यापि लक्षणमाह । “खं रो- 

धात् कुपितो वायुर्तिं संचित्य तिति! वस्तरध्वनि 

नाड़ोष ततः खलोऽख जायते । विस्मर वातखंरोषौ 

` वस्तिश्लः स उच्यते । प्रछतमलुसषरति जोर भृतो ॥ 

प्रदोे रात्रप्रागमे राव्रिभवशोतेन । वातप्रकोपात् । 

छनागमे वषाद मेषोदवे च । तदैव पैन्तिकमाह । क्षारा 

तितोच्छोष्णपिद्ा हितेखनिष्यावपि रयाकङ्ल ययूषेः । ̂ क 

टृष्हतौगोरचराविक्ारेः क्रोधानलायाखरविप्रतापेः ! या- 

न्वातियोगादशनेर्विदग्धौ; पित्तं प्रङ्प्याय करोति लम् । 

दर्सोहदादहान्तिकर' दहि नाभ्यां ससे दमूच्छभ्वमथेाष 

युक्तम् । मध्यं दिने कुष्यति चाद्धरात्रे निदाषकले जल- 

दात्य च । शीते च शीतः षपति शान्ति छखाइशोते- 

रतिभेाजमैश्च । निष्मादा राजमाषः | सौवोर' सन्धान- 

मे€ः । चराविकारैः ““परिपक्ाचतसन्वानररुत्पन्ना चरा 

अता? | तद्या: विकारः । रविप्रतापः अातपः | प्रास्या 

तियोगे मैयनाधिक्यम् । ।वदाडोलयुक्खापि खशनर्िदण्धे 

रिति शवेतं अविदाह्िवरतुनेऽपि पित्तवशादिट्~ 

हिव" भवतोति । जलदात्यये शरदि! शोतेर्वातादिभिः । 

चौ प्रिकमाद् । आनूपवारिजकिलाटएयेषिकारः मैरेद्ुपिष्ट 
कंथरेखिख शव्क् लोभिः , अन्यंबलासजनकरपि ेतभिख 

द्या प्रकोपपगम्य करोति श्लम् | इइत्तास- 

काससदनारूचिधंप्रतेकराा ण्येखि मितकोषशिरोयरुत ६ 

भृक्तं सरव हि रजं करतेऽतिमालम् ्टर्यीदयेऽथ चि. 

करि 

शिरे इद्मागमे च । च्ानूपं बह्धलजलदेणजं भच्छम् । 

वारिजः शाल्कादि । ^पक' दभा समं शोर विन्नेवा ` 
दधिक्रूचिका । तक्र ण तत्कुचैक' खात्षयोः पिर्डः किला- 

टकः "| पयोषिकारः पायषाद्ः पिष्ट'भाषादिः । अन्यः 

युांदिभिः। स्तिमितां पटावगुरिटतमिव यत्कोष्ट' शिरश्च 
तयो युरत्वै; सह । खठर्योदय इति विधा विभक्तदिवस- 
परथमभागस्यो पलक्षणम् । विचरे तत्र कफल्यातिसच्चयात् 
कुच्चमागभे वसन्ते । इन्दजमाह् । दिदोषलल्सेरेनैर्गिद्या- 

च्छलं दिदोषजमस् ।(तछ भेद स्त्रयो वच्न्ते,विदोषजमा् । 
सवेष देशेषच सलिङ्ग विद्याद्धिषक् स्वं भगं हि खलम् । 
छक्टमेनं शिषज्वकल्स' विवच्जनोय" प्रवदन्ति तजन्नाः | 
स्तेषु देथेष ृ तष्टष्पाच लिकस्तिनभ्यामा ययेषु सर्पं भवं 
विदोषजम् । अथामजमादह। अटोपष्ज्ञासवमीशुख- 

तश्ते भित्यमानाहकफप्रसेकेः। क फ लि देच समान लिङ्ग 
सासोद्धव लखद्ारन्ति । कफस्य कफश्चूलख | अमो- 

द्भव खामदुद्भवो यद्ध तम् । ्नाभध्यूले जाते पच्चाद् 
टोषसम्बन्धः खतरणवाख छलखादटमत्वमृक्तम् 1 सद 

प्रथमभासमाशये भवति पञ्चात् सम्बज्धिभिर्हमेषस्िनाभि 
त्मा चरं कुकिषु भवति यथादोषसम्बन्बम् । आामच्लख्य 

दोषविशेषेख देशविगेषभाष् ! वातात्मक' वस्तिगतं वदन्ति 

 पित्ता्मकद्चापि वदन्ति माभ्याम् | हत्पाशःङष्ठौ कफस 
च्िविष्ट सवेषु देशेषच सन्निपात"त् । इत्य चेङचचौ इत्ा- 

भ्यां सहिते ङौ । कफसुच्चिविष्टं कफेनाविष्टम् । 

“वस्तौ ृत्कटिपा चु स लः कफमातिकः कुच्तौ हवना 
भिमध्ये तुस लः कफपैत्तिकः। द्ाइज्वरकरो घोरौ 

विन्नेयो वातपेत्तिकः | लन्त्ान्तरोक्तमामग्रलमाड । 

“अतिमालः यदा भुक्व' पावके श्टदुताङ्गते । स्थिरीकतन्तु 
तत्को वादयुराषृत्यं विषति । वदाच्नंन गतंपाकः तच्छलं 

कुरुते ग्टस् । गृच्छौ्मानः विदाद्टाञच तके थम 

विलम्बितम् । क्यं वान्तिमितोखार' प्रमेहं जनयेद्पि ; 

ऋिपाकोद्धव' खलमेतमाङन्पनीषिखः” | पिपाकेद्भव' 

` आमेद्धवमिरर्थः। अथ छलसापद्रवानाह बेद्नाति 
दषा मृच्छ नादो गौरवारचं।। कासःश्रासो वनि- 

हिका सलसोपद्रवा ख्टताः। चयाद्य साध्यताटिकिमादह) 

एकदोषादुगः साध्यः छच्छषाध्यो दिदोषजः । सवदोषा- 

ज्वितो घोरस्तव साध्योमूदुपद्रवः । खअथारिष्टमाह | वेदना 

षा मूच्छांखनाहो गौरवं ज्वरः| भ्वमोऽर्विः कथ 

त्वञ्च बचद्हानिस्तथैव च । खपदरवा दशैवेते यख खे 



कट. [ १६२२ 

मालति: | अथ गूलसैव मेद परिणाममाह | खमि. 

दानै; प्रकपितो वातः श्निहिरतो यदा } कफपित्ते खमा- 
दत्य खकारो भवेद्धलो । भक्त जोय्ेति यच्छ.लं तदेव 

परि्यामजम् | खिद् मेरित्यादिना निदानपूष्विका सं- 

परातनिश्क्वा भूकर जोययतोन्यादिना लक्षणम्क्तम् । सणा- 

इत्य व्या्य तख लक्तणमय्येतत् समासेनाभिधोयते। 

अः प्मानाटोपवि््मल विबन्ारतिवेषनेः । क्जिग्धोष्णोप- 

शभप्राय वातिक तददेत् भिषक | ष्णा दाडारति- 

सत दकदुष्डकधष्योत्तरम् । लं शोतशमप्राय" पेत्तिकं 

खशषयेत् बुधः , खट इङ्गाररंमोहसल्यरक दोषशन्ततिः । 

शट् तिङ्गोपथान्लौ च शिन्नेयञ्च कफाककम् । खटष्टलच्तथं 

बहा दविदोषः परिकल्षयेत् । व्रिदोषजमसाध्यं खात् 

शोषसांश्यलानखम् । = चअथालद्रवनामानं गदि भेष 
माङ । जख जयेति चन्न यच्छ,लसृपजायते । 

पथ्यापय्यप्रयोगेष्च भोजनाभोजनेन वा। न सम" याति 

नियमाद्मोशच्वष्रव उदातः । नेद् खलमवाध्यं चिकि- 

व्ाभिधागाव्”। उभयथा प्रयोगात् ज्ञोवत्वमष्वदख । 

कटिश्क्घला श्लो ६त०। कटिषार्यं चुद्रबच्छिकायाम् हारा 

कटिसूत्र न° श्टौ धायं खन' याक ^ । कटिधाग्ये" का्पांसर- 
चिते धातभयेवा ले (वनसो गोट)इखा ° ।“प्रवरमखिमय 

भृकृटङख्डलकटकङारकटिरलकेय्रनप्रादाङ्गमू षर्यविभूषि- 

तम्” भाग° ५,१,४ । अनर स्वल भखिसयेति वि्ेषणम् 

प्राचुर्ये भयट् । तेन॒ “कटि्छल' न धारयेत्” इति न 

खटतिविरोधः केवलस्यैव कटौ धार्यनिषे धात् | 

खनच्च कारपाखनेव रउखरलियादेस्तु ग धारबष्यनिषेधः। 

कटौतल ए० कयां तलमाख्दमद्ध । ¶वक्रखड गे विका *यतो- 

ऽसौ कटिदेे धाते | ६ैत० । कश्चास्तक्े रनितम्बे न ०। 

कट्, 

वर्ोषिबन्ङत् । खाग्नेयः अ धिकाग्न्य"थः । मेध्यो मेधाय 

हितः 1 वर्खोबिनन्बलत् मलबन्धं करोति । अतियुक्षद 
कट्रखद्ध युखा; । शोऽतियक्तो भ्वान्तिदाङमुखतास्वोह- 

योषत् । कगठादि पौ डामृ चछ न्तदां हदो बलकान्िष्ुत् ”। 

कट् रसखयाग्निजन्यपित्तकाय्य त्व॒चछश्चते उक्ग' वथा “कटू 
स््रलवष्णा आग्ने यः ̀ इत्युपक्रम्य ““ौष्ण् तच्छ रौच्छ का षव 

वेणद्ययु्लच्श्यः पित्तं तख समानयोनिः कटुको रषः 

सोऽखौष्णया दौष्ण् ̀ वर्यति तैच्णयान्तं च्छय' रोच्छः दरौच्छ 

लाषवाज्ञावव' वैद्य शद्यमिति" । छश्नोपक्रने 

चोक्तः तननौव ^एुनर्ययोनिः कटुको रसः स क्ष्रः प्र 

व्यनोकत्वात् कट् कत्वात् मा धुच्येमभिभवति रौचया् खे - 

ङम्, लाघवात् गौरवम् चष्णप्रात् भैयम्, बेथद्याव् 
पेच्छि द्यस्” | ५परषे च| “त्रव्कट, निनादने- 
कथाक्ं विवत् :”' रषः “कण्ठ माङ्गण्ठविष्यामि कदू 

क्रिवचने पटम्” नेषधम् । 

वाक्यस्य कटुत्वञ्च दष्टाधेवाचकलत्वस् रषविपरोत- 

बेयुक्तत्वच्च । तत्र॒ रशमेदे वर्थभेदानां कट् त्वमकट त्वञ्च 
खा० द दशितम् । ङ्धारकरुणथान्तेष् नू 
वर्गान्तेन युक्ताः टठडटान् पिना । र्यौ लघ् च त. . 
इय्रक्तो वर्णाः कारणतां गताः” | बीरबोभव्बरौद्रेष रीः. २ 

५वर्गखाद्य तीयाभ्यां युक्तौ वर्यौ तदन्तिमौ । उपय^धो 

हयो वा सरेफः टठडढौः सह । शकारश्च षकारच तश्च 

व्यङ्धकतां गताः'। ६मल्धरिण्ि ऽचगन्धौ निर मेदि° 

“सप्नचदलोरकट् वाम्” रषः । शट; रभिः “अट् 
तिक्तकषायास्तु सौरभ्योऽपि प्रको; बादर; , 

सुखप्रिये निका । २द्गेन्धौ शब्द्मा° । (कटको) 

१९ कटुषयाम् स्तो अमरः गुष्डव्वनत्वात् वा ङोष कङ्क । 

कटौर इ*कट शरन् ।।कन्द्रे रज घ गदेथे च उच्छ ° शनितम्बे कटुक इ० कट-खार्थे कन् । क्रे “योजिद्धाय बाघे 
8कद्यांजटाधरः। ततस्ता कम् । कटोरक नितम्बे लिका० 

कटु नश्कटति शदाचारमाट्ोति रनामादटणो;त वषति 

सावयति नासदितो जलम्, कट -उन् । ¦ अकाय अमरः 

दूष्ये विश्वः ९रसमेरे(जाल)8तदति अमरः लि०। स्यां 

बा खोष् । तद्वगुष्वाः भावप्र्खक्ता : “कट् ष्ण तोच्छ 

विशदो बातपित्तशत् । कचे प्रह्गषुराम्नेयः क्रिमिकण्ड, - 

विषापहः । खकस्तन्यहरचापि मेदःस्थो बा पकषेण: । 
आदो नाशिकाख्धाचिजिष्काखोद जको भतः । दीपनः 

पाचनोरूच्यो नाखिकाथोषष्णो ग्टयम् । कं दभमेदोवसा- 

उहगं जनयति शिरो ग्टह्कौते नादिकां च लाव्यति शे 

कटुकः" छद २ तदति लि ° «ङ पय्यैविन्तकटुकवच्तिं प्रयोग 
वद्धिततिभिरेष्य "काद् ०। श्परूषे च लि०। “पङ्ष" ये 

न भाषन्ते कटकं निष्टर तथा" भाग्खह० ६ ४५ अ०। 

४उपो लि०५ततः प्रावत्तेत घनः खंपामः कट् कोदयः” 

भाग्वम ३८६अ०।५पटोके ु°राजनि०। दैदमम्विढे 
न्द्रा" ७कुटजटृच्धे (कुड चि ) र्कंढ्े (चखाकन्द्) 
शन्द्च° रराजसषये चषु° ङारा० | १ *अणटो- 
पिपूपोमरिचद््पे लिकटुके न° मेदि० । 

भव्नायलनमूलोपयोगणः । खोतः;प्रका्को खथो नेध्यो | कटुकच्रय न ° कट्कानां कटुरसानां त्रयम् । रो पिपर 



` कट् 
र । 

सरिचङ्पे निकटुनि । “बुकुटाख्डकपालानि लशुनः 
कटकन्रयम्)' उ्ु° । कट कलिकमष्यन्र न° | 

कट्कन्द इ० क्टुः कन्दो मूलं यख । \भियु क्ते (खजिना) 

श्चादरके, च (खाद) भेदिनिः। 

कटकफल ए“कट्क फलम | ककोले राजान°। 

कटका स्त्री कट्+खंत्तायां कन् | (कट्की) !कटुरोहिण्याम्, 

राजनि० र्ताभ्ब स्य, (पान) चन्द्च० दरालिकायां 

(सद्षरिखा) ४ तिक्ताानके (तितलाड) च रत्रभा० । 

५कट् रसयुक््तियाञ्च । तत्र (कट्को) चख पय्याय- 

शष्यादि भावप्रः उक्गः यथा| “कटौ त॒ कटुका 

तिक्ना ठब्णभेद्ा कटम्भरा । अशोका भवृद्ध्कला च 

क्राङ्गो शङ्कनादनो । भत्द्धपित्ता काण्डरहा रोह्हिणो 

कटुरोहिष्ो । को ठ कटुका पादे तिक्गा खुला {हिमा 

कचः | मेदिनो दोपिनो द्या कफपित्तजुरापडा। 

प्रनेषश्रासकासास्तद् 1 इङ्गुटक्मिप्रत् 

कटकालाब्(बु) स्त्री विपाके कटुका अखायु (नः) कम्ब ० । 

 (तितलाड)अलागूभेदे रव्रमाला । कट् दुम्ब शब्द् विदटतिः | 

५प्रलयजं कटकाखा बस्ते दृप्रारब्वदन्तरताप्रतोकारेणः' काद् 

५कटकालाबङ्षतमेधनसपेपसपनिरम्कंः"छ ° । 

करकौ स्तो कट+खाये कन् गौराग्डोष | (कट्की) १कटु- 

कायाम् । कटुकाशब्द् शुण्पव्यायादि | [मशके नटा, 

कटुकोटक इ° कटुः देन इःखदत्वात् कोटः साये कन् । 

कटुकाण ° कटुस्तोच्छः काथो यद्य । (तितिर) टचि 

परिणि हेलच ० । [ मखे च राजनि० । 

कटग्रन्यि एन कट रखन्िरख्य । !पिपपलोमले, २शुणटो- 

कटङ््तास्त्नो कट् दूषित करोति कड षो छम् तख 

भावः तल् । “नित्वक्यमभाचारनिष्रत्व कटङ्खता 

षारा० उक्ताय | 

कटुचातुजौतक न ° चतम्योजातकषं ततः साचे" अण् क्म ° । 

एलात्वकपल्मकमरिचात्मकःटव्यचतुषके राजनि०। [रत्रा०। 

कट॒च्छद् षु०कट् ग्द: पल" यद्ध | वमरदक्चं (टगर) अब्द्- 

कटतिक्तक ए०कट्ासो तिक्रबति अल्याय कन् ।\भूनिभ्ब, 

वद्य° रणन्तं राजनि° । 

कटुतिक्ता स्त्रो विपाके कटुः स्तादे तिक्ता । कटुदम्बाम् । 

श्लाघ" कन खत दृत्वम् । कटुतिक्किका तल्लव राजनि । 

काटुतु्डो श्र कट तण्डमस्याः |(कटतराद) लताभेदे राजनि° 

श्वाय .कन् अतद्च्व' कटतरिडिकापितल्न बर | “कट् तर्डो 

कट: पाके रसे तिक्ताचसामता। कफवान्तिविषन्नौ- 
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चा रुच्याखकफपिन्तवत् सदा पचा च घा न्नोयाः 
राजनि० उक्षा 

कट्, तुम्बौ खो विपाके कटुस्तम्बो । (तिता) अखागभेद 
भावप्र° तद्.णादि उजं यथा^च्ताङ्ञः कट् तम्बो खाद् 
शा तुम्बी च महाफला। कटुतम्बो हिमा द्या पिन्तकास- 

विषापद्ा | तिक्ता कट््विंपाके च वातपिन्तजरान्तलत्” । 

कटत्रय न° शुराठोपिप पलौमरिचद्पे लिकट नि राजनि | 

कट लिकमष्यब । 

कटुटला श्लो कट् दलं यखाः। (काकङ्) वर्षच्याम् राजनि० 
कटुनिष्याब इ° कम्पे । नदोखन्िलष्टदेथलाते निषपाबधा 

४ न्यभटे जनि° | 

कटुपतर इ° कट पलमख् । पपेटे विताच्छंके राजनि ° । 
कटु पत्रिका स्तौ कटु पलमद्छ 7: बछ्क* कप अत स्वम् | 

कणटकारोषच्ते राजनि° । 

टुपाक लि कटुः पाकोऽद । यख पाककले कटुलः 

१ ताडणद्रव्ये “कटुपाकः शरो दो एगग.लः क्तिगधपिच्छि- 
लः” । “्लौमं तलं बखवद्म् कट्,पाकमचाशुषम्^ छठ ° । 

इ्यादिनानास्थाने दितम् । कर्म ०। ९अट् रबद््पेख पाके । 
तथा पाकश्च भाषप्र ° दितः“ “जाठरेणाग्निना योगाद्यदरेति 

रखान्तरम्। रसानां परिणामान्ते ख विपाकद्ति ङ्टतः। 

भिष्टः पटच मधुरमण्डोऽच्छ' पच्यते रसः| (पट् रतन खव 
रखः)“कट तिक्गकषायाथां पाकः खात् प्रायशः कट :” 

बाग्भटः भविधा रसानांपाकः खात् प्तादन्कट कामका ४१ 

तव्फल्क्त' भावप्र° “चेग्र्रम धेरः पाको बातपिन्ञहरो 

मतः । ष्डस्तु कुर्ते पित्तं वातद्खं ्रगद्ा पहम् । कट्, 

करोति पवन" कफं वातन्तु नाशयेत् । विशेष एष रसतो 

विपाकानां निद्रितः” तथाच षखामपि रसानां पाके 

लौ विध्यभेव मभुराण्डकट् भेदात् । चते ठ॒पाकनरौ विध्य 

निराल्त्च दिपैव पाकः समर्थितः यथा 

^ तस्ादय्यै' प्रधानमिति । नेत्याहरन्ये । (विपाकः 
प्रधानमिति क्त् १ सम्यद्दरिव्याधिपाकादिङ् स््बदव्या- 

रयभ्य वद्त7नि सस्यक् मिष्टा विपकानि यणं दोषंवा 

जनयन्ति| तनाह्करन्ये प्रतिरसं पा इति केचि- 
च्िविधमिच्छन्ति भधुरमस्चः कटुक चेति तन्तु न सम्यक् 
भूतथ्ख्ादागसाञ्चाम्ो विपाको नास्ति पित्त श्हि विदग्ध 

सश्ड ताषटपेतयग्ने भंन्दत्वात् । यद्येष लधच्यो;जन्य; पाको 

भविष्यति क्तप्र हि विदग्धो लवणताचचपति मघरो भ- 

धुर खाम्डो ऽष्ट 'वं॑धष्व भामिति वेविद्ाछढ ान्त' चो- 

४०9 



कटु 

पदद्िशन्ति यथा तावत् चोर स्थालोगतसभिपच्यमानं 

सघरमेव खात्तथा यालियवष्द्भादय; प्रको : सभाव- 

छनच्रक ऽपि परित्यजन्ति तदिति । केचिदटन्त्यबल- 

बन्तोबल्लइतां वश्मायान्तोयेवमनवस्वितिस्तखादसिद्धान्त- 

श्ष | आगमे हि हिवि एवं पाको धुरः कट्कचच 

तयीम्डं धुरा्ो यः कटुकाख्यो लघुरिति तल एयि- 

व्यप्र जोकाय्वाकाशानां दं विध्यं भवति युखसाधर््या ह् खता 

रषुता च एथिव्यापञ्च यव्य; येषाणि लघूनि तखा - 

विष एव पाक द्रति | भवन्ति चात्र । द्रव्येषु पच्यमानेषु 
गेषु्ब एयिषीगुाः निं ततं नतेऽधिकास्तत्र पाको म- 

धुर उच्यते । तेजोऽनिलाकाशयुणाः पच्यमानेषु येष. 

ठ । निब्वैन्तेऽधिकास्तत्र पाकः कट्.क उच्छति”? । 

कट पाकोऽरूम् इनि । कट् पाकिन् कट् पाकगुक्गं तिर 

स्नियां ङोप् । “आओौह्ालकं रूचिकरम्” इत्य् पकरर 

“पित्तयत् कट् पाकि च" छद्धतः कट विपाक्षादयोऽप्यल् 

कटुफला स्रो कट, फलं यख्य । पटोके तस्छ॒णतरतिक्गलवेऽपि 
फले कट.पादत्वेन तघात्वभ् र चरोवङ्ञोडक् च राजनि° । 

- कटभङ्ग ए०कट : भङ्गः एककटेथो यख । शर्याम् नलिज्ञा° 

कटभद्र उ०कटरपि भद्रः हितकारी कम°। शण्डयाम् राजनि° 

कटु मच्नरिका स्तो कट् खीच्छा भञ्जरो अस््व्याः अच् 
गौरा० छप् । अपामा । राजनि । 

कट्मोद न °कट ्मादोऽख । जवादिनाभद्वगज्धिद्रवये राजनि 

कटर न° कटति वषेति रसान्तरं मन्धनेन कढ-ऊरन् । तक्रे 

जटाधरः । 

कटुरव इसी कटुः पूष ः रवोऽख ।१मख्ड के राजनि ° स्त्रियां 
जातित्वात् डेष् ।रकठोररवयुक्तो वि° कभ्यौ° ९परुषशब्दे पु 

कुटीदिणौ श्लो कट् : खतो रोहति रङ-णिनि । कटका- 
याम् (कट्को) अमरः । 

कट्.वगे इ° कटूनां दगः सषठदायः.। च्तोक्ते कट रानां 
द्रव्योणां वर्गेस चवर्ग यथा ““पिपपद्य {दः रादि, 
शिप्.मधचिय् मलकलश्यनदुश्ठस यो तथिवकुटदेव दा र हरेण- 

कावाजफल च खड़ा गु ग॑लश्चस्तल ङ्ल कों शुकनासापोलप्र्ट. 
लोनि सादकारादिच् प्रायशः कट् कोवर्;" | -तल् पिप्प- 

व्यादिः छरखादिः साकवारादिश्च त्बवोक्लो यथा 
१पिपपरलोपिपपलोम लचव्यवचिव्कष्टङ्गबेरमरिचडहश्िपिप- 

पलो हरेखकलाजमोरेन्द्रयवषपाठा जोरकशषपमद्ानिम्बफल- 
हिङ्ग भार्गसिधरसातिविषावचाविडङ्खानि कट रोड्धिष्यी 

वेवि" पिपपच्छादिः ।५रचरसाशरेतसराफ यिक्ष ककार्जक- 
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भू त णद्ठगन्धकद्चश्चखकालभाल कामद चवकखरएषपाविख- 

. क्कट्फलद्वरसो नि गुण्डश्रूल 1 इचेनद् खकथिकाफञ्जीप्ाचो- 
नामलकाकमभाच्यो विषषठटिकद्च ति"। रेचचरसादि“शसाख- 

साराजकणेख(्दिरिकदरकाल स्ान्वकसम् जं भेषण्टङ्ो तिनि श- 

चन्द्न्चन्द्न धिं यपाश्िरोषाख्नधवाजेनता ल शाकनक्तमा ल- 
पूतोकाश्चकण्परुदूणि कालोयकञ्चति" श्सालसारादि। 

कटुवात्तौको स्तौ क्म०। त्ेतकरटकारिकायाम् राजनि” 

कटुवोजा स्त्री कट्, षौज यख: । पिप्पल्याम् राजनि° । 

कट्, ङ्गयल न° कटूनां शङ्गाय प्राघन्यायालति प्रयाभ्रोति 
अल-खण | छवखं शाके राजनि° ' 

कट्. खेह ए क्ट॒ःकेोऽख । गौरषष्पे राजनि । 
कट्; त्कंट न°कटघु उत्कटम् , {अके रबमाला। षंन्ा- 

यां कनु | कट.त्कटक र शएराठप्रां न °राजनि ० । ` 

कटोदकं न°कटाय प्रोताय देयश्चद्कम् शा०त०। प्रेवाय. 
तपेणाधे देवे जले । “{ङरण्यकथि एवा ठः भम्परेतस् 
इःखितः। त्वा कटोद्काटोनि" भाग० ७,२.१६) 
“कटोदकं प्रेताय देयखदकम्» श्रौधरः , 

कटीर न° क्ये इष्यते निषिच्यते मच्यदरव्यमल् कट-च्ा- 

धारे ष्मोलच् खस रः । भच्यदरव्यदाना्ये खद्ादिषाव्- 
भेदे । “रखान्न' देवकोदत्तः पात्रे काञ्चननिन्बिते | 

कटोराण्णां चतुःषि पालसखोभयतः ख्िषा"जेमिनिभा० 
च्छाश्चण्स्खण | खाय कन् तत्वाय ग० । (सगकर्पैटसं- 

डुतकाचक्षयां दश्वा इख मोहनलोदष्नं : । निषका- 
सितो धूषरखस्तु तख सौगन्धिकः काचकटोरके यः" । 
भेरुत ०। अतिशुद्रे तथाभूतपाने स्तो कटोरा 

कटोल ० कटति चाटणोतयन्वरषम् कट-अओलच् । 
१कट्रसे र्कटरखयुक्तं त्रि" सिण्कौ०) चण्डाय पुस्त 

दिको ° स्त्रियां ष् । खाय कन् । षन्रार्थे । कटोलकख 
चरडाखस्येव पादाथस्य उपमानपूल्मे कर ऽपि स्यादि ० 

नान्त्यलोपः। कटोलकपाद्ः इत्येव । ॥ 

कटोलवौणा स्लो दैत ° । चरा खस वाखभेदे (कन्दुडा)ब्द्र° 
कट.फल्ल ए" कटति श्राद्णेलयन्यरक कट-क्विष् कट 

फलमद्य । कट..रसतयाऽन्यरसावरकफलके (कायफल ) 
दति ख्याते च्रौपरसौश्चे मरः | ततृप्थाययुष्यादि 
भावप्र० खङ्ग यचा ““कटफलः सोमवल्कश्च बैट; 

कुम्भिमाऽपिच | चौपिंका कृष्ठदिक्ता भद्रा भद्रवतीलि 

च । कट्फथस्तुषरस्तिक्तः टु षातकफञ्चरान् । इन्ति चास 

परनेङा्ःकाकणठामयारुचो') । रमाण्मायया खी 



कठ 

शत्रमा ° रटड्त्यां ४काकमाच्यां ५ ददाल्यां दैवारत्ताक्यां 
जष्छगेव्वांरौ च स्त्रो राजनि०। 

काट.फलादिचूखं चक्रद° कामरोगाविकारोक्ते चूखभेदे यथा 

«कट फलं कन्त भागीं हस्तधान्य' वचाभया । श्टज्गो 

पपैटकं शुराठो चराह्ञा च जि ष्टतम् । मधहिक्युतः 

पेय' कासे वातकफाकके। करठरोगे चये स्पे श्रास- 

ड्काज्चरेषु च” । 

कायुङ्ग ए° कटु अङ्गम । श्योनाकटत्ते (धोना) अमरः । 

कटानि उखाणि अङ्गानि यद्य । रख्धयबंश्ये दिलीप 

न्टपेषु° लिका०। 

कटर न° कट~-वर्षादौ ध्वरच् । १व्यञ्जने उच््व° | २द्धिसर 

रत्रसा ° “दभसतु शषरसाल तक्र कटूरमुच्यते” वैद्य 

कोक्तो रतक्रमेदे च॒ [(कटको) रकटुकायाञ्च लेवप्र° |, 

करटो सनौ कटु ल्ियां डोध् । शकटुरसान्वितायां च्छियां 

कठ आध्याने (उत्क गठा पूख्वं करणे) वा चुरा० उभ ० मे 

भूा० षर० खक° शिट् इदित् । कण्ठयति ते बर्ठति । 

ऋचकगाठत् त वाण्ठीत् । कणठयां बभूव चास चकार 

चक्रो चकण्ड-करिठतः क र्ठा । 

काठ गच्छलीवने भुदि° पर० अक० सेट् । कटति अकटोत्- 

च्काठोत | चज्ञाट । कटर; कठेरः कठिनः ऊटोरः । 

कठ बाध्याने (उत्करठापूल्येकङ्टतौ) इदित् भु ० कात °केकर 

भद् । प्रायेणो५८.व्वः र्तकराठते उदकरिठि । उच्च 

करट । उत्करिितः उत्कण्ठा “ङत्कगटायां हृदि न 

कृख्ते कारणानां षहकम्” ) ^रवानोधति नेतसौतरतले 

चेतः सष्ठ ठते" काव्य०प्र° । 

कट इ० कठ-अच । १सूनि{िथेषे कटठोन प्रोक्तमधीयते वेशा- 

ग्नयनान्ते वासित्वात् प्विनि तख “कठचरकात् लुक पा० | 
क् । २ वहु्ट्ाखाध्यायिष पु०बन्वऽ। स्त्रियांतवेदाखा 

वाचित्वेन जातिया छेष कटी द्येव । देकगभेरे 
$खरभेदं च" हेम \ “केथम्पायनान्तेवासिनख च्ाल- 

भ्व यङ्ग. कमल ऋवैमाऽऽखणि ताख्डय श्यामायन कठ 

कलापिन्” इति नव । कठशाखा च यजव्वद् ऋन्वेदे 

स्ति दव गभे दः। ““देवद्ज्नयोयेलुमि काठके” इत्य 

बा०खनख व्याख्यायां सि° कौ ° “यजु; शन्टोऽत्र न सन्ल- 

भावृप्ररः किन्तु बेदोपलच्तकः तेन र गात्षकेऽपि मन्त्रं यज्- 

दस्यो भवति किञ्च कन्व टेऽपि भवि सचेन्मन्लो यज्ञि 

कडथाच्छायां ष्टः यजुषोति किम् “देवान् जिगाति च- 

| ॥ बद्क.चामासष्डच्ि कटश्ाखा ततोमदति प्रत्यरि. 
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षर ्मिति हरदत्तः" मन्त्रो तरतेदभागद्पनाद्ारे “८ 
शाकेनकटप्रञ्र्ण्डसा णड क्य तित्तिरिः दति उपनिषच्छन्ट् 
द्ितष्क्तिकोपनिषदाक्ये क्ठेति निह्शात् । तच 
कठवङ्गोत्वेन प्रसिद्धम् । खा च सष्णयजाज्ञणद्पा 

ह वं वाजश्रवसः" इत्याद्या । यश्कल्सद्रमे 

लिकाण्डगषप्रमाखेन नाद्धण इतिं उःलिक्घानदेेन 

विप्रपरतोक्तिचिन्त्या लिकार्डयेषे व्राह्धाणप्यीये ठान्त ` 
नानार्थ च कठञ्जब्दसयादथेनात् । { लिकार 

कठमहं इ० कठं कचूनीवनः दभाति खद-ख९ । चिषे 
कटठर ि° कठट-च्परन् | कठिने जटा० |. 

कठशाठ एर ऋषिभेदे ततः तेन प्रोक्गमधौयते शिनि । काठ- 
शाठिन् व् पोक्गन्दोध्य 7 यिषु षरबण्व० | 

कटाक पुरतो कटं कटिनमाहन्ति-ा+-इन ड 

चं कंभिरोऽख। दाहे शब्द्र० । 

कठिका श्लो कठ-बा° वुन् । (खो) कटिन्यास् । 
कठिच््र ४०कठ--इन् कटिं कटिन' जरयति जु -चिच् बा० 

खच छम् च । ठलखाम् अमरः । 

कठिन लि° कठ-द्नन् १ क्रे, २निशरे, शकटोरे, 9 ख्ये 
च भेदि०स्थाद्याम् सौ हाराश्नण्च € चडख शर्कायां 

विश्वः ।' “नवजलधरश्यामाः पण्यम् दिथो भवतीं भिना 
कटिनुद्ये ¦ जोवत्येष प्रिये ! ख तव प्रिय+^न विदीर्ये 

कठिनाः खल स्छि यः"'कुमा० “"पराद्धशत् कटिनकटोर- 

काभिगौत्यादि” भाषः! “नितान्तकठिनां शजं भभ म वेद् 

खा भानसौम्"विक्रभो ° “गण्डाभोगात् कठिनविषभाभेक- 

नें करे मेष ० तद भावः त्व | कडिमत्व कटिनभावे न °| 

तल | कैटिनतप तद्भावे खो । ष्यञ् । काटिन्य तद्गावे न ०। 

काटिन्बञ्च शव्यस्ख खारन्धकषं योगवियेषा तृश्म अविषः । 

शब्ददेस्छे ढर्गीधतम् । [जातित्वात् छोष् ॥ 

कटिनण्ुष्ठ ० कटिन" एटमख्य । ! कच्छपे राजनि ० स्तिया 

कठिनो स्द्री कडिन+गौर(° छेष । भूमौ लेखनसाधने दव्य । 
खटिकायाम् । “कठिनोः चिष्णोतीतिःः नैषधम् ^युणि- 

जनगणानारण््े न पतति कठिनो सन्ना यद्ध । तेनाग्बा 

यदि खतिनी वत बन्ध्या कोडथो भवति” नोतिखारः । 

सार्य कन् कठिनिकापि तनाय । 

कठ त्ि° कठ-शच्छजीगने रक् । लच्छजीषिनि कच्च ०। 

कठेरखि प° ऋषिभेदे ततो गोत्रापत्ये चथा बहते वा लक । 

काडेरण्ठाः कठेरपयः तद्रोलाप्येम, स्तो बण बर 

कटेर "० कठ-एर् । चामरवाते । णन्द्चि०-। 

“ङन् 

ता- 
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कार लि° कढ+अओरन् । !कठिने, रेपूरये च शब्द्चि० । 

५कठोरतारापतिला ञ्छ नच्छविरिति” भाषः | “पराश्डशव् 

कठनकटठोरकाभिनोत्यादिः' भाषः (च्छायैमाहके च । 

“कलाकला पानोचनकठोरसतिभिः!' काद । 

कटोल लि“ कठ-आओलच । कठिने कठोरे अमरः । 

कड भच सक मदे अक त॒दा० सैट् पर० । कडति अक- 

डोत् अक्ाडोत् चकाड । कडारः कड्म्बः । प्रणिकडति. 

कड दर्पे भ्वा०द्दित् जिक्लास्,उभरडिन्तवात् अफलवत्करर्ययपि 

अ।त्ा° अकण सैट. | कर्ति ते  अकण्डोत् अकरिष्डिष्ठ 

चकर चखक्षणडे | अयं विदभोक्षारणाय व्यापारभेदे 

च । (काड़ान) कश्डति त॒ण्ड.लम् इति केचिव् । 

कड रचये भेरे(षिदणीकरणय'व्यापारे)च (कड़ान) बुरादि° 

श्ूदित् उभ० शुकण्केट् । कण्डयति ते चचकण्डृत् त । 

कणडयाम् बभूष अस चकार चक्र । कण्डनम् कखिडितः 

कशरडयन् करट्वितुम् । कण्डयित्वा कण्डना । 

कड लि° कड-मटे अच् । मखं इला० । चज" क। 

ेभच्चणोये च कडङ्गरम् | [ भेदे रस्त्रमा०। 

कडकं न° कड-अच् संन्नायाम् कन् । (करङ्च्) लवण 

कडङ्गर न° कडं भक्तणोयं शखादि गिरति आभ्यन्तरे 

निवेशयति गु-खच् नि° शम् | वृसे खहादेः 

फलय्यून्यनाडिकाकार अमरः । 

कङ्करोय लि० कडङ्रमरंति । उसभच्षणयोग्ये गवादौ । 

““नोवारपाकादिकडङ्गरोयेः? रुः । 

कड़(ल)च न° गड-सेचने अतन् "गडेरादे कः” उणा० 

गद क; डलयोरेकत्वात् बा लः १्रोयौ रभार्यांयाञ् 
उच्छवलदत्तः। कलनशब्द् उद्ा० | 

कडम्ब एण कड-खम्बच् । !† याकनाद्कायैम् (डंटा) अभर; | 
र्कोशे प्रान्तभागे च उणा दिषठन्तिः । 

कडम्बो श्लो कडम्बो भूयसा व्दितेऽ्खाः अथ खादचि 

गौरा ° हेष । ( कलमी ) शाकभेदे शन्द्रला° तखाः 

कडम्बभूयस्वात् तथात्वम् कलम्बोशब्द् उद्ा० | 
कडवक पु०'“अपश्च थनिगन्तेऽसिन् षग: कडवकानिधाः"सा० 

द्“उक्तं अपञ्च शनिगन्धानामध्यायविराभद्वके सगे । 

कडार इ” गड-कसेचने आरन् गख कादेथः। {पिङ्गलवे | 

रहति लि० । “करभकण्ठकडारमाशाः” माघः | 

श्दा्ते इण भेदि । तष्य ॒सेचनकट^लात् तथालवमृ । 
कड-दपें आरन् | शप्रो लि कडारशब्द्ख कमी- 
धारये वा पूर्ेनिपातः। कडारजैमिनिः जंमिनि- 
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कडार; बहन्रौहौ त म ।“.कङारषुरुषोमः'› सि०कौ ०। 
“कडारः कमैधारयेः पाण बद्ध्वा चङ्कणोऽल् विवच्थति 

स च गणः । कडार, गडल, खञ्ज, खोड, काण, कुराठ , 

खलति, गोर, श, भिचक, पिङ्ग, पिङ्गल, वह, जरठ, 

बधिर, सठर, कडा, वर्वर” । 
कडितुल ठ क्था वशा; एषो ट्ख ड। 

खड्गे शब्द्र° कटिव्यासद्छ लि "यदङ्ग बाधिकतया ख- 

डगख च निस्िंपतवेन नि'यदधिकाक्गुलतया च तयोः 

साम्येन तथात्वम् । कड भक्षे षन् तख दकाऽन । ह्टिस- 

कत्ल्यतादा खड्गख तथालम् । 

कड्ड कार्ष्य भूा०पर अक° चेद् । कद्डति अकोत् । 
चक्डड-प्रनिकड्डति डोपधत्वात् क्रिपि डट् कड. । 

कण आत्तंखरो भू पर० अकण सेट. । कति अक्राणीःः 
खअकणोत् | ऋदित् । णिचि ्चोक्णत् त अवकणत् त | 

चकाख प्रनिक्णति। 

कण गतौ भार परण सक सेट. । कणति अका(क)णोव् । 

चटादि° । णिचि कथयति ते 

कण निमोलने वा चुरा० परण्खकषनसेट. । काणवति ते। 

खअचौकणत् त | कायाम् बभूव प्यास चकार चक्रो काणः 

प्ते पर० “भ्वा० कणति अक(का)णोत्] चक्राश | 

निमौलनयलर नेलादेः पच्छयावरथं बावयवखाङ्गवद्ोचन | 

कण इ कथ-निमोलने अच् | रषान्धारेरतिष्ठच्डांये, 
राजनि०२छेथे च वयवाल्यत्वेन तयोरवयवसद्खो चवन्वातस्तथा- 

त्वम्“तिलातसौसभेपकणां खान् प्रकिरेत्* ख ° । “श्वाद्- 

शाह" कण्ाच्नता""यान्न०“नयन युगलं कङ्कणभरम् "उद्गट :। 

“उद्यानानां नवजलकययुं यिकाजालकानि भेव ° । 

कणभक्तः कणाद्; । श्वनजौरके स्त्रो गोरा० कोष | 

अल्पाचँ टाप् । ४ुदरांथे. ५ जीरके ख्डोपादभिता क- 

्ार्टवमिता दीप्रायवान्योः क्रमाद्णवेयकम् । “दाशा 
षज्ञोनागवङ्ञो कणावज्ञोशताटतस्” काशो०। ६पिष्- 

पल्टाम्, अख्रोतज्ोरके च राजनि० | “कणान् वा 

भक्तयेदब्द धिराकं बा सठन्निशि"भचुः अल्पां 

स््ोत्वमपमि “कद्लोफलमध्यस्य' कणामाब्भपककमू” 

तिधित० । (कुमेणपोका)। शङघम्भरौमचिकायां 

स्रो मेदि०। र्गङ्िषाखयरमुस्पो न° “सह्िकाश्छ" कथं 

दारु सिद्धक' सायुरू' सितम् । शङ्क शातोफलं श्रीषे 

धूपानिदख्ध,; प्रियाणि वै” ति० त० वाद्ु० ! “भकं 

मह्हिषाष्ड शग्ुलुः"” रु ° भीमशेनो मीशवत् कणम्. 



कण 

यः ण इः्यत्तरपदलोपात्तथेति चिन्तनीयम् । 

कणगुग्ग,लु इ*कण-निमोलने अच् ` कमपोघा ० । मह्हषाख्य- 

शग्लौ राज्ञनि ०। प्रसङ्गात् युन्ग लभेदगुष्यादिकं भावप्र* 

द्र्थितखच्यते ।“मद्हिषाख्यो भद्ानोलः कुषदः प्च इव्यपि | 

हिरण्यः प्रञ्ुमोन्नयो गलो: पञ्चजातयः। च्डङ्गाञ्जन 

खषणस्तु मह्हिषाख्य दति खतः । महानोलस्तु विन्नेयः 

नाभसमलच्चणः । कुखटः कृष्ठदाभः खात् पद्मोना- 

रिक्यसच्निभः । हिरण्य 1ख्यस्तु डेमाभः पदानां लिङ्गः 

सरितम् ! मड्हिषाख्यो महानीलो गजेन्द्राणां इता 

बभौ | हयानां कख्दः पद्मः सखल्यारोग्य करौ परौ । 
विेषेख मतष्याणां कनकः परिकोसतितः | कदाचन 

हिषाख्यञच खातः केचिच्ृणामपि । रुगग लभिथदल्िक्गो 

बौर्खयोष्णः पित्तलः सरः | कषायः कटुकः पाके कटू 

सूचो लुः परः । भग्नसन्धानकछ्षद् इष्यः च्डाः सर्य 

रसायनः । दोपनः पिच्छिलो बल्यः कफवातव्रणापद्हः | 

मेदोमेदाश्सातांचच क्तेश्कृ्ठाममारुतान् ! प्ड़का 

खन्वियोफार्योगण्डमालाः ठमोन् जयेत् ! माधर्याच्छ- 

अयेद्वातं कषायत्वाच्च पिच्चा | 

खग्ग; खवदोषद्ा ! स नवो छंडष्यो टष्यः एराखस्तति. 
डेखनः | स्लिग्धः काञ्चनसङ्धाशः पकजम्ब् फलोपमः । 

नूतनो य॒म्भ लः प्रोक्तः चगन्धि्येसतु पिच्छिलः । शुषको 
इगेन्धकञ्चौव खक्गप्रशतिवणंकः । पुराणः सलु विक्तेयो 

यग य॒लुर्ौ्य वच्नितः | अस्तः तीच्छामजों चच व्यवायं 

अरभमातपम्। भव्य रो षन्त्यजेत् सम्यगगुणार्थी सुर सेवकः »। 

कणजौर ° कम्मधा० । शे तजीरके राजनि । 

कणजोरक घु° कम्म ° अल्पार्थे कन् । तद्रजीरके रल्मा० 

जौरकपरव्यायभेदगुणादि भावप्र° दर्भितं यथा “जीरको 

जरणो लाली कणा स्याटषेजोरकः। ठष्ण जीरः सगन्धच 

तथेवोद्भारथोधमः। कालाजाजी'तु षव कालिका चोपका- 

चिका। धौका कारौ एष्वौ एय कष्णोपकृच्चिका । 
उपकुद्धौ च कुञ्ची च दृहच्जीरक इत्यपि । जोरक लितयं 

खच कटन्न' दोपनं लषु । संपाहि पित्तलं मेष्यः गभांयय 

विग््धिरत् । जुरघु' पाचनं इष्य बल्दं रुच्यं कफापहम् । 

चच प्यं पवनाश्रानगु्पच्छदयं तिसारडृत्” । 

कणप ० कण।न लोहगुलिकाः पिवति पा-क | यन्त्भेदे 

(वन्टुक्तोवेन यन्त्रेय चाग्ने यद्रव्ययोगेन गभंष्टता लौह 

गरलिकान्नारक्ता, द्व विकीन्ने तारथे यन्त्रे “खयः 

क्यपचक्राश्सभू गड् यतना > मा० ० ८२५७ 

५वा०्भाग रे 

तिक्तलात् कफलिस्ेन 

{ १६९२७ } कणौ 

जो नोलकणठ व्याख्यायां अयःकणपम् लौह 

भयमिति क्लीबतया प्रयोगदिन्त्यः श्मरे “तपः चल्िये 
माभिः कणपः न्ुरकेद्रः दति षस निदधत् तत्र 

कुणप इति पाठान्तरम् ।५चापचक्रकणप कर्पण प्रासपट्टिथ 

षलतोभरादिप्रहरणजालम् ?दशङुसा०प--शिनि | कण- 

पायिन् इत्यपि तत्र ।५परिषान. भिन्दिपालांख भुशुर्डौ 

कणपायिनः१'भा०्कसप् ०७४४स्ञो °। कणपानपि द्रति पाटः 

कणभ एन्कण द्व भाति भा-क अग्निप्रसतिके सश्ठतोक्तं 

कोटभेदे | “लिकषण्टकः कुणो चापि इस्तिक्तोऽपराजितः। 

त्वार एते कणभाव्याख्यातास्तोत्रबेदनाः'' शुः । 

. सखायः कन् तत्राथ“ । “कौ ख्डिल्कः कणभकः” इत्यु 

पक्रम्य ^एते दयग्निपरसतयश्चतरमिशतिरेव च । रैभेवन्तीड 

दष्टानां रोगाः पित्तनिभित्तजा;” ° । 

कणलाभ ए० कणानां लाभोयखात् । $चेषणसाधनयन््भेदे 

(सीता) स षादश्येनारूयख अथे ०खच् रवतत लिका 

(जलेरव् णा) तख पे षणयन्तरवत् आखावत्त नात् तथात्वम् 

कणशस अव्य*कणशब्दात् अल्मा्थात् कारकार्यष्टतेः वी 

के शस । कारकार्थदटत्तेः कणशब्दख्य वीशान्विनेऽघ 

“तदिदं कयथोरिकोयंति पवने कपोतकरवरम् "कुमा ०। 

कणाटोन एसी कथायाटति ट्-देनन । खञ्जनपक्तिखि 

शब्दर० च्तियां डगेष् । 

कणारौर इ'सत्री कणायाटति अटन् | खञ्चनखने शब्दे 

रला । स्तियां छोष् । खाये कन् । कणाटीरकेाऽष्यत 

कणाद इ०कणमन्ति द्-खष् उप० रु०। १वै्ेभिकष्डल्रकारे 

काश्यपगोत्रे ऋषिभेदे तन््तस्तौल्क्यशब्द् दितम् । २क- 

लादे खणैकारे च सारसुन्द्रो । 

कणिक ए० कणोविद्यतेऽखखय अस्यर्थे ठन् । 

(मयदा ) राजनि २अतिद्धच्डांथे, २अग्निमन्बदृत्ते च 

स्त्रो मेदि” । खार्येठन $खखल्मार्थे “नाभेरभूत् खकणि- 

कादटवन््हाङम्” भाग० ७,९.५२, केव ख्ार्ये कन् । 

कणिक्ञा५ जीरके | मेदि०। अल्पां शे तख .लभदे च राय 

शकटः ।““तासुधाष्य खजलकणिका शो तलेनानिलेन” मेख ० 

कणित न° कण-चत्तंसखरे भावेक्त। $पोडडितानां शब्दे | 

करि क्र ! तत्कत्तं रि लि° । । 

कशिश न° कथो वितिऽखडूनि कणौ तं श्यति शो-क | 

शसखयमद्ध््था" चान्यादिशौषें अमरः । 

कणौक ति कण-दईकन् । १ अल्पे उण्थादिकोषः। 

कोचि ° क-श्टव णिभ्यामीो विः "उणा ० रचि । १पञ्चल्यां 

१गोधमचूखे, 

० 



करट 

शयुल्िताया लतायां ४गुज्जञायां 

शकटे च स््ली मेदिन्या डोप । 

कणोयस लि० कण+दैयद्च अत्यन्ता सख्यां 

कणे कन्थ ण । खङ्ाप्रतिषाते खख “कणेमनसौो शहा 

परतिषाते'" पा०ग^तत्वम् \ तेन कथेहय पयः पिबतोत्या 

दौ गतित्वात् समासे ल्यप् । चङ्धाप्रतिषातं छत्वे त्यी : । 

कणेर घ, कथ एर {कर्खिंकारच्ते श्बेश्यायां ₹इखिन्यां 

{ कारे पु*भेदि० | 

२१नवासे च रभसः) 

डगेप् । 

न्च स्त्रो उखणादकेाषः। 

कणेरु श्तनी कण्-णएर। 

करट लि०्कटि-चखच । कर्टके | कश्टफल 

करटक पण्नर कटि-खवल् | !खच्यप, र्चद्रणलौ र्रो- 

माच्च, चम० $मत्सपद्यस्पि ५द्रमाङ्ग (काटा) भेदि° 

६ैकेनदे दीपिका “लग्नाम्ब दयुनकर्मायि बेन्द्रहक्तच्च कण्टकम्?" 

दूति ज्ोतिपोक्त: लग्न तञ्चतुथेसप्रसदथमस्यानद्पं केन्द्रम् । 

“चेत् कर्टये पनफरे ठ हाः समश्ताः दादिक्तवाल 

इति राज्यद्खाश्रिेठः "नौ ल °| `अषटमस्य निशाना 

कण्टके पापव्जिंते'? बषटप० | तत्न चुद्रषलौ «सर्ब - 

करटक पापिष्ठः ेसकार' त॒ पार्थिवः" “कश्टकानाच्च 
योधनम्" ““एवमा दोन् विलानोयात् प्रकाशान् लोकक- 

रटकान› “क ख्टकेाद्धरो नित्यमात्तिषेत् यल्रह्ठत्तमस्” 

मदः । रोमाञ्चो ““एोतिकण् टकितत्वचः'' कुमा ° । उपचा- 
रात् वादे ऽदोषभेदे। “र्व चदरकण्टका उद्खततं- 

व्याः” सर्व्वद्° । 

कण्टकदम ण °कण्डकप्रधानोदर्मः शाग्त० | ववृरप्रष्डतौ 

कण्टटकाचिति इच्छे | “किं कुलेनोपदिरेन भौलमेवान 

कारस् | भवन्ति नितरां श्फीताः छेत कणटकद्र साः" 

जच्छ ०।.८देतेय चन्द् नने जातोऽय' कणटकदू मः? भाग 

७,५.१७, । रेशालमचिष्े (चिश्लगाच्छ) राजनि० 

करटको ऽसय वाल्येन इनि कम्प धा०। कारटकिद्र - 

मोऽष्व भवन्न | एवं कश्टकटच्तकण्टकि रचारयोऽभयुभयत 

कण्टकप्राव्ता स्तौ ३त० । एतङमाय्थाम् राजनि° । ` 
करटकफल एः कशटकाचिन' फलं यख | पनशटन्ते (का 

टा) कणटकिफलोऽयव अमरः । र गोच रचे (मोख - 

रौ) रत्रमाला 

कर्ट्कव्रन्ताको सलौ कणटकाचिता इन्ताकी शा०त० । 

वार्ताक्याम् (बेगुख) राजनि० । तखाद्न्ते कराटका- 

चितत्वाव् तथात्वम् . [ च्टचर 

कण्टके णि खो कण्टकानां श्रेणियं ल । कणटकारम् 

[ १६२८] | 

१बेश्यायां २्करिण्याञ् दकर्णि- 

कण्ट 

कर्टकखथल उ° इष्ण ूभोविभागेः आग्ने ाश्चक्घदेथः 

भेदे) स च देशः “खाग्नेव्यां दिशि ` कोरजेदयषक्रने 

“किष किन्ध्याकरटकस्थ लनिषादराष्टणि रिकदा- 

शाखां: "इुक्तः | [ जन्तुभेदे राजनि ° च्तिवां इष. । 

कण्टकागार शस्तो करटकमागिरति ा+ग्ट-अख् । (सरट्) 

कण्टकाव्य इ करटकराच्चः । कके कण्टकय् त्व प- 
प्रधाने वुक्तभेदे राजनि° । 

करटकार ° कण्टक्छच्छति ऋ-अण् | १यालभखिदच 

(शिल) राजनि ° । रव्रिक्कते (वंडची) शब्दरता ° । 

शसखनामख्यातछक स्त्रो भाव प्र" “'किड़ाणज् " सले तद्विः 

तान्न प्खगते गौरा ०छगेष् । अन्यमते अथन्तत्वात् 
डगेप् इति भेदः । करटकारा(रो)षां समन्हः स्वता० 

अञ् । कारटकार तत् सम् । तत्र गये कण्ट कारब्द् - 
ख्य पदेऽपि लिङ्घविथिष्टपरिभाषया कण्टकःरौषन्द्द्यापि 

सहष्णत् । 
कण्टकारिका सतो कण्टकान् ऋच्छति करटक +क-एुर् । 

शखनामख्याते छक्ते | फकेऽखि हरितक्यादित्वात् शक तव् 

फलेऽपि स्त । “कणटकारौ ठ इग्खछ्था च्हा व्यापी 
निदिण्धिका। कच्टालिका कर्छकिनो धावनी शती 

तथा | चमे च टृड्व्यौ | यत चाह शाश्वतः 

चद्रायां चद्ररष्टाक्यां तोति निगद्यते” ¦ चेता 

चदा चन्द्रहासा लच्छणा छंलदूतिका । गभद्ा चन्द्रभा 

चन्दर्मा प्रियङ्करो । करटकारौ खरा तिक्ता कटुक 

दौपनो लघुः । शत्तोष्ण7 पाचनौ कासश्चासजर्कफा- 
निखान् । निहि पौन पां पौडाद्लामद्दामयान् । 

तयोः फलं कट् रसे पाके च कट्कं भवेत् । शुक्ख 

रेचनं भेदि तिक्त पि्चाग्निशङ्गषवु । ण्यात् कणमस्दे 
कण्ड.कासभेदकभिजुरान । तहत्मोक्ता खिता चु. रिषे- 

षाट् मभकारिणो" भावप्र पर्व्कायभेदयुखठा चक्राः `"क- 
ष्टकारोफलं॒तिक्तं कटकं दोपनं रषु । रूषोष्य 
अाखकासक्ष' उ्वरानिलककापडहस्” भावप ° 

क टकारौषुत न° चक्रद० उक्तं तभेद “कष्टकारीश॒चू- 

चवोभ्यां एथकान'यत्पडाट्रसे । प्रस्यः शिद्धोषटताः 

द्ातकाषनुदङ्किदौपनः” 

कण्टकाययादि पाचनं न°चक्रद० उक्ते शाचनभेदे ` कण्ट 
काथेष्छता भागौ नागरेन्द्र यवाखनसम् | भूनिन्बश्चन्द्ने 

स्तं पटोलं कट् रोहिणो । कषायं पराययेदेतत् पित्ते पज्च 

राप् । दाषहटण्याखचिच्छदिंकाश्टद्पाश्रं ददद्” 



करट 

क्र्टिकाल दर कण्ट कष्णूटकाकार' फले कालयति चुरा० 

कल -अच्प् ! पनसट्चते गब्ट्च०। [यवासषक्ते राजन ० 

काण्टकालुक उ° कगटकायाङति पयांपरोति खल -उङ्ञ् । 

कण्टकाशन स्त्रो कणएटकमच्नाति अथ-युच । उद्र लिका 

स्तिया डष । णव कण्टकभच्तकादयोऽष्यलर । 

कणठकारोल  षस््नो कणटठकमणोख मिवाख । 
लिका द्यां डेन. 

कण्टकित लि“ क्टक्ञो रोमाञ्चो जातोऽख तार ° इतच् । जा 

ुखके “प्रोतिक रट कितत्वचः” कुारः । “आाशोट वरः 

कण्टकितप्रकोष्ठः?” रघुः ! 

क्षण्टकिन् इ स्त्री कण्ट कोऽरूयख करटक+इनि। मत्खे न्द्र 
च्या छप् । खदिरे ° शअब्द्भाखा मद् 

चदे (सवना) रत्रसा० । 9गोचुरे ५ दैवद्रढते 

च रालनि०। 9कणटकयुक्गमाले लि° । 

कशटकिफल इ* कण्टकि कण् टकबुक्त फलमस्य । पनस 
स्लियां छनेष् खा च ¶वात्ताक्यां स्योखश्िणट 1 ३मधुख- 

च्.ययाञ्च राजनि° तख पययाययुखादि भावच्डक्त यथा 

“वनशः कणटकिफल; पनसोऽतिवुषतृफलः “पनथ चो- 
तलं पक" ख्िग्ध' पित्तानिलापहम् । तपं वु हषं खाडु- 

भसिल से ्रल' ष्टम् ) बल शुक्प्र" इन्ति रक्तपित्त 
च्चतव्रष्यानु । आामन्तदेव विष्भ्मि वातखन्तुवर गुरु । दाष 

क्त् सधर बल्य' कफमेदोिवह्खं नम् । पनसो. तवो 

जानि बृष्यायि मधृराणि च। गुणि बहविट्कानि ष्ट 

भूतराखि खंवरेत्”। अन्यद । “सच्जा पनसजोवृष्यौ वात- 

 पित्चकफाप्ः । वियेषाव् षनसोवल्यः; रलमिभिम^न्द 

बद्किभिः'” । { भेदे श्न्ट्च । 
कणटकिल ए०कणटक+-अस्यये इलच् । (बेडदाथ) | ठय 

कश्टकिलता शी कण्टकिनो ढता क्ये ) (शया) 

लषषौकतायाम् राजनि 

कण्टको सी कषण्टक।-अथखादितवादनच् गौरा०्छष् ¦ वात्ता 

कोभेरे | (काटावेङण) राजवज्ञभः! “कण्टको कट्. तिक्रा 

व रक्तपिन्तप्रकोपिनी । क्छ. कच्छ् हरा नियं दोपनो 

परिकोभसिता? दयक्तयणा । २कञ््ंखि च “यातुधानेभ्यः 

कण्टकोकारोम्"' यज्, ०३०८ | (कण्टकी कम्मे तत्- 

हिणोम्” जेददौषः। 

करटको म इन्कण्टको हलः एषो °टीष; खदिरडचचे रतमा ० 

कश्टकौ फल ष ° कण्टकि फलमद्य एषोऽ्दोषेः। पनक्े भरतः 

सत्खभेदे 

करद््रखट इ्कण्ड प्रधानः कुरण्टः न्हिगटपराम् (म.टि, राजनि, | 

{ १६२९) कर् 

कण्टतनु स्तौ कटा कणटकान्विता तद्या: | इद््याम् 

राज्ञनि० । 

कण्टदला स्तो कणशट कण्टका चितं दलं ययाः । केतक्यास् । 

कण्टपलत्र इ० कण्ट कंण्टकान्वितं पल" यद्ध । विकङहकतवृच्तं । 

(जंद्ची) शब्दमाला [ जद्मदश्डयाम् राजनि । 

कर्टपचफला स्तौ कण्टं कणटकान्वितं पत्र" फलस्य यखाः। 

कर्टपाद् इ° कण्ठः कणटकान्ितः पादौ मूखं यद्ध । विक 

इतरो । (दघ) राजनि° । 
कर्टफलख षु° कणटं कर्टकान्वित' फल' यद्ध । गोच रे, 

र्पनसे, रधूस्वरे, शलताकरञ्जे, ५यरण्डमेदे च 

राज्नि० (देवताड) ईटेवतालोखतायाम् खौ राजनि०। 

कण्टल ष कण्ट+मलवर्थोयो लच् । वबु रे(वावला) चब्द्च ° । 

कण्टवल्लो खी करटा कणकान्विता वज्ञो | .चरीवङ्ञोवच्े 

राजनि° 

कण्टद्वत्त ° कण्टप्रधानोढच्तः | तेज फलय राजनि० | 

कण्टाफल एन्कटि-भावेख करटा जै्टनम् तया तदुपललितं 

फलमख | पने (काटाल) शब्द् माचा | 

ऊणटात्त गला स्त कटा तद्युक्ता खारुगला कर्मं ० | नीलज्ति- 

शटयराम् | (नौलक्ाटि) राजनि । 

कण्टालु खो कणटाय कण्टकाय अति पर्याप्नोति चल 

{राजनि 

खण । शवान्तेकयां र्वे इट्य धववैरे च राजनि०। 

कर्टाद्न न° कष्ट कण्टकमाह्वयते ख्गंति चान्न -क । 

कट् कन्दे राजनि०। 

करिटन् लि° कण्ट+अल्ययं शनि । खदिरे रखपामागें 
(आपाड)शगोक्ुरे (गोचरौ ) ४ऋखायभेदे च राजानि । 

५कण्टकयुक्ते नि ° स्तियां डीप् ;साच कण्टकाव्यां भावः. 

कोर्ठ ० कण-ठ ठ्य नेत्त्वम् कठि-अच् वा 1 १योवाषुरोभागे 

गले"“मनोरथः कृरठपरथं कष सः" नेष०। नील करट; शि - 
तिकखठः काल कश्ट ।"“सबाष्पकरठ सूलितै; पदं रियस् "। 

“सत्यक गाठार्धि तबाद्बन्धनाः' यु्ा०। "कण्ठास् षप्र- 

यिनि जने किं एनटरू रंस्ये "भेष ०। “कण्ठ' ते कुण्ठ - 

यिष्यामि" नेष जशठरेथे च दषुमृणानाडोमध्यस्य 

बट चक्रान्तेतं विशरद्धःख्य'चक्रमख्ि ।^^तद् न्त विश्डा- 

स द्रगोडयपद्मरम् । सर; घोड़शभिदयु क्त' भू सवर्तः 
प्रभम् । विशडतय्वमाद्यातमाकाशाख्य महाद्ग तम् 

गौतण्त० । विशुद्धचक्रे विष्ठतिः। रेमदनहच्े, ३समोषे 

$होभङ्ण्डाद्ाद्य श्ुखिभितस्वाने च्व शखातबाहाशङ्गल 

करटः चरकख्ड ष्वयं कमः "ति. एु०्द०।५कण्डध्वनयै ध्वनिः 



कण्ठ 

भाले च डेनच०। “हा सक्तकणठ", व्यवनातिभारात् ` रुः 
क्रक रठध्यनि यथा तरेत्यथेः। च्वख ख ङ्गत्व न उपसचञ्जनत्वे 

सूयोगोपधत्वे ऽपि इगेष | किमिदं किन्नरकण्ठि ! चष्यते” 

रघुः | स्वरदारा किद्धरकराठसाम्यम् । “ऊद वि- 

स्त. तदो :पाखिच्धसाने पौरुषः त्रिषु । कण्ठोगलो- 

ऽथ ` इत्यमरे लिषिति पद्य उत्तरान्वयभ्वमेण शब्द् 

कल्पद्र मादौ कर्ठ णब्द्ख विलिङ्गित्वोक्तिः प्रासादिको । 
परुषं यपुरुषखयाथ भाते कंखि तेजसि । अद्ध वि- 

ख,तदो : पौणिसाने सख्ादभिषेयवत्” मेदिन्यां 
मेदे पौरुषथब्द् खव वाच्यलिङ्गत्वोक् स्तदेकवाक्यतया पौ- 

खषशव्ट्ख्ोव तिलिङ्गत्व' युक्त न त॒ तद्य कण्ठान्ववि- 
त्वम् । युक्तञ्चैतत् षरुषः प्रमाणमखेवयर्य'एरुषडस्तिभ्यामण् 
खतिण्यः ° श्ल विह्िताखन्तया अख ति वाक्यबोधित 

लिङ्गत्वमिति । 

कणटङ्ूणिका स्तो कणठ इव तदुध्वनिरिव कूणयति ज्रुख- 

ख्व ल् । बोणायां डेष*। वौणावाः कशटदद्यसखध्वनि- 

कत्वात्तथात्वम् । 

कर्ठतलासिका स्तो कणठतले अञ्चकणढ स्थाने च्ा्े 

आस-खठल् | खश्चपोवावेरटकचर्ादौ चब्द्च °| 

कंरठदन्न लिशकण्ठः परिमाणमख दन्नच । गलपरिमारे“यथो- 
पपक्चदन्न वा कणठदष वा" शत० ना १२,२,१,१। 

कर्ठधानं ए" देभेदेस च दह० कूभंविभागे ““ङउचचशतः 

केलासः” इत्य पक्रम्य “तच्चथिल एष्कलावतकेलावतक ण्ठ - 
धानाः उतरत उक्तः । 

करठनोडक षु कण्ठे निकटस्ये नी कायति शब्दायते 
कै-क (चिल) । पक्िभेदे निका० । 

कण्डनौलक घु*कण्ठ' नोलय ति धारकग्य खथिखाकच्न्यलेन । 

नौल+खि -ष्ल् | (समाल )महादोपे शब्दमाला, 
करठपाशकं ए* कणठं पाथ इव कायति पुकाशते कै-क | 

[दड्िबाधा )। 
कण्डबन्ध इ०७त० । गले बन्ने । उदवन्वने । (गलाय- 
कर्ठभ्ूषा स््ो ६त० । गलाभरे अमरः । 
कण्ठमणिं षु कण्ठे धार्योमणिः। गले घाष्ये" मरिभेदे | 
कच्ठश्ालुक न° चछ्धतोक्रो गलगते शुखरोगभेदे.कणटगतास्तु 

रोहिख्यः पञ्च, कण्ठ थाल्कमिति विभज्य “कोला स्विभात् 
कफम्धवो यो सन्विगेे कण ठकन्कभूतः । खरः शस्विरः 

यस्लेनिपातसाध्यस्तं कणठ शालूकमिति ब्रुवन्ति" ° लक्षितम् 
“विच््राव्य कष्ठयाल्क साधयेत् तृर्डकेरि षत् ' चश ° । 

गज्ञगलावे्टनरच्जाम् शब्दमाला । 

{ १६२०) 

मान- | 

कशरठ 

करठशुरठो सो खतोक्तो तालगते हखरोगमेदे स च रोगः 
“तालृगतास्तु गल एुष्ठिकेवयपक्रम्य ^ ज प्ार्टगभ्यां तालु- 

मूलात् प्रज्ञो दोषः शोफाश्यरानवस्िप्रकाशः। ठष्णाखा- 

खकासछत् सप्रदि्ो व्याधिरयौः कण्ठशयुखडोति नाम्रा 

दूति लच्तितः । गणश्ःण्ठोतयष्यत्र स्त्री । 

कर्ठसत्र म० “यं कुर्ते वक्षसि वज्ञभख स्तनाभिघातं निवि- 

डोपघातात् । परिश्रमार््ताः शनवैर्धिदग्धास्तत् क ण्न ' 
प्रचद्न्ति तजन्ताः'' इत्यक्तलच्तणे छरतबन्धभेदे ; ^“ 

निद्यरतिच्रमालसाः कगढदतरमपदिश्य योश्तिः*रघुः । 

करठाग्नि ष° करटं अग्निः पाकाग्नर्यखखय ! विषहे, 

गलाघःकरणमाने शेवाच्नादेः पाकाहूप्राग्नित्वात् तथात्वम् 
कण्ठाल इ° कठि-आलच् । +र ये(च्योल)र युधे, शनौकाङ्ग 

४खनित्रे विश्वः । ५गोखोभेदे ेजालगणिकायां 
च भेदिनिः सती । | मेदे । डेभच० 

कण्ठिका स्त्री कर्ठमोभूष्यतयाऽस््खाः ठन् ।(एकनर)गलाभरख 

कर्ठौ स्त्रो चुद्रः कणठः च्यते" छोष् । अश्ेटनर््वाम् । 
शब्द्मा८ । रगे अमरटोकायां भरतः कणठोरवः । 

कण्डोरव षस्त्ली करठ्रां रवो वख । जिं हेरेमन्तगले, 

“करटो रवमहादेण द शकुमा ०। ३कपोते च राजनि ० 

स्त्रियां डोष् । वाखकटक्ते स्तो गौ °छष् | राजनि० 

कण्ठ काल ० कण्टे काखः कण्ठे कालोऽखवा सप्रस्या 
अल् । महादेवे ¦ हेमच° । 

कर्य वि ० कण्डे भवादि“शरोरावयवाद् यतृ्पा० अत । 
१गलभवे “कीति तः तालुजानान्ह॒ क्णद्याना कन्व - 

चोच्यते” छ ० । “मवद “कणः खदरसान्तः- 
पाश्चप्रमृ” यज ० ३,६, क्ण गलभवः भां 

खम् 'वेददो ०।शअङुइविसजनौ यवरेष च । “यकु पिसच्जं 

नोयानां कण्ठ” ददुवा तथात्वम् । “अर - 
मात्रा त॒ कण्ढय। खारेकारंकारयोर्भवेत्”'शिच्ता ““कशटग- 
माह्रकंयुतम्" श्वा कणटाय कणटखराय हित यत् । 

शकण ठस्वर ह्ितकारके “सव्व दोषहरा लध्व कणा स्- 
लकपल्निका”› छद° ।५यकोलङ्रखल्यानां यूषः कष्णयोऽ- 
निलापदः'' चछ ° । अख च यदन्तद्यचकतवा चाद्य् - 

दात्तखखरः । 

कण्डन न° कडि-ब्धट.। खषलादिना तख्ड लादेनिसतुषता 

सम्पादने ¶व्यापरे(काडान) “न हि ब्रीद्यादिलवनकश्ड - 

नपेषण्यादौ च सविन्नानानाम्” छा० उभा कण्ड्यते 

कंखि ल्यट् । तण्ड. दादेः कण्डनसाध्ये (कडो) इति 
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ष्याते शेद्रव्यभेदे । “क्रियां कुर््छात् भिषक् पशचाच्छालि- 
> ११ ण्ड लकणडन : छख ° । “अय पतिन तख्ड. ल करान 

प्रदिग्धगानोम्'" सश्० । 

कण्डनो स्त्री कण्डप्रतेऽनेन क्ड-करणे ल्यट् । मृसलेरजद्रू- 

खले च“'कण्डनो वोद्कुम्भञ्च बध्यते यास्तु वाहयन्" मलः 

कण्डरा स्त्रो कड्ि-अरन् । १महास्नायौ महानाद्यां हेमच० 

तासां विवृतिः भवप्रका०यथा “महत्यः क्ञायवः परोक्ता 

कक्डरास्तास्तु षोडश | प्रसारणाङ्गञ्चनयोटं ट' तासां प्र- 

योजनम् । चतस्रोहस्तयोस्तासां तावत्यः पादयोः ख्डताः। 

खोवायासपि तावतश्नावत्यः एषसङ्गताः'"। तत्र पाटस्त 

गतानां कख्डराणां नखाः प्ररोद्धाः, सौवानिनन्धनाना- 

सधोभागगतानां प्ररोहो मेदः, एनिबन्धानां प्ररोहो 

नितम्बम् खौ रपस न पिख्डा :'' । “पाणण प्रलीनां त 

कणडरा याऽनिलादिं ता” “तलं प्रग लोनां त॒ क- 

शरा बाह्धष्ट्तः” इति च छद्ुतः | 

-मण्डरोका ए” सप्रजातिस्मरमध्ये वप्रभरे तेषां पूवज त्ता- 

न्तसह्हिता कथा हरि द्थिंता यथा “मगगनवद्ध 

चरितं कर्डरीकख च॑ व हि'" द्रत्युषक्रस्य । 

“वाग्ड; क्रोधनो हिंखः पिशुनः कविरेव च ¦ खद्टलः 

श्षवत्तौ च नामभिः कश्मभिस्तथा । कौशिकख छतास्तात 

शिष्या गर्मख्भारत | । पितचयैपरते सव्व" व्रतवन्तस्तदाऽ- 

भवन् । नियोगान्न रोख गां दोग्रीं समकालयन् । 

समानवत्घां कपिलां सव्व" न्धायागतां तदा । तेषां पयि 

चुधार्तानां बाद्यान्म्ोहाञ्च भारत । क्रूरा बह्धिः सम- 

भवत्ता गा वै ह्हिश्ि' तदा । तान् कविः खद्टमचचेवा 

बोचतां नेति वैतदा। न चाशक्यन्त ताभ्यांते तदा 

ारयिठ' दिज्ञाः। पिदवर्तौं त॒ यस्तेषां निय च्ङ्ा- 

न्वितो दिजः । स सर्व्वाननवोद्भ्नातुन् के पाद्म समा- 

हितः । यद्यवश्य प्रहन्तव्यः पितुनदिश्य साध्विमाम् । 

्ङव्यौभद्हि गां सम्यक् सव्व एव समाद्हिताः । एवमेषा - 

पि गौम प्राद्याते नान्न संशयः | पिदुनम्बच्य चभ 

नाधर्मो नो भविष्यति । तणेयुक्का ठते सरवे प्रोच्चयित्वा 

च गान्ततः । पिदटभ्यः कल्मयित्व नापाुञ्जन्त भारत | । 

पयुज्छ च गां सर्वे गुरोस्त न्यवेदयन् । शाद.लेन इता 

चेच त्योऽयं प्रतिग्णयाताम् | आच्लंवात् सतु वत्छ तं 

प्रतिजया ३ द्विलः। भिथ्योप्रचग्ये ते तन्तु युरुमन्वायतो 

दिजाः। कालेन समयुच्यन्त खे रवायुषः चये । ते वे करूर- 

लया हिखा अनायेलवाल्युतौ तथा ¦ उया हिसाविहारा्च | 

४०८ 

प्राजायन्त शोद्राः। ल्ब्धकद्यालजास्तात | गखधन्तेा म- 

नोषिखः 1 पितुनभ्यच्ये धरेण प्रोक्षयित्वा च मान्तद्ा । 

खटति प्रत्यवमभे च तेषां ला्यन्तरोऽभवत् । जाता व्याधा 

दशार्ेषु शप्र घ्ंविचच्चणाः । खधभेनिरताः सवे" लोभा- 
न्धतविषच्जिःताः । तावन्मानं प्रक्व्वंन्ति यावता प्राण- 
धारणम् । शेष ध्यानपरा: कालमचध्यायन्ति कमे तत् । 
नामधेयानि चायेषाभिमान्वाखन् तरिथास्यते , । निक्ैते 
निति: चान्तो निर्भन्युः संतिरेव च । केवसो साद्वत्तीं 
च व्याधाः परंमधार्भिकाः। तैरेवभितैसतात हिषाधम- 
परः ख्दा। साता च पूजिता इङ्खा पिता च परितो- 
षितः । वद् माता प्रिता चैव संयुक्तौ कालधर्मणा । 
वदा धन् पिते त्ब्ञा षने प्राणानवाद्जन् | शमेन कर्म 

शा तेन जाता जातिख्लरा खगाः | बासादत्माद्यरूषि- 

ग्ना रभ्य कालङ्जरे गिरौ । जन्यखो नित्यविल्स्तः ल - 
ब्धकर्ो विलोचनः । पण्डितो षञ्चरो नादौ नामतन्ते 

ऽभवन गा; । तमेशा्म्ष्यान्ता जातिखरणसम्भवम् । 

चासन् वनेचरा दान्ता निन्दा निष्परियह्ाः । ते षवे 

शुभकर्माणः सधर्मा्ो वनेचराः । योगधर्ममतुष्यान्तो 

विहरन्ति ख तत्र इ । ल साध्य जकः प्राणान् खष्वा- 

षारास्तपखिनः । तेषां सङ् साधयतां पदस्यानानि भा- 

रत | । तरेवाद्यापि दश्छन्ते गिरौ कालञ्जरे टप! | कर्मणा 
तेन ते तात! ुमेनाश्ुभवच्नि ताः । शुभाच्छभतरः योनिं 
चक्रवाकलवमागताः । शुभे देशे शरदोपे सप्नासन् वै जलमै- 

कसः। त्यङ्घा सदचरोधमं छनयो धर्म चरिः । मनाः 

शुचिवाक् शुद्धः पाञ्चकन्िद्रदशंनः। छने खत 

न्नञ्च शङ़ुना नामतः ख्डताः । पञ्चमः पाञ्चिकस्तन्र सप्र 

जातिषजायत । षषटस्तु कर्डरोकेाऽभ दू ह्दत्तस्तु स 

प्रम: | तेषान्त तपा तेन सप्रजातिकतेन वै । योगद 

चाभिनिदेत्या प्रतिना योभनात् । पून्वं जातिषु यदू्- 
ह्म इतं रङ्कु वे । तथेवादस्विता बुद्धिः रुंारेषुपि 

तताम् । ते ब्मचारिखः स्वे" विहङ्गाः ब्रह्मवादिनः |, 

गोगधमैमलध्यान्तो विद्धरन्ति ख तन इ । ते योंगधमे- 

निरता; सप्र मानसचारिखः । पद्मगर्भोऽरविन्दाधवः चौ- 

रगर्मः दलो चनः । उडविन्टुः विन्दु हेभगमेस्प स- 

पनः । वायुम्ब्,भच्चाः सततः अरोराख्य॒पथोषयन् । तत्व 

ते शकना राजं खत्वारो योगधर्भिंखः | योगभ्चशास्त्रय- 
खव देहन्यासकृतोऽभवन् । काम्पिख््ये नगरे ते ठ ब्रह्मदत्त. 

एुरोगमाः । जाताः सप्र महात्मानः सवे विगतकल्मषाः 
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ज्ञानध्यानतपःपूता बेदवदाङ्घषारगाः 1 खटविमन्नोऽल् क 

त्वार ्रयसतु परिमोहिताः ! खतन्तस्वणएहाच्जत्ते अद्ध- 
द्ल्लो महया: । यथा खत पचिभाते शद्रः 

ब्व चिन्तितः । च्िद्भी चनेन तथा वाश्वव्यत्धयोः । 

ज्ञातौ च्रोलियदायादौ वेदवेदाङ्गपारगौ । सश्ायौ ब- 

छ्दत्तख पत्वं जातिखुहोषितौ । पाञ्चालः पाञ्धिकस्तल् 

कण्डरोकस्तथाऽपरः । पाञ्चालो बह चच्ासोद्) चाययैल 

चकार इ! दिगेदः कर्डरोकन्तु चछन्द्पगो ऽध्व्युरेव च । 
सव्वं स्वरतन्नस्तु राजासोदशहहाकजः । पाञ्चालक- 

शडरोकाभ्यां तख शद्डयनमूत्तदा । ते साम्यघन्यनिरताः 

कामद वशवत्तिःगः । पूत्व जा तिढतेनासन् धर्मकामायै- 

कोनिदाः” 

भाणन्ञोकन्रावणाय माद्ञणनियोजनश्क्वा छक्तिप- 

वशं अवथिष्टानां सक्निद्नायोक्तः यथा} “खव 

राजा भिरःस्ञातो लब्धा नारावणाहरस् \ प्रवि- 

गेण ठर प्रोतो रथमार्ह्य काञ्चनम् | तख रण्डोन् 

प्रलण्टह्काव् कण्डरोको दिजषभः | चामरव्यजनश्चापि 

बाग्बव्यः समवाकिपत् । इदमन्तरजित्योष' ततः च जा- 

छमखस्तदा । शरावयामारु राजान स्लोकं त सविकषै 

च तौ । [षप व्याधा द्भर्खेषु गाः कावञ्चरे गिरौ । 
चक्रवाकाः बरदयोपे ₹इषाः घरति भानक्षे | ् 

कञरुकन्ने ब्द्यणा बेद्पारगाः । प्रसिता दूरलध्यानं 

यूय" तेभ्योऽवसौदच] । तच्छ तवा लोहमगमदु्ञदत्तो 
जराधिपः ! बचिवषाख् पाञ्चाद्यः कर्डरोकस्तयैव 

च । क््रण्डिप्रतोदौ तौ पतितव्यजनावभौ ' इदा 

बभूवरखस्याः पौरा चदथा । छद मेव राजा 
ख शह ताभ्वां रथे स्थित । प्रतिलभ्य ततः संदा 

त्यागच्छद्रिन्द्म ¦ | ततस तत् शरः श्रत्वा योगन- 

छपलभ्य च । ब्राह्यण' विषलैर्रमगेव समयोजयन् । 
अभिषिच्य सराच्ये ठ विषुक्सेनमरिन्दमम् । ` जगास 

जह्मदन्नोऽथ कशदारो वनमेव इ | कर्डरोकोऽपि ध- 

"रत्ना साह्योगमहन्तमम् । प्राष्य योगगतिः रिष्ठो 
विडः खेन कष्य ष्ठा)" करिवं २१,२२,९१२,२४ ० | 

काण्डिका स्तो कडि-ख स । वेरेकदेये। चा च ऋष्यायण्पा- 

दकाद्यनगेतनाह्वाखयाक्यसंषष्ट्पा | ऋान्दोगादौ उदा०। 

काण्ड, सी कडि-ष्छगयुादि० = ! गगालमघपैये, २ तत्कारके 
रोने च (खुलकानो) | “पाते क्षा पिकः कर्ड - 
मन्व” भावप्र० | 
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प्रङ्गा गतभन्यडुपवस तेष चदे वच्छ 

कीख्ड 
॥ ̂ 

कर्ड,द् दए“ कण्ड,' राति रा-क । कारवैश्चलतायाम् 

{ करेला) राजनि रक्षशिन्ब्राम् -(आासकुशो) 

शअत्यम्हपण्यी च स्त्री राजनि०। 

कार्ड. गालविषैखे ग्टद्धीतकर्मकत्वेन अकर ध्परणमानं 

प्राण्यङ्घचव खमल्मोपाधिः सकण षभ 9 खट् 

शाथे ह । कर्ड.यति ते अकर्ड वीत् खकख्ड विष्ट 

कण्ड.याम्-गभूव-खास चकार चक्रे | कण्ड.यन' क- 

खड.यितः कण्ड.; करण्ड या कण्ड यन् कर्ड यसाम ः८ क~ 
र, यानेन कटं कदाचित्" रघुः ्धनोसकणड यत 

कष्णसारः'' कुमारः | “न स"इताब्वां पाखिभ्याभ् 
कण येदान; शिरः” सदः “अते ाष्णग्डगदय वाम- 

नयन कर्ड, यलानां मगौम् शकु ०। कख्डादिष धावः 

प्रातिपदिक्षञ्च “घाहप्रकरणाद्धातः क चासञ्जनादपि) 

आह चायमिमं दौ्मन्येधातिविभाषित : ॥ यकः 

किच््वक्षरखशसासथौत् घसुत्व प्रातिपदिकत्वे तत्करणं 

व्यं दात् प्रातिपदिकख सुखणाप्ररक्तेः दोधकरथाञ्च 

प्रातिपदिकत्वम् श्वा धातक्यकारे शातः दीर्धसन्भमेन 

दोषेपाठो धा खात् यत॒ उभय द्पत्वम् । 

करण्ड, स्रौ कण्डं य-किप अलोपयलोपमै ¶ष्यद्ा० 

किप् । १कख्ड यने गान्नघपये (शुखकान) २ततृचाधनरोगे 

(खुलक्नो) "“कपोलकर्ड. ` करिभि{वमेलुम्” कमा० 

“सकर; पिका श्यावा बद्धस्तावा वि्वचिकाः 

भावषप्र ०) [कशी) ब्र ० 

कार्ड. कारो स्त्री कर्ड करोति ल~ । किम्वा (च्वाल- 
कण्ड घ्न ए रूढ ̀  न्ति इन-टक् । १ चारग्ड घे (सोन्दाल) 

रगौरसभैपे च राजनि । 

तिस्तती कख्ड यभावे क्तिन् खलोप्लेपौ । कर्छड यने 

(चुखकान) इला ० | “सुभग ! तत्क थारम्प्ो कस्ठु कण्ड ति 

लाखा" चा०द् ०“कणड् तिवन्डनसिज्ञ विषद्धेत धीरः” 

भाग ०७,९.,४५ । 

कर्ड मका स्त्री “कर्ड, सकाभिदेषट पौताक्गग्यर्थ तीसारजरा- 

दिभिरभिदन्यते" ्तोक्तो कोटभेदे । कोटशब्दे विषटति 

कण्डयनं न ०कर.य -भावे च्य.ट. । गालषषं णमे (खुल 

कान ) “कख्ड यनेदेनिवारथे च» रुः । “लद्खावभा- 

षिते चित्ते वज्ञभच्ठ कयादिध् | भोङ्ायितभिति प्राः 
कशां कण यम]दिकम्*। “नेशः कर यनेऽङ्गानामावख- 

नोतयनचेष्टने भाग ०२,११,२७]दोखितख तदृक्षाघन दव्यम् 

“लश्यविषाणां लिवडि पञ्चुवकिं वोन्तानां दथायामागन्नीते 



कर ` 

वया कश्ड यनम्" कातपरा ०,५,२,१९.,९० उङ्गम् । ५यदा 
करट सत्मद्यते दोक्वितेन तया कश्ड. यन कां सू '"ककैः। 

यजमानपल्रा्तु क र यने | '' एथुमुखोयस्ियद्रलथ दुः क- 

ड यने” कत्य ० ७,५,८ ।“ विघुलायो यज्जियषचथो- 

दुष्बेर्मलादेः अङ्,: प्रव्याः करण्ड यनकषपणि भवति 

सव्व प्रारेयमालः" केः । करणे च्य्ट. । २ ण्ड - 

अगखाधने च्ियां येष् । “कर्ड यन्वभिपेकेख प्रिश्पते 

५9 पवेतखेतिकाला ० १५,६.८। कर्ड.यनो लएवि- 
घाण्ा''करकीः | 

कण्ड.या खली कण्ड.य-अ-स्त्ालात् टाप् कश्डवने । 

काष्ड.रा खो करण्ड. राति गा-क । (खाचङथौ) कथि- 
कच्छास् असरः । [राजनि ° २कण्ड युक्ते नि ° । 

काण्ड.ल इ ० कण्ड्. +प्यसूवय' खच् । +करड कारके शूरणे । 
कण्छोल षणकडि-आओलच । १ नलादिनिरभिंते धान्यादिख्वापन 

"गारे (डो) व्यमरः । रउ) ए" ° उच्ा० स्तयां 

ढेष् । स्ञायः कन् तन्नाथ । कख्डोलकख भादाविव- 

पादाव ₹इख्या ° ननन्त्वलोपः। कण्डोल्कपाद्ः उ.पाव् । 

कण्डोलवोणः स्त्री कण्डोल इव वीणा | (कें टडा) चणड़ाल- 

बौणायाम् अरः । कचित् कटोखवोखेति पाठः । 

कर्डोलौ सती कण्डोरस्तदाकारोऽस्यसा ः व्यच् गतै छेष । 
चश्डालबौखायां (के' दड्ा ) श्द््व ° । 

कण्डोघ ° कण्ड.नामोषघो यद्ञात् । ?पुककीटे शब्द् च 
(शखोयापोका) तत्स्यर्ेदि देष कर्ड.सव जायसान- 

स्वा त्तद्च तथात्वम् । 

कर नि °कश-कन् । +भेघाविनि निद०, रस्लोतरि लि 
^प्रदक्धिणो दिव्यः कयुहोतारः "छ ०५,४१,४। ‹“कणाः- 
श्छोतारः छोतारः” भा० । “आराद्ेच्च कुशन नद्या- 

विद्या^क °८,२११२,५कयुसन्तम् कणति; शन्द्कष्प् कणुाः 
स्तोतारः कणुगोल्रा वा तेयु क्तमू"^भा ०। वेदे सख न वः | 
खोके करवत इत्येव । कण्यते अपोद्यते कन् । ३पापे न०५क- 

ष्युचिकोर्षायाम्* वान्ति + । पौरवे दन्टपभेदे घर०। “छते- 

योरन्तिमावोऽमू च्रयन्तशातकजा पा; । छमतिघ्र् वोऽ- 

प्रतिरथः कणुोऽप्रतिरथात्मजः । तद्य भेधातियिस्तसात् 

प्रस्लणुद्या दिजातयः'* भाग० &१२०,२,१ । काश्यप- 

गोसलोवपन्ने ५ छनिभेरे य च नोलरप्रषन्तंकः। “कयुनामा- 

किरसाजमोदिकाषय ति" आआखच० चौ ०१२,१०१, ^यामख 

क्लोऽच्छड़ हत् प्रपोणां स्धारां पया सदौ गास् 

वन्नु०१ ७99, ठतद्धोतशाखायाः काणुषाखातेन प्र- 

। १६३२} कर 

शिष्ठिः ।“ बेलुरभिंरकरोच्छाखा दथपश्चतीर्विभु: । लष्टद्ध- 

वौजंन्यसताः काणुभाध्यन्दिनादयः» भाग ०१२,६,६७ । 
तदपतगरख काणुख शक्तय ज्॒ेदाध्ये द त्वच्क्तम् बह्ष् अणो 

लक् ।५पिबतो अशिना भु कथुानां सवने छतम्" क ° 

८,८,९ अयश्च शनिः काष्यपगोनः “सपि काश्यपं 

दद भथ कल तपोधनम् "ना ° आ ०६७। तख चमः । 

“मालिनीमभितो राजच्नदीं एण्यजललां - तथा? 'तत्नोक्ञेः 

कणुद्धता चन्द् वच्छमाणात् भागवाक्याच्च हिमवत् प्रश्ये सा 

लिनौनदीतोरेऽच्ि । तखा मयालरादौ एुणयवि येषो यथा । 

“क्लां ततो गच्छेत् श्रोज्र लोकपूजितम् । धमां- 

रय" ङि तत् एुखयमादयञ्च भरतषभ ! । यत्र॒ प्रवि्ट- 

नालोषै स्वं पापैः च्यते । अज्ख यत्वा पिद्धन् देवान् 

नियतोनियताथनः । सव्वं काभशग्बगख यन्न फलम ते" 

भा०व०८२अ०। दस्तु लि ०"“ख इदग्निः क्ुतसः कण् - 

सखायः" ० १०,११५,५, “कतमः सुल्छतमः” भा० 

कणरथन्तर् न° कथोन गोत' रथन्तरम् । सामगानभेदे | 

वैष्टस्लोजे “करर न्तर" ष्टः भवति” तिः तच्च साम 

"इनानः खोम'' इत्यादिषु गोतम् उन्तराचि शप्र 

क०३० उणष्छम् । 
करतसुता सखो कणु शतिः प्रातपादिता शता । शक 

न्तलावाम् खा च विश्वाभिलात् मेनकायाहत्मन्ना 

लातमालला च तया परिगयक्ता शङघन्तं रचिता कयं न 
प्रतिपाला इ्मन्तेन गान्वव्यविधिना व्य.ढा । 

कणु इह्िलाटयोष्यव । तच्जन्धकथा भा० आखा० ७।अ'. 

“त्बलानः शिख षरा विश्वामित्रो सह्ातपाः । स्थं रं 
तापयाभास शक्र छरगखेश्चरम् । तपसा दोप्वौर््ो 
भ्यं ख्वानाच्छां च्यावयेदिति | भौतः परन्द्रस्तखान्कर ̀  

नकानिदभनवीत् ) युणौरद्यरसां दिव्य नके ! त्वः -विथि 

भसे, च्रयो मे कर कल्याणि | यत्वा च्छामि तच्छ 
उखसावादिद्यसक्घायो विच्ाभिल्लो सद्ातपाः । तष्वमान- 

शपो घोर" भम कम्मयते मगः | मेनके | तव भारोऽयं 

विच्ानिलः छभध्यभे ! । षंशिताला दमे उथे 
वपि वर्तते । ख भां न च्यावयेत् ख्वानान्तः वै गत्वा 

प्रलोभय । चर तख्छ तवोविन्न' कुर भे पियश्ठत्तमम् । 

खूपयौषनभा नव चेरितखिनभाषितैः । लोभयित्वा वरा- 

रोदे ¦ तपसस्त" निवत्तय” तत्षहायतया षायुप्र षण्न 

“कण उवाच । एवशक्गसलतया थक्रः सन्दिरेथ शदागतिम् 
परातिषत तदा काके मेनका बायुना षह सअचाप्श्य 
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इरारोा तपसा दग्धकिल्विषम् । विश्वाभिल्न' तण- 

मान" मेनका भीरुराश्रमे | ऋभिव्राद्य ततःसातं ण्ा- 

करोडउषिसच्निधौ । अपोवाह च वासोऽखा मारुतः शथि- 

सन्निभम् । साऽगच्छत्त्तरिता भमि बासस्तद्भिलि्यतो । 

खायमानेव सब्रीडं मस्ता वरवणिनो | पश्यतस्तख त~ 

नरषेरम्यग्निखमतेजसः । विश्ाभित्रस्ततस्तान्तु विषमस्या- 

भनिन्दिताम् | श्डद्ौं वाससि सश्वान्तां मेनकां रनि- 

स्मः । अनिटहूश्यवयोष्ूपामपश्यद्िदतां तदा । तखा 

खपयुण' दष्टा स तु श्िप्रभभस्तदा | चकार भाषसंसगेा 

तया कामवशङ्गतः । न्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चायैच्छद्- 

निन्दिता । तौ तत्र छचिर कालछभौ व्याहरतां वदा । 
रममाणौ यथाकाम" यथेकदिवसं तथा } जनयामास श 

सनिर्म्नकायां शङन्तलाम् । प्रस्य हिमवतो रम्ये सा. 

लिनौोमभितो नदौम् 1 जातष्ठत्ष्ज्य तं गभं मेनका भा- 

लिनोमलु । ककायां ततसतृष मगच्छच्छक्ररुंसदम् । 
तं वने विजने गभे चिंहव्याघ्रसमाकले । इ्ा शयानं 

अङ्गनाः समन्तात् पचंवारयन् | नेमां हिव ने बालां 

कव्याद्। मांसष्द्धिनः | पर््यरचन्त तां तन्न शङ्खन्त 

भेनकाक्रजाम् । उप्छषट् गतश्ञाहमपश्छ' अविता- 

भिभाम् । निजने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम् । 

खानयित्वा ततञ्चौनां दहिद्टत्वे न्यवेशयम् । शरौरशत् 

प्राणदाता यद चान्नानि भुञ्जते) क्भेणंते नयोऽषुक्ाः 

पितरो धम्पशासने | निज्जने तु वने यश्मात् शकुन्त 

परिवारिता । शकुन्तलेति नाभाख्ाः ङंतञ्चापि ततो 

मया { एव दुद्ितर' विद्धि मम विप्र, शङ्गन्तलाम् । श- 

कुन्तला च पितरः मन्यते मामनिन्दिता" । तखाच् इुश्र- 
न्तेन गान्बगिधिना परिणयकया तलौवोक्ता । 

कराय नासधाठः कणु+ततृक्ररण क्यडः आत ° अकण 

रेट. । करव करोति कणायते यक्षणायिष्ट कशुयामू- 
बभू आस चक्र । कणठायितः करवाया । 

कत षण्कं जलं शुद्धं तनोति तन-ड | {कतकृत्ते २ऋभिभेदे 

च । कतस गोलरापत्यम् गगा "यज् । कात्य त्नोलापव्ये 
महत्वे तु तख लक् कताः कतगोलापत्येष ब० व० | 
यजन्तत्वात् युनि फक् । काल्वायनः तद्गोलयुवापत्ये । तद्ध 
खाल्राः कष्ए फकोलुक । कातीयाः तदौयच्छाल्रेष् बद्ड०व | 

कते शिश्रामित्राइवृपत्तिः विश्वाभित्रषुत्रकथने ङरि- 

बं०२७दऋ० | ` "देवश्रवाः कतशचैव यात् कात्यायन; 
ख्टताः। याल वत्यां, हिर णयाच्नो रेणो्ज न्ने ऽथ रेणमान् । 
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सागातगांलवख्चव खद्रलेति वि्छताः। मधच्छन्दोऽजय्व॑व- 
देवलश्च तथाऽटकः। कच्छपोहारितश्चव विश्वामिन्रखते 

इताः तेषां ख्यातानि गोला कौशिकानां महातलनाम्” 

कतक पुण्वक-ासे बा०घ कख जलदख तको हासः प्रकाशो 

यस्मात् ५ब०। (निमाङ्गो) टत्तभेरे राजनि०। तश्यह्िफल- 

सम्पर्कात् जल प्रसादः “फलं कतकटन्तशय यद्यप्यष्ब प्रसाद्कम्। 

न नामख्रहखारेव तख वारि प्रसौद्ति'" भततुः। “कतकस्य 

फर' नेल जलनिग्येलताकरम् । वातक्ञ प्रहर भौतं 

मधुर तवर शुरू" भावप्र° तद्ग ्णदुक्ञम् । तच्छ फलम् 

अण तच्छ लुक् तत्फले न° । `'जलप्रसादि कतकं तत् फल 

कतक ख्टतम् "भावपु ० चक्रे; इक्तपरत्वेऽपि न° अयञ्च 
छडते काकोल्यादिरि्युपक्रम्य कतङ्गिलोद्य ्यादि- 

ना मध्रवगे' उङ्गः | [कतकटच्ते राजनि ° 

कतफल ए क तनोति प्रसन्नम् तन-ड ताडशः फलमद्य । 
कतम लि° किम+डतम् । बहनां मध्ये लातपादिभिनिद्गा- 

रणा्परञ्जविषये एकस्डिन पटदार्ये.“कतमा कतमक्, कतमत् 

कतमत् साम,कतमः कतम उद्गोधः"ङा०८०। डतरा कतर 

हयोमष्ये जातप्रादिभिर्निद्चारणायेप्रस्विषये ति०“यद्योन- 

छज् भसि तदा कतरोवरस्त "° ने षऽ “अथैतयोः पचा कतरेण 
चकितानामपि चुद्राण्यसङद्ावर्तोनि भूतानि^द्ा०्ड०। 

डररडतमान्तत्वादनयोः सव्यैनासकायं कतसखौ कतर 

क्लोज खमोरदूड कतमत् कतरत् “कतरन्नो गरीयो यद्वा 
जयेम यदि वा नोजयेधुः गोता  “कतमदुद^र य युद्ध 

यतरालेषीषनञ्चयम्” “तयैव कतमदय् इ' यख्िन् ठच्णा- 

जिता परा" भा०ि०५०अअ० ।«कतरकतमौ कस्मधारवे” 
पा० उक्तो: कर्मण प्रसतिखरः धारये । 

कतमाल इ० तभ घञ. हसः कख जलख तमाय शोषा. 

यालति पर्या्ोति अ-ल--कच् । वङ्कौ शब्दमाला तद 

जल शोषण्ेतत्वात्तथात्वम् कचमालः खचमालः इत्यपि 

प्राठान्तरे तन्ना पु° | 

कति लि०ब० वन्कि परिमाणमेषां किभू+खति । स'ण्डा 
परिभाश्विथेषविषयप्रश्मविषये परदाय । "कति टेव्मभ्नो 

च द्शच» द्ा०० , अख सख्यावत्कायंभागित्वात् 

स्तियांन हप् | पूरये डट् थुक् च । कतिथ कियत् संख्या - 
पूरग्ये लि ज्जियां डप । धाच्। कतिधा क्रियतृप्रकार 

अव्य ° "'कत्थश्य विष्ठाः कन्यच्तराखि कति होमाः कतिधा 

समिद्ध यज॒० २३,५७। बीष्ठाये कारकषटकेसततः 

शख । कतिश कियदारादौ अव्य° बतिशो ददाति 



कटय 

कतिपय लिणति°कति+अयच् एक् च | कतिशन्ाये" 
रिमित र ; “वकः कतिप्थेरे पथ^ख सररिषण्माषः 

“कतिपयः परिमितेः"सक्ि ०) ^स'पत्खन्तं कतिपय{द. 

भस्यादटिहशा दशार्णाः? मेव "पोटायुवतिश्लोककतिपये- 

शप्रादि०्पाण०्खनख प्रायिक्षत्वाच्च लत्तरनिपातः”सङ्जि०। 

ऋभ्वन् ठ् बाह्य कतिपय इतरादि । अखजसि वाशी 

कतिषे कतिपया वां "परिष्क. वेन्य यान् ख्द्य ध्रोणाः 

कतिपये” रसभङ्गा° | “एत्व सग्डडाः खयः कतिपये 

चापरपयतण्जा०५,१०२,१०। अदरव्यवाचित्वे चात् वा 

करणे पञ्चमो | कतिपयेन शक्तः कतिपयानुद्ठक्तो वा सभासे 

तनं पञ्चम्या अक् । दरव्यपरत्वे तु कतिपयेन विषेण 

कत इतेगृघ "षट कतिक्तिपयचठुराभिति"” पा निर्देशात् 

स्ाऽस दवाव चक्त्वेऽपि पूरण डट. थक् च| कति- 

पथ कतिपयपूरणायं लि* स्त्रियां ङोप् \ 

कत्तुख ङंल्ितं हर्य प्राण्वण्कोः कदादेशः | {स्तै (चःकु- 

विया) मेदिनिः । रकृभ्भिकायां(पान-)रतमाला शछग- 

न्वे अमरः | अख गुणादि भावप्र० जक्ताम् 

“कन्त. रोहिष देवजग्ध सौगख्विज तथा । भूतिक्त' व्या- 

सपौरन्च श्यामकः धूमगन्विकम् । रौ हषं तवर तिक्तः 

कट पाकं व्यपोहति | त्क राठव्यापि पि त्तास्तन्डरलका सकफ - 

जुरान्” (लौगधिया हिन्दिभाषा) |` 

'कत्तोय नज्कुल्ितं तोवम् ईषद्वा तोयं यन । मद्ये लिका° 

कच्चि लि ° ण्व °कु्वितास््रयः प्रा°स°्कोः कट् । कुतषितेष् 

लषु । ततो जातादौ ठकज. कान्न यक तच्जातादौ ि°। 

कच्चयादि इ पाणिन्य् रे जात।दयरये ठकञपरत्यनिनिनत्ते 
शब्द् समूद्धेख च गयः कं्ि उभ्भि एषृकर पुष्कल 

भोद्म ङुम्भौ कुख्डिन नगरी माह्घ्नतो वर्भती उख्या 

साम । (कुड्याया यलोपञ्च) गणद्छल्र् । 

कल्य क्षाघायाम् (आत्मगुखाविष्करणे) ग्ट तकर्मकस्वात् अक्त 

भ्वार खा" सेट् । कल्यते अकलििष्ट चकल्यं । कल्सानः 

कत्यनम् कल्या कल्यितम् । “गर्जितेन दधा क्ति ते 

कल्ितेन च भादुष, | त््रौतत् कम्ांणा सवं क- 

येधा मा विर सयाः? भार ख्ा०१,१५२ अ० | ""परो- 

निव ने राजन् ! कलयसे शतक !*भा०्व् ०७२० 

“जत्या कलिविष्यते न कः षभटः'लनख मोरां विक्ल- 

सानः" माश ५,१२.७ | च्ापेप्रयोगे पद्व्यव्ययात् 

अर ० । “तथाऽभिगस्य उन्त.नि को विकलये हिद: ` 

लार वि० ५० ख} प्डापेऽयि शकत । कलयन्, 

६ वा०्ागरे 

( १६२५1 कथ 

प्रपरषं निरतं इसशाने” भाग° 

प्रलपन्ति" श्रोधरः } विवेकेन कथने; “कोग्रिकटिव- 

महति" आच्प० २५२१ कत्तरि युच कलयन: । 

कतृपय न° क छखभिपाचरति क+किष् शद त् इखकरं 

पयोऽख बेरे नि°्ड खमा०) इखकरजले |““त' चिदित्था 

कत्पयं शयानम्" षह० ५,९२.६ ! “कतृपयं चखकर' 
पयो यद तम्" भा० | निक्त ६,९ दमान्टचमधि- 
त्योक्तम् “इख पयसं छखमख पयः" दति लोके ठ कत्- 
पथस् ष्त्यद ॥ 

कलत्र थश्यल्डो अद्° ुरा० उभ० अकण सेट् । करयति ते 
चचश्नत्रत् त । ^तद्वखादन्त्यदो्ख एक् चेयङ्गापयलछपि'? 

दक्वा दोषः एकच । कलापयतिते इत्यपि। कलाम् 

बमूव आस कचार चक्र | एव' कल्यापयाम् बभूवेव्यादि । 

कत्सवर न° कद्-रवकल्ये स क्सः विह्धकता त्रियते द- 

शप् । स्वन्धे शब्द्च^ । 
कथ बाक्यरचनभायां अद्० चुरा० उभ° सक० सेट् | कथ 

यति ते अचकथत् त यचकयत् त | कथयाम् बभूव चास 

चकार चक्रं | कथितः कथयित्वा कथयितस्-कथनम् । 
कथा “त जनाः कथयन्तीह यावत् भ्वति गौरियम्” 

भाज्नलु ० ९१६८ ““न्त ते कथयिषेःखभितिहास'परा- 

तनस् "भा ० ४,४५.९. । “कथाच्छलेन दालानपं नीतिस्तदिह 

कथ्यते” हितो ° “यौ मनुः कथतेऽश्मः' देवौ “प्रत्य कं 

कथिताद्येताः खलेपेण दिसप्रतिः" भचुः। 

व्यलु+-अनुवारे कथितख कथने अन्वादेशे अनुकथयति अनुवदति 

प्राय पसे प्रक्षादिना कथने ख न्.बथेतया दिकं - 

कत्वम् तत्र गौखे कर्मणि लकारः । 

कथक लि° कथ-ख्वुल् | वाचके रतत््वनिषैवायं वाद्- 

श्ट्पकषयाक्तरि च॒ कथकस कथायां नियमव्िचेषः ख- 

खमे द्रति; यथा । 
“अथ कथायां वा।द्नोनियमनेताद्थं मन्यन्ते प्रमाणा 

द्यः सल्मैतन््रसिद्धान्ततया सिद्धाः पदार्थाः सन्तीति कथ- 

काम्यासभ्युषेयम् इति । तद्परे न कमन्ते । तथाहि एमा- 

व्थादोनं सत्व यद्भ्युपेय' कथकेन, तत् कश हेतोः,? कि 

-तद्नभ्युपगच्छङ्ए घादिप्रतिवादिभ्यां तद्भ्युपगभकषाडिन्य- 

नियतस्य तख प्रवततयिद्धमशक्यतयात् १,उत कथकाभ्यां प्रय - 

न्तःनीयवाग व्यवहार प्रति हेतमावाव्२, उत लोकविड 

स्वात्१ अथवा तद्नभ्यु पशम तक्त्वनियंयविशयःतिपसन्च- 

कत्वात्8 । न त्तायदष्यः तदनभ्यु पगच्छतोऽपि चाांकमा 

८,७,२७ } “"कलयन्ते 

४.99. 



कथ { १६३६1 

यमिकारेवग्व {रहःराां सविस्तराय्यां प्रतीयमानत्वात् 

गष वा अनिष्पत्तौ भवतस्तन्निराखप्रयासानुपपत्तेः। सो- 

यमपूव्वः प्रमायादिसत्वाभ्युमगमाता वाकस्तम्भनमन्त्रो 

भवताभ्यू्ितो ननं यख प्रभावाद्खगवता सुरथुरुणा लोका- 

यतच्छल्राखि न प्रोतानि, तथागतेन वा मध्यमागमा नो- 

पदिष्टाः, भगव्त्मादेन वा बाद्रायणोयेषु खतरेष् भाष्य 

कौभाषि । प्रमाखाद्यनभ्यु पगमेऽपि प्वत्तेन्तां तन्ते वाचो- 

ग्घ: तास्तु साधनबाधनच्तमा न भवन्ति तावतेति बूम 

दति चेच पसाष्ठाद्यनभ्यु पगमप्रव्तिं तत्व तदौयश्ाधन- 

बाधनाच्चमतायां न नियामकं किन्तु सहचनाभासलच्तण- 

योगित्वभित्यवग्यःभ्युपेय. भवता येनाभ्यु परस्यापि प्रमाणा- 

दीनि प्रवतिताः मतान्तरालुारिभिव्येवह्णारा चभ्युपगतप्र- 

भाणादिशच्व म तानरव्यग्डारालुखारिभिरपरस्तथाभूतादूति 

कथयन्ते । यदि त्वद्छदुदसि सहचनाभासलच्चणं न भवान् 

दभेयिदलीष्टे तदा ऋअनभ्युपगस्य प्रभाणादि भवता पव 

्तिःतोऽय' व्यउडारद्ति शतकत्वश्वयोच्यमानेऽपि न1ख"- 

कमाद्रः अन्दभ्युपगस्य प्रसा्ठादोनि भवता प्रवत्तिं तोऽयं 

व्यवह रद्व्येतावता भवदोयो व्यवद्ाराभासं इत्यश्छाभिरमि 

वक्त शक्यतणष । नह यदि प्रसाणादोनि भ सन्ति व्यव- 

कारणव घरों कथ सिद्धेयत् दूषणादिभ्यवस्या वा कथः 

ष्यात् सव्व विधिनिभेधानां प्रमाणाधोनत्वात् | नैवम् | 

म ब.भोवय' न सन्ति प्रभाणादोनोति सीशल्य कथार- 

भ्येति किन्नाल सन्तिन शन्ति वां प्रमा्णादीनीत्यखां 
चिन्तायाखदासोने।। यथा खीलत्य तानि भवता व्यवद्छियते 

तथा व्यत्हारिभिरेव कथा प्रव््यतामिति । अन्यया न. 
सन्ति प्रमाणादोनोति मतसश्ाकमारोष्य यदिदम्भवता 

दरषणक्ग तदपि न वक्न्' शक्य कोडा मयादाभाकम्ब 
परवर्भितायां कथायां दूषणशकग' ज" प्रमायादोनां -सत््व ̂  
मब्यु पगम्योभाभ्यां प्रव्तिंतायां कथायां उतासच्वमम्य्- 
चेत्य, खणेकेन सक्वमपरे चासच्त्वमङ्गोशत्य । न ताषदादथः 
ऋभ्युपगतप्रमाणादियक्तः प्रति ताइक्प्ये्योगानवका, 

चात् हितौये तु खतोऽष्यापत्तेः न ठतोयः तथैव कथान्त- 
र प्रसक्त : उनवाभ्यपगसातुरोधित्वाद्ध कथानियमखय । 
अन्वया स्वाभिप्रायमालम्बय तेनापि तद्र स यात्क्चि- 

दानानि दूगगेऽभिहिते कड जयो व्यवतिषटताम् प्रमा 
ाद्यग्युपगन्तरेव यावन्ञिवमभरयन्तरणा मती, स्यात् । 
तज्ञात् प्रमाषादिसन्वायत्वाभ्युपगमोौद्ासीन्येन व्यदार. 

निवत बय" बहा कथायां प्रक्िं तायां भवतेद् दूष्य 

कथ 

शक्त दृक्तभेवतय। सति ख्यात् । योऽयं भवान् जाभिप्राय 

सपि नाक्धारयितुः शक्तोऽतिदरूरतस्तख्िन् पराभिखन्बा 

नावधारणप्र्याथा । अय वादो दुरतख्डिक' तञ्जिनू 

बोघोऽभिधोयतद्येव नेष्यते शिष्यादयस्तु तख कथानधि- 

कार न्नाष्यन्ते अतण भाष्यकार ः“स पयोजनमलञुक्तो वदि 

प्रतिपद्यत"दइत्याह खनत प्रतिपद्यसद्ति। मैवम् चिष्वादीन् 

प्रत्यपि चाव्वाकादेर्दौषोऽयभिन्येवाभिधातव्यम् | कथञ्च 

तथाख्यात् तद्य कथाप्रवेशाप्रवेययोस्लद्धाधा्चमतवात्क चाया- 

भेष हि निह: | नापि हितीयः तथाहि खादग्येव' यदि 

कथकप्त्तं नोयगाग्व्यवार' प्रति प्रभाथादीनां डता 
त्सत्वानभ्य् पगमे निवनत्तेत नचैव" अम्भति तथारति 

तद्श्वानभ्युगन् खां वाग् व्यहारखद््पमेव न निष्मद्येत 
देत्वपपत्ते; । उक्शचायम््यो यन्द्ाध्यमिकादिवागव्यव- 

राणां खद्धपापलापो न शक्यत इति । अथय भन्यसचै 

कथकवा ग॒व्यवहार॒प्रति ेद॒ल्वात् प्रमाश्ादोन। शश्व" 

सत््वाद्धभ्य.पगसः यन्घ त्तदभ्य पगम्यतद्तिख्वितेरिति 1 

सवम् कयापि नियमस्थित्या प्रहत्तायां कथायां कथकष- 

वागव्यवह्णार' प्रति इेठत्वात् प्रामाणादोनां सत्व घन्वा- 

ाभ्य्.पगम भवता प्रसाध्य: कथनात तत्तत््वावधारणं 

बा परपराजय' वा अभिलषड्धयां जथकाभ्यां यावता 

विना तदभिलभित' न प्यं बद्यति वाबदहरोद्धव्यम् तञ्च 

व्यवहार नियमस्या ह॒बन्बा देव दाभ्यामपि ताभ्यां सम््ाव्य- 

तरति । व्यवद्ारानयमसमयमेष बीत सच प्रमाणेन 

तेय च व्यञत्तःव्योवादिना प्रतिवादिनापि कथाङ्गतन्त्व, 

स्नान विपग्ययलिङ्गप्रतिन्नाडान्धाद्यन्यतम' निपडहस्वानं तख 

दथेनौयम् वहु्रत्मादने प्रथमख भङ्गोव्यवइन्व्योऽभ्यया 
दितीयसखंव तादथेतरौ च जेढतया व्यवडन्तं व्यौ, प्रामा- 
णिकः पकचश्चात्िकतया व्५वहन्त व्यद्ततादि ष्पः । अव 
ख॒  वाग्व्यवहारनियमनगन्वेऽपि देठवक्रव्यः वथा 

च सोऽपिद्ेतुः कथायां प्रहत्तायामनिधातु' दुन श्वि 

प्रसाखसनवभ्य् पगसहेत्वमिधानवत् प्रत्यवस्यानमनवकाथं 

दोभ्यामपि वादिभ्यां विचारप्रहत््याभिलष्यमाणतन्तव्यव- 

स्याजयमूखत्येन व्यवद्ारनिममख सेवैव परिग्ट- 

द्ोतत्वात् । नचेष' प्रभाणादपन्नसते च्छाभातिग्टङोतसूल- 
त्वन्ध लापरिशुद्धिसम्भवेन शव्ंविचारविचाथं तत् फ 

भिङ्वापन्ति, ख्यात् । अःश्द्यिवित्यमानानादिषारम्भ, 

ययायातसय लोकव्यत्प्तिष्टङ्ोतस' वादशप च तश्धान्ब- 

याभावासम्भाव्यतालच्चष्यखतःरिद्धशुडत्वात् ) न र प्रभा- 



कथ 

यिनः सत्तापोल्यमेष ताम्याङ्गोकन्त चिता तादथ- 

चकष्वारनियसमाल ष कथा प्र् पपत्तेः प्रमाया दिसता- 
अभ्य पेष्यापि तथा व्यवहरनियमव्यतिरके कथाप्ररत्ति' 

बिना तन्वनिंयसयु जयस्य वाऽभिलषितसय कथयक्योर- 

पय्यैवसानानु | नापि तोयः लोकव्यवद्धारो हि प्रमा- 

चव्यवद्ारो व क्षदरात् पामरादिसाषघारणव्यष्हारो बा । 

नाद्यः) विचारप्रञत्तिमन्तरेण तसय त्रिं खूपत्वात् तद्- 

यंनेव च पूरैः नियमम् गवेषणात् | नापि दधितोयः 

शअरीराल्लतादोनासपि तथा सति भक्ता खोकत्तं व्यताऽऽपा- 

तात् । प्रञ्ात्तद्धिचारबाध्यतया नाभ्य् पेयतद्ूति चेत् तरि 

प्राणादयोऽपि यदि विचारवाध्या भरिष्यन्ति तदा नाम्थ्,- 

चेवा एव अन्यया द्वूपगन्तव्या ति लोकव्यवद्धारसिद्गतया 

सत्त्वमभ्य् ,पगस्यतङ्ूति तावन्न भवति । नापि चये; याद- 

शोभत प्रनाणादोन्यभ्य्, पगस्य ब्यवदह्ारनियमः कथाया- 

प्रालब्बदते वस्यैव प्रमाणाद्सित्त्वासच्वानुसरणोद्ासीने- 

स्खाभिरष्यवलम्बनात् } तस यदि मां प्रति फलातिप्र- 

शञ्चकत्व तदा त्वां प्रत्यपि समानः प्रसङ्धः'› | 

“वादयुक्साध्य नियमनच्य् तोऽपि कथयकेरुपाधिसद्धाव्य 

चऋलु०्विऽ० | रेकयोपजोग्नि नाटकाचाययं कथाप्राखे । 

अन्द्रन्ना० । 

क्षथङ्थिक ति° कवङ्कयभिति, प्रषटृत्वे नास्य कथम् कथम् 

नबाच्ठनु टिलोषः | कथं क्सिति प्रख्रक्रारके। 

शख भावः तल् । कथङ्कयिकता च्छायांस्त्रो हेमच° 

कथङ्ारम् चखव्य०कथम्+यचल् ।१कधंलत्वेल्यये'“कयह्ारमना- 

खम्बा कोत्तिद्यामधिरोहतिः' माघः ^न्ययैवं कथमित्य'- 

च बिद्धाप्रयोगश्चत्" पा० सिद्धाप्रयोगः व्ययेत्वात् प्रयो- 
मानदः” सि०्को० उक्तेः अनयकात् कंजः णल् । 

श्कथनिव्यर्ये च | 

कथञ्चन खव्य कथम्+चम छग्वगोधः (खसाक्ल््यं तु चि- 

जन"द्भरोक्तेः पः०तादथप्र्ययाभावात् चन शब्द् -अच् | 

कथम् चनद्सकलभिति ग्द्दयमिति भेदः। चनश्यब्दे 

विढ़तिः। १असकले रेकथस्त्यथ“ एकां तेनेलय्ये च | “न 

विभागः कथञ्चन” खटति | “नवै जनोजात् कथञ्चन 

त्रजेत्"भाग०१,५,२०। ““ऋनतिक्रमणोयो हि षिघो रा- 

जन् कथञ्चन भाण स्ीण्स्यन । (पदाय: वडया- 

न्वेति विभागे न कथच्चुन' इरिकारिका। 

कथञ्चित् अव्य | कथम+-चित् छत्वयो° पा०न चित् प्रचयः 

५किन्तु चिद्व्यय 'खसकल्दयं चिद्धन इव्यमरोक्तो ; “किं हत्तं 

% 
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विदुत्तरम्)'पा०उक्तच्च पदहर्यमिदम् । †असाकल्यान्िते 

कथमिव्यय" रकष्टनेत्य्े च ^अधःकयञ्चिदुतभूमिभागः" 

कुमा ०।'.कथच्चित् फणिनां गसैरधःभाषः। ततः खाच" 

विनया^ठक् तान्तत्वात् क | कथयद्धित्कः। कष्टभवे ि°। 

कथन्ता स्त्री कथस्+भावे तल् । किप्रकारतायाम् | 

कथम् चव्य० किम्+प्रकाराथेः यख कादेशच्च । किन् प्रका- 
रेद्व्यथ" । “सानुबन्धाः कथं न खयः सम्पदोऽपि निरा- 

पदः" रघुः “खवाष्यते वा कथमन्यथा हयं तथाविधं प्रेम 
पतिच्चताहशः” कुमा० “कथ चु शकोऽचनयो मचर्बेः" 

रघुः "सा प्रक्रिया या कथमि्धपेच्ता" भीभा० तन्न 

“कथयमितोतिकत व्याकाहुग" भराजा ° १, २९.१८्न्भा ० 

ककः | प्रसङ्गात् तत्र कुत्र कमणि कथमाकाङ्कोया- 

प्ये तिकतेव्यद्पाङ्गसपेल्तास्ति कत्र वा ना{श्ि तदेतत् 
कात्यायनरूलभाष्ययो देर्भितमल् प्रदर्ते । “ चचेद हिचा 

येते दिप्रकार' कभ नित्यं कास्य" च तत्न नित्य प्रर्येदं 

विचायते किं सीङ्गोपेत' कर्तव्यम् ? उत यादन््ङ्कानि 
कतत शक्रोति तावद्धिरङ्गेखपेतभिति १ किं तावत् प्राप्रम् १. 
सवा ङ्गोपेतमेव कत्त व्यमिति कुतः? भावनां थस्य कथमभावस्य 

स्रङ्गः: परिपूरणेन स्वाङगोपेतद्धौव प्रधानख फल 

वत्वात् अन्यथा ऋङ्गानानस्य वैयथ्यापत्तेः तखात् 

सर्वाङ्गोपेतमेव कन्त व्यभिन्ये ̀ प्रप्रा । ““वियुखे फल- 

निष्टं िरङ्कप्रधानभेदात्”' कात्या०१,२,१८, ख् ° ^निन्यक- 

्मखिश्यग्निहोनदयपूर्णंमाखादिके विगुखेऽपि यङ्गहोनेरऽप 

डति फलनिरईन्तिः प्र्यवायपरिदारङ्प फलस नि- 
प्मत्तिभवत्येव ऋअङ्गपुघानभेदात् योऽङ्गानि च प्र 

धानानि च भिन्नानि निन्येषु चेतिकनततंव्यता नालि । कुत 

दतिकरव्यता नालि १ ऋपूर्वाभावात् खपू्ुक्ता हीति 

कत्तव्यता, ख! च तञ्ित्ररदि न भवितुमर्हति कथम् अपूर्वा 

भाव; ९ फलाभावात् काला न्तरभाविफलसि्धपयं दपूव" क- 

ल्यम् तद्धासति फले कलयतु न शक्यते तात् निल्येष 

यागर्टैव भाव्यत्वम् न फलश्च ! त्जात् पौसंमाद्धाममावा- 

स्थायां वाग्नखिहटिश्य पुरोडाशस्य गव्य इत्येतषदुपदिग्यते तेन 

दष्टायानि यान्यङ्गानि सनिप्रलयोपकारक्षाणि यैर्विना 

प्रधानभूतयागनिषूपत्तिने भवति, अन्यथाहपप््या, ताव- 
द्भिरुपेतं प्रधानं कत्तव्यम् नाङ्गानि | यङ्गाम्बानि त॒ का- 

स्यप्रयोगा्यम् । अतोऽग्निकालपुरोडाथमात्रमाद्र- 

सोयम् अन्यदङ्गजातमट्टायं नाद्रकोयभिति | कयः 

तोडगे निस्फले पुरुषस्य प्रठत्तिः १ रति चेत् उच्यते प्र 
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कायाचुत्पत्ययां ्र्ा्तिन त फलार्थं, विद्िताकरणाङ्धि 

प्रदाय कयते ¦ (मनुना) “अक्न्वि हितं कमे प्रायबि- 

्ोयते नरः? इति आअतोनित्यजमेखो निषफलत्वाद्पूवा 

भावादितिकक्तव्यता नाखगीति होनाङ्गखेव प्रवोगद्ति के. 

चित् लिदान्तमाडः | तदेत्नोप्रपद्यते कथम् ९ भावमातो 

छि ति कङ्का लायन्ते किं केन कथमिति, ततर कथ 

भितीतिकर्तव्यताकाङ्का निवयेऽष्वस्ति तख्षःद्नाष्यस्तोति 

कनव्यता | सत्यम् ? अस्य बेहाप्बाक द्खाल्रयम् तयापि 

किम् चाकाङ्कायाः समानपदोपात्तेन यागेनेष पूरणाक्त- 

चिं त्य पयो गिन्देवे तिकत्तव्यता = कथमाकाङ्खवा ग्टह्य 

ततेन लडटोपदो निप्रयाजादयङ्गम् अउच्ख साध्यखाभावा- 

दिति चेत् न यागख खतोऽघुरबा्थतयेन पडक्टन्ययातु- 

पत्या समानपदोपात्त यागशवृद्ृज्य सृवेषामभिमतदख 

प्र्यथाखपरिदह्ारखेह भाव्यतया कल्यनात् नतु सर्देषाभ- 

भिमतः स्वमैः किमिति न कल्याते ? इतिचेत् तख शरी- 

रारणग्भहेलुतया भेाक्तविरोपिल्येन डक्खा मनमि प्र तत्वात् 

एत्यगवपरिडारस्तु तरपौष्यत एव । कवम् १ तखित् पापे 

रतच्नृमोपार्जिते भवान्तरोपाजिते वा स्विते शति 

तदु पभोगहेतुभ लर) रारभ्भगवण्य'भावेन मोच्धाभावात् । 

लोकाधिं नाष्यव्श्यः पाप्य एथितव्य एव समोड्डित 

कलाय, इूतरचाऽप्र्तोर पापे कलाप्राप्रेः | तद्माद्रि्या- 

जि कमांखि पापल्लबद्योपायत्वन नोद्यमानानोतिककं व्- 

तासप्न दव \ धमशाम्तेषु च ययेवाकरणो प्रत्य 
दोवः ऋतः तथंक कर्णादपि पापत्तयः अर्धते (मसुमा) 

' “पूजा सन्धां जपं स्तन् नै शमेनोव्यपोड त” इचा(दिभिः 
“जित्यने मित्तिक्चैरेव कुर्बाश्योदुरितच्चबमिदि' च | 

त च्िवेऽप्यस्तयेव प्र्यवायपररिदारद््पं फलम् । तसात् 

नित्यान्धपि कमोखि सर्वाभिमतसख पापचयखापाय- 
त्वेन नोद्यभानानीतिकत्तं व्यतामपेचचन्त एव । ततञ्च सर्व्वा 

क्ोपेतामामदुष्टान कचिद्पि सव्वेदा कुः न 

अक्रोति । जोवनादिनिभित्तिच तानि विवीकन्तं नि- 

भिन्तख्य चेतदे, ख्प' यत् तच्जिन् ति नैमिच्तक्रमवण्ड' 

कततंव्यम् तेन यावज्जीव कव्यम् सर्वाङ्गोपेतः च क 

लत व्यनिति दुःयक्मेव तेन यथा अक्यादिल्ुपपद्यते 

त्ावश्दयमन्यतेरश्िन्नहातव्ये निमित्ते सति भैमित्ति 

ख्ख कत्तंव्यत्द" प्रधानवाक्ये ख्यते तद्यदि कश्य विद् 

इन््छालरोधेन सति निमित्तं नेमभिसिक्ं न क्रियेत ततः 
भवः नवाक्मेविरोणः स्छात् प्रधानभावः त्या निभि 

कधं 

सति शिघीयेते अङ्गानि ठ वदथैतया प्रकरणेन श्ट्यन्ने 

ऋतस्तानि प्रधानवाक्यगताबश्यकलाहरोषेन वथा 

तथे, पखंहतं व्यानि तरथा प्रधः नखावश्य कन्त व्यत्व* तं 

ष्ोयेत तच्छात् प्रधानाक्रिषेनाङ्गानि यथा अक, पसंह- 

त्वानि | नन्वेव" होनाङ्गाद्पि प्रधानाद् फलबिदधे 

रभ्य पसमात् समर्योऽ्ङ्गानि परिखच्छतोति मेवम् 

शत्तख कामतोऽङ्गे त्यच्यमाने वेयु खादेव ! अङ्गोष- 

देष निमित्तं वाखोच्योभयानुरोधेन जावन्त्यङ्गानि कतु 

शक्रोति तावद्भिख्पेत प्रधानमेनः लषयतोति थाख््ा- 

्ेगऽवधाय्यःते तावत अाद्वथात् फलनिष्पत्तिः इति 

साधूक्तम् “विगुे फलनि त्तिरङ्गप्रधानमेदादिति" । 

एतच्च प्रयोगविध्यचुलयाष्बे घङ्गषृच्यते यद्धि कुव्यीदिष्य,- 

च्यते तत् यथा यक्तोय् पवध्यते | यानि त॒ खभावसिद्खानि 

विध्यन्तरसिद्धानि वोपडव्यन्ते यथा शोके धनाजैनादि, 
जेरेऽपि कालो विद्याग्नयश्च तेषां ख््पेखवाधिक्षारि 

विकेषणतः द्रव्यवान् विद्यावानसभ्निसानिति ) एतदुक्त 

भवति अङ्क हि विधिबकादुपादौयते निमिस्ालुरोधाहा 

त्यज्चते उभयाय वा अक्त" प्र् पादौयते अकत" 

प्रति व्यज्छते इति नान्या गतिरस्ति तलोभयादयद्धोयुक्तो 

दि सम्भवति, सम्प्रव्चोपादेयेषङ्गेष, यथाकति ब्रीहोन् 

सञ्याद्येत् यया श्क्यवडन्यादिति अाहषनोयादि खद्प 

द्व नानेन विधिनोपादोवते त्ञाद्ग्निमान् विद्यावान् 

शूववान् जोव यजं तेत्येवमाय्रोबते अतो विद्याग्निका- 

लाद्यपरिष्वागेनान्ये षामङ्गान यथाशत्यनुठागः सिद्धस् 4 

त्थ चोक्तम तन्त्रले ““यानि प्रयोगविधिना कक्तंरपारे- 

यत्वे नाङ्गानि नोद्यन्ते तेषामेव शक्गिपरिमितस्वम् यावन्ति 

शक्नयात् तावन्ति कुर्यादिति बानि त॒ विष्यन्वरप्रयुक्ञानि 

स्वयंविद्धानि वाङ्गत्वेन ब्टह्यन्ते तानि खवर्ूपत एवाधि 

कारिषियेष्यम् अय) म्नदरारोनि तेषाखुपादानख प्रयोन 

विधिनादुपाद्नान्न यावदुकतोलुपबन्वः म्भवति । किन्तु 

तद््पेलो षि धस्त न्तमेषा धिकरोति तेन श्पलीरखा गवख 

ष्थाख्छातो पास ख्याविथिष्स्याग्निमत विद्यादतः 7रो- 

षादिकालस योगिनोऽधिकारोनान्वे॑त | र" चाप्रति- 

समापेवाङ्गपकल्य ऽपष्यग्न)दिमानधिक्रियेतैन श्याधान व 

ज कुर्यात्त नै भितिकत्वादित्ति" प्रायकित्तविधानाञ्धण्र 
श्रायचिन्तविधानादथेव" न्ना्चते अदियख्ेऽपि फलनि - 

तिभिवतोति ) यदि च विगुश्णत् फलं न स्त्रि 

शआ्ायचित्त' न विदधीत न ङि भिषवदाङ्गः कत्र 
+ 



कथ [ १६२१९ ; कथां 

भल्ि सस्ति विधानम तख्ादियुख्वादपि फलं भव- 

तोति। वेषां भते निरूषु फलामावेनापू्दभावात् 

तदयतिकतेव्यता नास्ति तेषां प्रायिच्तविधानमतन्तादुप- 

पन्नम् । सेतिकत्तव्यवाके ठ निनित्तं भेदने जाते 4. 

श॒ण्यात्तत्परिहारावापर होमाख्यमङ्ग भिन्नं ज॒होती- 

न्या दिकषठत्पन्न सत् न्वित ए पक्तन्नरे त्वसत्याभिति 

कत्तव्यतायां भेदने जातेऽपि नास्ति वयुख्यम् दुखहानि 

हि वेगुण्यम् असति गुणे कख हानिः खात् ततञ्चाख्मत्पच्च 

एव प्रायञ्धित्तविधानष्ठपपन्नेमिति | “तथा च दष्टम्" ०। 

नित्य कम यथा कथच्खित् चताङ्कपरिल्यागेनापि यथाशक्व 

छ्ोपेतमचुढातव्यत्वन खुतोदष्टम् | तथा ह्^यत् पयो न 

शात् केन जह्यात्" इति नोहिववान्यानित्यादि ५न वा- 

इह तहि किञ्च वनारोद्तददूयत सत्यः चया” इत्यन्तेन 

सन्धेन तथा “तदेव याढक्गीढक च होतव्यमिति ̀  चाखा- 

न्तराञ्ध | तद्धादियुखेऽपि नित्य॒ प्रल्यायपरिहारद्पं 

फल' भवति अन रषोक्त कका चार्य; “उपार्डुरित्चवो 

वा उत्पत्खमानदुरितप्रतिन्धो वः भववेवेति”। 

अध काम्ये कमं खि चिन्त्यते} काम्येऽपि विशे फलाभि 

निषपत्तिभैवत्ये व । यतस्तत्रा्यङ्गानि प्रधानानि चभि- 

न्नानि ¡ अशमे च काम्य प्रायशित्तविधानमष्यस्ि 

च्छश्ं प्रत्य “श्चथातः प्राय चित्तोनां यद्यश्चोबडवां सखा 

ग्ट दायव्यं पयोऽ निर्वैषेदथ यदि ्ञाभो विन्ददिन्यादि 

तथा पञ्चशारदोयेऽपि ^उतृष्टटान् पन्छन् प्रह्य ताण्डेय 

परायञचित्तविधानं उण्डते “खपोनप्नियोऽघ ते" इवया- 

दिकंयदि च व्ियुखाद्पि काम्यात् फलं न खात् प्रार्याञत्त 

परिधानं व्यर्थमेव ख्यात् तधा च दृष्टः विगुणमपि कास्यं 

फलोतृपादकं बेरे द्टम् । कारोरोमि्टि प्रर च्रूयत 

“यदि वर्भेत्तावत्येव जड्यादिति" अनासमा्नायास् एव 

कार्यैः ततृफलं ठषिद्छपं जेर ठट्म् अतो वियुणे- 

$पि काम्ये फलः सिष्यतोति पूल्वैपचिते सिहा- 

न्तमा ।५“म सखतिलच्णत्वात्" ० यदुक्तम् बियुणे- 

$पि कास्य फले सिध्यतोत नन्न कुतः छतिलल्षणत्वात् 

काम्य, यतः कास्य सगुणमेव सव्वाङ्गपेतभेव ग्या 

श्चितम् फलसाघनत्वेन विदितम् तनाङ्गलोपे काम्य 

आनफलखालत्पत्तंः तल प्रधानस्य त्वागे यथा फलं 

नासि एवमङ्गप्यागेऽपरि, फलसाधनत्व' हि भास्तरं कसम- 

श्वि ततो यदङ्ग प्रधानं श यावच्छ्टोपात्तभ् तख लोपे 

दा्नलः नास्ति अतो यदा स्ववाङ्कोपितं कैः शक्रेति 

4 

से तन प्रवत्तेत म व, यवाथक्ति। न डि तनाङ्ग- 
त्वागे प्रमाणमश्ि प्रधानवाक्यम्, चल्यागेल्यविरोधात् न 
हि तख्यावश्चश्षत्व केनचिदुक्त' यतः अयौदाशौन्दं न लभ्येत । 
कामछविस्तु समर्थेऽपि वत्तंमाना शन्यर्थैतां न जद्ातीति 
नाङ्गत्यागे प्रभवति । निमिन्तन्ुतिस्तु निमित्ते सर्त्याक्रय. 
माणे नेमित्तिके प्रोष्योतेति वषम्यम् । आतोनिभित्ते 

सति नियखावश्यकन्तःव्यतबलात् सर्व्वदा सरववा्गोपेतख 

केनापि कठ मशक्यत्वाद्यथा शक्त यात्तथा कुबादियेवः 

कल्यते काम्ये त्ववग्यकत्तंव्यत्वाभावादेवं कल्यितु' न श- 

क्यते अतः काम्य विुखं फलं न साधयत्ये वेति विद्धम्" 

कथमा योगे गहायां “विभाषा कथमि लिङः चश्या° । 

चिः चात् लट्। “त्वधर्मे त्यजेशूयजसि वा पके काल- 

नयलकाराः | तत्र भविष्यति नियः लृ, भूते वेश्व 

भेदः| कथ नाम तल्लं भवान् धर्मभतयुच्छत्" सिण०्कौ०। 

गहायामित्यरं नाभावे अगदह्ायामपौति प्राञ्चः | तेन 

“मनस्तु खं नोज्छति जात् यात मनोरथः कराठपथं कथः 

खः" दत्यादौ अगरहायाभपि लिख् । 
कथमपि अव्य कथम् च पि च ह° ; शअतिकष्ट नेतयेः 

र्खतिगौरवेखेतप धे" च । ““विष्धज्य कथमष्ब् माम्” कुसा ° 

“क धर्मा ̀ चरणोपसेखलद्धिः"माघः «तिषद्धिः कथमपि? 

कशिरा० । “कथमपि चुखुथोका भा श्दन् माङ्गलिक्यः» 

भडिः । पददयनितेयके । 

कथम्भाव इ° क्तख भावः| {कि प्रकारतायाम् मू- 
प्राप्नो षज. दैत०।२कद्धचित् प्रकार प्राप्नो श्कथमिल- 
पेचायाञ्च। कथभितप्राकाङ्खया प्रा्ि्येख। इतिकन्तं - 

व्या्ूपे अङ्गे ति ° कथ "चन्द ककंव्यारखायाम् उदा ०। 
कथम्भ.त लि °कथं किंप्रकारः भूतःप्राप्ः भू-प्राप्नौ क रत०। 

श्किप्रकारप्राप्नं रकोदथे च । 

कथया स्री कथ-जिण०्ख । १कथने, `"खभितप्रमयोऽप मादेवं 

भजते कंव कथा चरौरिणाम् ” ̂ ““आखाप्ना गमा दसानाभ्यां 

साध्यः त्वां प्रति का कथा” रघुः । “का कथा वाणस- 

न्धाने च्चाशब्टनेव दूरतः" शङु° | “खन्वासच्वकथा 

या? खण्डनख्ा ० । “कथाप्रसङ्गेन भियः र्खोम्- 

खात्" नैष०) “कथाप्रसङ्गेन जनेख्द्ा दूतात्” किरा० । 

4प्रब्धकलनः शोकसत्यां प्रान्नाः कथां विदुः । पर- 

ब्यराच्रवा या खात् सा मताख्यायिका धेः” 

इव कच्ये रस्तोकसत्यप्रबन्वद्पे वाक्यं | प्रबन्धद्धप- 

बाज्यसम् दायतकलाञ कादभ्बर्खादौनां कथात्वः तत्र 

४१९१. 



कथि 

द्थन्डपडत्तान्तखय तत्वात् अन्यस्य सपद भिया 

भूत्यैव कविना कल्पनेन प्रबन्धनात्  पशचप्रतिपकोपन्वासेन 

विचारद्पे वाक्ये च | विचाराङ्गकथा हि विविधा 

बाद्जल्यवितख्डामेदात् तन्न॒ ^प्रमाखत्कसाधनोपवम्भः 

सिद्धान्ताविर्डः पञ्चावयवोपपन्नः पच्चप्रतिपच्चपरिपो 

बाट्: | “यथोक्तो पपन्नच्छलजातिनिखहस्वानसाघनोप- 

चम्भोजल्पः”› «“खपत्तस्यापनाङ्गीनो वितण्डा ''मो ° खल : 

कादाद्यो बक्तिता वियेषस्त्तच्छब्द् वच्यते । कथायां 

खाध कथादि० उक् । कायिक कथासाषो बिर। 

कथादि इ. पःयन्य कते तन् साधावितप्र्े" उकप्रतययनिभित्ते 

अन्द्गखं खच गणः“कथा विकया विश्चकथा सङ्खया वि~ 

ल्डा कुषटपिड् जनाद् जनेषाद् छ्नोवाद इत्ति शंप | 

ख गख चआायुरेद्” । 
कथानकं न° कथयत्य्न कथ-बा० च्यानक । (कानि) 

(गल) ख्याते कथाविशेषे यथा गेतालपञ्चवि"थादि 

तत्र उपाण्डयानकाडल्ये न कथानकतया व्यवद्ारः । 

कथान्तर न° कथाया अन्तरम् वकाः | “'कथावसरे 

“कनेव्योऽसि कयानतरेष भवता च्छन् ० “^खार्सव्योऽख्ि क- 

चान्तरे” भाव ०१५१ ०। अन्वा कथा सयुर ° नञा सर ` 

ऋअख्पद्वियङ् 1 रच्अन्य ख्य; कथायाम् वादान्तरे । [भे । 

कथापौठ सखी कथायाः पोठनिष । कथापुश्छावद्छचके खन्य- 

कथाप्रसङ्ग उ* कथायाः प्रसङ्ग; \ १कथायामासक्गौ “कथा- 
म्र्गेन भिथः ब्म त्» मेव ० । २ विषबेदये निर 

विच्च; “कथाप्रशङ्घेनजनेखदादतात्» किरा ० । कथाप्रब- 

कानां विषरवंद्यानाभिनैः प्भूमिजनैरिव्यथं :॥ ऋयायां 

प्रशङ्गो यद्ध । रेजल्दाके अनवरतं गल्यकारके बनिन्यद्द्- 

रब्रा* । ४वाद्चे" बि भेदिभिः) 

कथाप्राण इ* कथया प्राणिति जोवति प्र+अन-श्रच। 

कथोपजौविनि नाटकाचाश्य" शब्द्र ° । [ पुरन्भांयबेरे । 
कथासुख न° कथाया आाष्खम् । कयापुक्लावा्े यन्व 
कथाशेष नि० कथा कथनमात्र' येषोऽख । {डते भर्णाद्धि 

जन कथामाल्मरशिष्यते , रः शब्द्येषनामयेष 
ऋथावेषादयोऽष्यव । आअतणष नैषछे ““कथाद्च शिष्य- 
ध्वभिति प्रमील्य सः” भरणपरतया कथाश्च यिष्यध्व- 
भिति प्रयुक्गम् । ६त | र्कथासमाप्नौ घु 

कथित निर कथ-गौशकम््ासमभिव्याङारे छ्य कर्ि- 
क्र । !जक्रं २अाख्यातादिना बाच्येऽयै च“अकयितञ्च" 

एठा* । रशेकिद्चिद्र,पेण प्रतिपादिते ि° ४परभेश्वरे ४ 

॥ १६8० . || 
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इव्वेभ्यः परत्वेन तच्छ कथितत्वात्तथःत्वल्ं } "इन्द्रयव: 

पराद्यथां अरेभ्यञ्च पर सनः । मनवस्तु परा बुद्धिवद्े- 
शात्ा महान् परः ¦ महतः परमव्यक्तमव्यक्ताव् फखषः 

परः! बुख्षाच्न पर किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः" 

इत्ननेनेश्वरदैव इव्वभ्यः परत्येन कथितत्वम् । आतणव 
“शंखारमूतः कथितः "विष्ण खं ° त्ख रङखनामछ ४कथित 

द्येक नाम व्याख्यातं च भाेखक्तद्पेखंव, गौखे नग्डच 

क्र । यखावबोधाय कञ्चिद्धेः प्रतिपाद्यते ५तज्जित्रथेः जिर 

भावे क्त, द६ेकथने न ८ ।५पष्बेहटसकयितैः घराविद्ः"रषः+ 

कथितपदता खौ कथितं पूष्वेठक्र' पदं यन्न वाक्ये तड भावः 
तल् । खलङ्कारोक्ते पन शक्तताख्पे वा क्यदोषभेदे “अधिक- 

न्टूनकचितपद्ता इतदत्तता" खा० द° वाकामाबरगद- 

दोषमण्नायाडक्रम् ““रतिलोलाश्रमः भिन्ते षलील- 

निलो वद्हन्” अत्र कोकाशन्दख दिःप्रयोगात् 

कथितपदत्व' वाक्ये दोषः उदे ग्यप्रतिनिटृश्ठे ठ नावं 
दोषः । यथ५ उदेति सविता ताश्नस्तास्, एदा मेति च” 

ष्त्यादौ तामु शन्द्खोह् ष्य परतिनिह् दारा नोक्करोबः | 

कथोक्लत नि अश्या कथा सष्मद्धधः: क्रियते ख कथा+ 

चि-ख- क) कथामालावयेषिते ^वगम्य कथो 

ज्यत वः” कुभा० 

कद् रोद्गे, वेढब्ये अक ° आङ्ाने गक भू" इदित् पर 

ववद् । कन्दति अकन्दोत् । चकन्द् कन्द्मम् प्रनिन्द्ति 
कद् बिह्धलोभावे दिवा चखादण्डक, सेट् । कदे 

अकदिष्ट । चकदे । बटादि णिच-कद्यति ते । कदनस् 

ख्िच्-ल्््,ट् । कदनम् कद्यतेः कृदयतेवां किप् कड् । 

कट् अव्य । कद-किप । किंथन्दाये। “कडु जव च्ाहइनो 
वोच्या नुन्? क० १ ०,१०.६ +न यत् रा च्म, कद्ध" 

च०१०,४, “कङ्वदा खल” भा । कदू चख) 

कतम् । “कटू मह्ोरष्ट्टा'” ऋ° ८,दैदै,९,२०। “कटर 
“कदा खल?" भा ० । [ श्खखदायके च लि । 

“द् ४० कं ददाति दा-क) १मेषे शन्द्र° २जर्बदायके 

उ्ट्कन० कट्: मेष 4 कायति पुकाचते उपारभागे ख- 

म्बराच्छाट्कत्वात् ₹-क ) १बिताने (चेादोया) डेभ° + 

कदक्षर न ०कुत्खितमच्छरम् कोः कट । कुतखितवच्छ" | 

न्पद्ग्नि प०कृत्सितोऽग्निः कोः कद् । मन्दाग्नौ । बह ° । 

मन्दाग्नियुक्त विर। 

कदध्वन् कत्ितोष्वा कोः कट् न खमा इषटपधे 

कदन न° कद्-णिच्-बटादि०करणे छद् । ` $श्ापे, अति 
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च्यर् । समदने, मार्य च | आवारे चय् द् । गुडे । 

"तथा प्रजानां कदन विदध; कद्नपिवाः» भाग 

७,२५११ । “स'सारचक्रकदनात् यता प्रखौतः? भाग 

७,९.१६ | कट्-भावे ल्युट् । ५ विह्ञश्चतायाम् । 

काद्न्न नज कञत्सितमन्न' कोः कटु । कत्ङितान्ने । अास््ेऽ- 

मच्छत्वेन रदाक्ेऽपयव्यतरेन च कीत्ति तमद्धद्च कदच्चम् । 

कदटपत्य न कुत्क्ितमपत्य" कोः कट् | भूखादि- 

पे कदाश्वारयुते चापत्ये । ^“कट्पत्यण्टत' इख येन 

विन्दन्ति इभेरम्?' भाम ° ,४,१२,१७ ।““कद्पतय* वरः 

अन्धे शदपतप् चछ चां प्रदात् "भा० ४, ११,४१९ । 

कटम्ब इरकद-करे अम्बच् । द्ंनेन विरश्कतेलव्यसा- 

धने (कदम) चे असर ः। "“शकदारे चदन वनमा- 

खाविभमूषितम् । कदम्बकृद्चमाकार' लच्छोनारायणं विदुः” 

शायामलक्षख युरा० । “(कदम्बशङगल स्थ लेरभिडष्ां 

प्रजाखभिः"रघु:^“कदम्बलन्के दरिः समारोपिता "उद्भट ः। 

“कदम्बोमधघरः शोतः कषायो लवणो चुः । सरोवि्ट- 

भ्भद् ् ः कफस्तन्यानिल प्रदः” भावप्र ° तदा उक्ताः । 

त भेदास्तलं व }“नौपोमहाकद्म्बः खात् धारा कदम्ब 

दतपरपि । दितोयोऽल्यणलारञच उत्तपुष्पः कदम्बकः"! इा- 

खिदरसतुरजोशलः । घलोकदम्बको धाराकदस्बः षट्पदय्विः। 

छन्तुष्पः केरा: पुाषेरखः कदम्बकः नोषो म्ाक- 
द्भ्योऽपि तथा ब्ह्धकलोतः'¶ति भरतः। अल द्वेश्य 

इरयक्निगौङादिरेथाभिषुयेय मधरादो चतरे ऽपि ततृषषपा- 

सादामाभिःपुतप्र्ततो बह्धथो दच्तवात् अत एव यः 

कौमाररः स णव दि वरस्ता एष चै्चपा्ते चोन््रीः 
ितमादतीच्ठरभयः पौढाः कदम्बानिलाः” कान्य 

ष्. चैनमासे तत् इषपव्नह्पपद्यते । तेम कदम्बपद' 

केडिकद्म्बपरनिति” सा० द० रासचरणव्ाखवान' मथ- 

रादिरेशानभिगमनरचकम् । तेन देशमेदास्य वश्षन्त- 

पराषडभयभवल्वमिति च्छायः | कविभिस्तु व्भाकाल्ञे णव 

लपनं क्रियते वथा सापे रेवतकपरववं तवर्थने | वर्षं 
बं ममपि ल्य ““विद्गाः कदम्बद्धरभाव्दि गाः कल- 

बन््ुलणमनेकलयम्"। भ्वमयन्न् पेति ख्रबभ्वमयः 
अवन धलनवनोपवनः"। व्व ने च तलब “अनवनो 

भवनीपबनीरभि? तख च प्राटण्यत्वाद् व “कदम्ब श्यूरणं 

तथेव्यादिना इरि ययने भोजननिषेधः। इ ति"त्वतृ्स्मर्कात् 

ुखकितमिः प्रौदधएषपेः कट्म्बे :* मेवद च्छाषाद 

विज्य व तदुसन्ब प्रणयनात् । रति तख प्राषेरत्वमपि । 
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कदम्बट्ख मेर विष्यास्ध्पवतद््पमन्द रस्य वियेषखििज्कटश् . - 
"विष्कन्धयेलाः खल भन्दरोऽख चछगन्वथेलो विषलः ख- 
पाञ्च: | तेषु कमात् सन्तिच केठरलाः कद्म्बजम्ब.वट - 

पिप्पलकाख्याः ) खि ०चि०। अख इनेरोः । 

कद्स्बकं खाय कन् । १ कदम्बे | खं नायां कानु खरे 
विज्खलोकरणसाघने र्समृदे न° मरः “गजकद्- 

ग्बकमेचकशद्धकेः” साधः । ̀  कदम्बक दग्बकरा जितम्” 

किरा० । ““कदम्बकः वातमजं श्डमाणाम्? भटः 

कदम्ब द्व कायति के-क ।४इरिद्रौ श्सषणे च राजनि° 

कदम्बकोरकोपरि स्वष्छच्छां थद ख्य फलत्वा तस्य॒ तथात्वम् । 

. १ देवदाड़ढणे न ° रत्नमा ०। 

कद्म्बकोरकन्धाय इ कूदग्बहष्मख्च यथा कव्वांवय 
वेषु युमपत्कोर काणाम त्मलतिस्ताटे एकदोतयत्तौ दशान्त 

भेदे थन्द्ानात्पत्तिङ्िं हिविधा । . “वौ खितरङ्गन्यायेन 
वडद् प्निसतु कोत्ति ता । कदम्बकोरकन्यायाडु त्पत्तिः कख - 

विन्दते भाषा०्खक्ना। दथदिक्त् दथ शन्द्ा उतृषद्यन्ते 
ततश्चान्ये दय शब्दा इष्धेवः कदम्बकोरकोतृपन्तिवत् स- 

व्वा दिषुपय्यौषरि अन्द्ानाषतृपन्तिरिति कर॒ न्तस 
न्यायमते ठ वौचितरङगन्धायेबेः वडतपन्तिरिति भेदः। 

कदट्म्बद् इ०कदम्बः तदुपरिख्यः शच्या इव दोवते खश्हते 

दो-खखडने करि वञर्ये क । सरपप्े थब्दृचन्दरिका तख 
कद्म्बकेरकेपरिस्ितद्ध च्ञ गब ल्यफलत्वा त्तथात्वम् । 

कदख्बुष्पा श्छ कदम्बखेव इण्पमखाच्ि अथर अच् ! छ 
चिका इये (खणड रो) रल्माला तस्य ुषपभिव इुषप- 

मखाः विपदे ठ मेष । कद्ग्डषुभरो तन वाये राजनि०। 

कद्म्बञ्चमतत्त न° कदम्बवत् भ्नमसख उत्तः गोलच्ेत्रम् । 
कि० शि उक्तं गोलटत्तमेदे। तदन्धप्रकारस्ततरौव 

““कलापषख्डलमराच्या याम्या सौम्या च दिक् रुद् । क- 
ष्वभ्वभहत्तं च बक्नीयात् परितो ध.वात् | लोके ठ जिनठल्ययां 

शैसतर जधा ऋान्तिथि्धिबो । सव्वतः समढत्ताच्च वाभ्यो- 
ट्क ङजसंगभे । तद्तिब्येगगतद्छल्राणां योगः खं समशख- 

च्रकः। खम वः कदम्बानाष्परि द्यु चरान्नयेत । छनाख्ि 

इन्तद्धपारिण्वलनानि तदन्तरे । खच्चलं कलनं मध्ये श्यात् 

सभश्चुवद्छलयोः । कदम्ब वद्धनान्तरायन ' च न्भ च~ 

षात् } कदम्बरमद्नान्तः स्प्द सर्वदिशां च तत्?" । 

कट्स्बवादिन् ०कदम्ब इति वादः सन्ना अस्य शिनि । 

कदभ्बवंततायुक्ते नौमे ¦ “कदम्बवादिनो नौपानुं दहा 

अण्डकितेरिद। समन्ततो ्वाजमानं कद्स्बककदसयन :` 
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कायौ० | कद्म्बककदम्बदेः कदम्बरश्चट् येः खदठल्यक- 

द्म्बशब्द्षाच्यान् नोपान् महाकदम्बानु द्वा करट 

कितेजातषलकं रिवे्युतप्रे्षा । [लयायाम् राजनि । 

कदम्बो स्रौ कद-करये शश्वच गौरा० डौैष् । देवदालो- 

कद्र पुर कं जलं दृणाति ट-अच् । १ खदिरे तद्ध शेव- 
नात् खढध्थिवखधश्लेष्मणा खंडतद्छपजल्खय द्ारणात् 

^कद्रो विशदोवसृश्रोगकफातजिव् ” दति 

भाक्पु० वदुगुणमध्ये इखकफनाशित्वोतोखथात्वम् । 

रपायसमेदे (देड्ापायष) न शब्दमाला | तद्ध 

अष्डादियोगात् इग्धान्तम वजबदारणात् तथात्वम् । कद्: 

विद्धलकारिका अरा चख । २क्रकचे(करात)मेदि ° छख 

तोक्के शशुद्ररोगमेदे ख च रोगः “समासेन चत्वारिंशत् 

चुद्ररोगा भवन्तो दिश्य ̀ ““कद्रम् अजगद्धिक इधादि- 

ना त्रिभज्छ ५शर्वरोन्मथिते पादे च्षते वा कण्टकादिभिः। 

मेदोरक्तालगेचव दोषैदेधादथापि वा । कोलमालः सख. 

कायो जायते कदरस्तु खः" रुच्िवः (पाररजादडा) 

तन्न विभागे कद्रमितगक्ते नं इ 'सकताष्यखय । 

कद्ध ुकुत्खितोऽधैः कोः कट् । कुत्दितपदाधे' । ततः त- 

वृकरोतीति” णिच । कद्वति कृत् शिते करोतो- 

व्रं; | ततः क्तं कदधिं तः) छकुतरितार्थोकते । “भ्रट 
भूषखकद्थिं तमाल्यः "माषः! च्छट. । कद्यं नस् कतकि- 

ताधकरथे । युच् । कदर्थना तलरैव स्तो । आअकदधें कदरे 

करोति चि कदर्धोश-क्त । कदर्थोटत अमूतकदे कदट्घ- 

तया कते वि ०। “केः कदूर्यौकतवीय्य सारः» किरा० । 

कदय ति° कद्ितोऽय्यं : खासो कुगतिस°को; कट् । सति 

विभवे १खद्ातरि.चदर । “आत्लानं धर्मरत् ञ्च एबद्ारांच 

पातयन् । यो लोभात् सञ्चिनोतुर्थन् स कदय्ये इति 
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चश) च्जिगः पित्ताख्रहड् दाङक्षतश्चयशभीरजित् । 

पकः खाद् हनं पाके सखा टष्यञ्च डङ्णम् । शुत्टष्णा 
नेल गदो हत्त रूचिमांसक्षत् । भायिक्यमन््याष्धत - 

व्स्पकाद्या भेदाः कद्ख्डयाबद्वोऽपि सन्ति । उक्ता युखा- 

सेष्वधिका भवन्ति निर्दोषता खाक्ञघता च तेषास्। 

रभ्ध्रायाश्च श्तम्ये जखाधिकयुक्ततात् भत्याधिक्य- 

युक्तपत्रताइ्तथात्वम् “कदो कदली करभः करभः 

करिराजकरः करिराजकरः" प्रस्चरा० । अल हितीय 

कदलोपदम् जंव्यादियुख्योगात् गौमिति शा०्द्० खम 

धितम् “ेकान्तभैतात्कदलौ विथेषाः'' कुमा० । २ व॑जय- 

न्यामृकदल्याकारपल खपयस्त्रव्वात् तथात्वम् अत- 

एव साचे कदल्याः कामवं जयन्तोत्वे नौ तृप्र चणम् तदीया- 

कारशाम्यात् यथा | “जगदभीक भिमा : खाए प्रभा- 

बनौके तभव जयन्तोः । इज्य तेने कदलौमं ध्री: प्र- 

वनौ केतनवैजयन्ती "माघः ।“क्रोडा्ेखः कनककदलावं्टन 

पृ चणोयः”५या ायृरःखरसकदलोसखन्प्गौ रल त्वम्' मे| 

ख्लार्येकन् रम्ध्ाटचःदौ | “अभ्य ज्ञसत्कदचिकावनरा- 

जिरूद्धौः” सावः | ३दस्तिपरताकायां हारा० | ^“कद्- 

लिका कामकारिणः'काद्० । $ग्धगमेटे “कदलोष्टगमो- 

कानि ऊष्णश्याभारुणानि च । काम्बोजः प्राङ्िणोत्तख :” 

भा० स०४७अ “मोकानि अजिनानि" नौोलकं० | तेन 

तख कम्बोजदेशख्यत्व' गम्यते तख च कद्लोलम्भवद्म- 

ग र पादकलत्वात्तथात्वम् । कदल्याः फल पृषुपं वा अण् 

तख छप् लुपि स्त्ीप्र्ययस्यापि ल्.क. । कदल ततृफठे 

न० ।^4परनसे कदलं कदले च टतः टते च लवण लवणे च 

द्धिणद्यकम् । “कदल लवनो धात्री" इत्यादौ ठु उपचारात् 

वत्ृफलपरता । संघे खण्ड च । कद्लोखण्डतत्संछ न ०। 

खतः द्वयुक्रलणे २अचंसद्धयकारके च {“दोकितख कद्. | कदलोर्कोन्द् षु° ६ैत० । रम्भामले तङ्गणा भावप्र०खक्ता 

र्य बह नि गङ्ख च” “खाल यश्च कदय्े ख वदान्य 
च बाः" महुः "उवाच नमे जनपदे कटुर्यो न म~ 

द्यपोनानाह्हिताग्निनाविहान् न क्ञेरो' छा° उ० | 

कट्ल षु कद-इषा०्कलुच्। {रम्पराटच नेदि० | र््टच्नौ 

यचा “शोतलः कदलोकन्दो बल्यः केश्योऽग््रपिन्तजित् । 

वङ्किलद्ा हारो च मधुरो रुचिकारकः" ! “कन्द्ः 

कदृल्द्याद्कितोनितान्तं ूखवदितो हङ्ग्.शतेन राः 

उद्कक्ितः संन्धभरोयनाघ मरीचसम्पकत एष उच्छः" 

(बकुलिया) ३डिम्बिकायाम् (मि) शालमलिट्े च कन्दलौकुसुम नण दैत । (मोचा) कदली पुषे । “कद् 
सो मेदि । खजादेराकतिगखत्वात् टाप् । 

कट्लो स्त्री कायजलायदच्छते लगादौ जकबाड्ल्छात् गौ रा० | 

डगष् । रम्भा, अमरः कदली गुणादि नमावप्र^ | 

न्याः कृञ्चमं स्िग्ध' मधुरं कुर शुङ् । वातपित्तहरं शौतं 

रक्तपित्त्यप्रणत् 'भावप्र ° तद्धष्णा उक्ताः । कद्खोडष्प- 

रन्भाषष्पादयो्व् न° 
उक्घा यथा। “कदो वारणा मोचाम्ब्सारांगुन- | कट्लौदर्ड इण दैत । (योड) खमते कदलोखलस्तमध्यरूछे 
मोफला । मोचाफशः खाडु शोत विषन्ि कफनुद्- पदाय “ल्लः छिन्नः खखिलविष्टतः क चतन्तः प्रमिद्धः 



- कम्बोभ्येयाः ज्लविरह्हितः कश्षारजम्बोरषुष्टः । मध्ये 

सथ्य त्शक्रखितेनाद्केखातिपष्छः खादुखशं भवति 

तरां गभ दण्डः कदद्याः । योनिदोषडरोद् ण्ड 
कदल्छयोऽद्धकद्रं जयेत् । रक्तपित्तहरः शोतः खर्. 

ऋधोऽग्निप्रवद्धनः» भावप्र° तद्ग णाद क्तम् । 

कडा अव्यकसिन् काले किम्+दा-काटेथः। कञ्िनैकारे इ 

श्र अनद्यतने कले त॒ तल्लाथेःवा खिल करि कदा वा| 

“कदा काश्चां गमिष्यामि कदा दरत्तयामि शङ्करम् । दूति 

जराः शतत काशीवासफलं लभेत् "काशोख ०।८न पादौ 

धावयेवत् काश्य कटा चिदपि भाजने” भदः “कटा 

बाराणद्यामिह छरधनोरोधसि वसन्» “कदा दन्दा- 

रण विमलयष्ठनातोरषुलिने” “क्दायोध्यामध्ये वि- 
भशछरयुतोर एलिने | “विभाषा कदाकर्योः' पा 

रद्योगे भव्ये खद् । ““कदा कटि भृङ्गे भोचयते भोक्ता 

बा. कौ° । आअव्यवत्वात् ततो भवाथ च्च्ल् ठट.च। 
कट्ातन कर्षिन् काले भवे ति०्च्ियां ङीप् 

कटाकार लि” कुद्धिताकारोऽख कोः कट् । ¡कुतृचिताकारे 
क्वगति स | र्कुत्सिताकारे घुण 

कटाख्व षु” कुद्िता ओाख्या यद्ध कदारेणः । (कुड) १ 

कवैषधौ शब्ट्च० । २कुत्सिताख्ये लि ° । कुगति ०। 

शकृत्सिताख्यायं स्त्री } 

कटाचन अव्य कदा+चन मगध „ अनिद्धारिते कञ्चि चित् 
काले दूत्यो" “कदाचन स्तरीरसि?" खुतिः | “पञ्चानन 

गते मानौ पच्चयोरभयोरपि । चठर्वादितञन्द्रो नेखि- 

तव्यः कदाचन" ति°तर घु” | कद्ा+चित् भग्व० । 

कदाचित् कद् पीतये अव्य ° । “ततः कद्ाचि- 

इबया भैरो मेथनं ययौ" कालिका ० ““कषण्ड यमानेन 

कट' कदाचित्” रघुः । पा ° चिद्वनपत्रयाभावात् ५ 

शाकले तु चिञ्जनेव्यमरोक्तखच पटदयभिति विवेक्रव्यम् । 

कटामत्त उण कदाचिन्बत्तः । ऋषिभेदे ततः गोनापतपरे 

दज । कादटामन्ति तदपतेा पु'स्त्री तद्य बह्धत्वे उपकरा° 

वा इञो लक | काद्ामत्तयः कट्ामन्ताः। 

कदुष्णं न० रषत् उष्णम् ईषदथककोः कट् । ! ईषदुष्णं स्थ 

तद्वति लि । खन् कुष्ण" पुरमाविवेश भट्टिः । 

कददाः खरसः ख; कदुष्णः कथपूरण्यः” ^कदुष्य' 

कथेयोदेवनेतदा वेदनापद्म्” खश्च । पे कादेषः 

केष्ण तटचेयोः “भुवं केष्योन कुण्डो” रषु; । पचे 

कवाटे कवोष्ण क्राथं यो. । 

७ वा० भागे 

६११४१.) कधं. 

काद कार्श्ये अक ०कदुवत् दोपधत्वात् किप् कड् इति भेदः 

कद्रथ ष उत्सितोरथः काः कट् । कुठ्धिते रथ “युधि क- 

दधवङ्गोमः बभञ्च ध्वजथालिनम्'' भट्टिः । 

कद्र, ° कद-स् । ! पिङ्गलवर्णे । रेतदति नि° ^प्राजा- 

पथ्यं कद् समालभेत" तेत्ति° २,१,४,२, शक्रे पुर 

४ तदति नि ° “वासः कष्णशं कट्” काल्या २९,९,१२, 

“कद्, कर्वद' वासः" शंपर्व्या० । संन्नायामूज् । 
१,५.२३ देनागभातरि दशप्रलापतेः कन्याभेदश्पे कण्य- 

पषलोभेरे स्तो "षद्रस्तु दषे नागान् भार आआ०। 
काद्गेवशब्द विटतिः । “प्रलक्तिरे मङ्ाभागा दन्त 

. कन्यास्त्रयोट्थ । अदितिर्दितिदंवः काला द्नाथुः-सि- 

हिका तथा । क्रोधा प्रधा च विश्वा च विनता कपिला 

खनिः । कटर्.ख बदजव्याघ ! दच्तकन्योव भारत) भा० 

खा०६१५अ० | “लोका भारतथाद्ल ! कश्यप निबोध 

मे| अदितिितिदचनैव अरिष्टा रसा खथा | चरमि- 

्भिनता चेव ताना क्रोधवशा द्रा । क् निख राजेन्द्र ! 

ताखपत्यानि भे ष्टण भाग्डरि०दख० 

कद्रुण लि" कद्र रसयख पाभा० न | पिङ्गलवरफान्विते । 

कदू) पुव उ० ६० एटषोश्वा खः । १स्पे । कटू. (दर )खता 

दयोऽष्यल्लाथ । तद क्र तनयत्व काटूेयशव्ट् वच्छते । 

कटरयञ्च् नि°कञिन्रद्चति कणिम्+अनृु- किप् अदरदादेय 

किमः कः | खअनि्धित टेथगन्तरि क्न गन्तरि अनिचितः 

टेशममने । शखादाववि अङ्ञोपदौष्षै । कटरीचः कट्रीचा 

श्त्यादि । च्चियां शोप् अज्ञोपदीर्घौं । कटरोचौ | “सा 
कद्रीचौ कं सिद परागात्” ऋ० १,१६४.१३ ।“्क- 
दूगेचो कगतेतव्रनिितगमनादिल्यं प्राप्रवती' भा०। 

कदत् लि० कः कशब्दोऽयख मतप् भस वः एषो । 

कथब्द् युक्त मन्त्रादौ दिय छोर । «कतो याच्यानु- 

वाक्या; कोहि प्रजापतिः” शत०्जा० ६,२,२,५ | 

कद् लि ° कृत्ठितं वदति वद-खच् कोः कदादेथः । गितः 

वाक्यवादिनि आभरः “वेन जातः पियापाये कदं इस- 

काकिखम्'" भटटिः। रदुःखवशन्दयुक्ते च “वागविदां 

वरमकहदटो कपः” भाषः | 

कदर लि० क ललभिवाःचरति क+किप् शद कता त्रियते 
कमा ण आप् | दधिरे तक्रभेरे कङ्करे ति कागड० । 

कधप्रिय एण्स्कन्ं प्रीणाति पो-क बेदे एषो ०। खन्धपिये । 
“कषत ऊषः कधपिये मृजे” ऋ०१,३० २) स्कन्धं 

पौखाति पौ-क्रिप् बेदे षो° । कधप्री तनैव । “कच 

४१२ 



कन् 

नुमं कषयः पिता प्रं न इस्तयोः दधिध्वे टक्तोब रिषः” 

कऋ० १३८५१ । 

कन पतौ अक गतौ सकन्भुग्परण्ेट् । कनति अकनोत्- 

अकानीत् चक्षान,। पुनिकनति। ईैदित् | कल््तः | जो. 

दित् वत्तभाने क्तं । कान्नोवत्तंते । कान्तिः । कननसमू | 

“खविक्रोतो अकानिष' पुनयन्'' ऋ० ४,२४।,६., 

कनक न० क्नौदोप्रौ ठञादि° वुन् । !खखे आभरः । 

२पलाशटक्ते शनागकेषरे४ धस्ते ५ काञ्चनालडचेरकालोय- 

दके ऽचम्यकटचचे च पु °भेदि०। ८काशमद् वच्चे एु°राजनि° 

2 लाच्चातरौ शब्द्मा ०।'खप्नः सन् कनकपलाथकख्िं कारान् ” 

च ° । “सौद्भन्या कनकनिकषस्िग्धया दभेयोव्वींम्" 

“नोत्वा मासान् कनकवल यभ्व'शरिक्तप्रकोः”। अन्व व्यैः 

कनकदिकताष्ठिनिक्तेपगृढेः"" मेष० “कनकङ्ण्डचवान् 

किरिटौ'" िष्ण् ध्यानम् “कनकूचषकमेतटोचना लोहितेन" 

माषः | “अद्यापि तां कनकचम्यङदामगौरोम् ” चोर- 

प° । ज्रूमेषिभागे बृह०सं° “अपरस्याम् सखिसानिलय,- 

ऋष्य तारकितिबृद्े श्य कनकथकाः'” दुक्तं १०पचिम- 

देस्यदेथभेदे ४० । कनकम् परिमाणम् अण् । कानक 
लत्परिमाखे निषकादौ लि०। काञ्चनोतपत्तिकथा च 

अग्निरेव न्द ५९४ क्ता । भावप्र° तडतृपत्तियुष्ा- 

दिकषठक्क यथा ^घुरा निजाश्रमस्यानां शत्र्षौणां जिता- 

नाम् । मरोचिरङ्किराखनिः एकस्य: एल हः क्वः । 
वशिष्स्ेति सप्तैते कौत्तिताः परमर्भेयः | पत्रि 

कोक्य लावण्यल च्छ सम्पच्रयौवनाः । कन्द पंदपैविध्वस्ल- 

चेतसो जातवेदसः । पतितं यद्कराषट्े रेतशद्धेमतामगात् । 

शंलिमद्धापि भवति तद्रखेन्द्रद्य वेधतः । तार शुल्योलित 

स्निग्ध ' कोमलं शुर हेम सत् । (सत् उत्तमम्) तच्छतं कठिनं 

स्च" पिं समलं दम् दाहे च्छेदे ित' खेत 

क्षे वाज्यं खषुस्फ्टम् । स्वथं शथोतलं इष्वः वल्य" 

यरु रखायनम् । खाद तिक्गञश्च ववर पाटे च खाडु 

पिच्छिलम् । पवितः टं नेल मेधाख्धतिमति 

प्रदम् । इद्यर्बायुष्कर कान्तिवाग् विश्ुद्धिस्थिरत्वछत् । 

विषहयच्चयोन््ादलिदो षञ्वरथोषजित् । बद्धं स्वीयैः 

इरते नराणां रोगव्रजान् ोषयतो ह काये । अखौखखलङ्खा- 
पिश्दा वये नशद्धमेतन््रण च्च क्वत् । असम्यगमारित' 

खयं वल वोच नाशयेत् । बरोति रोगान् च्युच् 
बद्धन्याद्यब्रतच्नतः* । 

कनकच्लार् इ* कनक द्रावणाय चारः । (वोहाना) 

{ १६४४ ] कान् 

र्ग राजनि० | तत्धम्पकात् हि भाटिति सनकं दवति 1 

कनकद्ण्ड़ न° कनक दण्डोयत्र । राजच्छत्रे लिका० 

कनकच्छन्नादयोऽष्यन् । । 

कनकष्वज ए° तरादषएतरमेदे । “दीष बाहे हाबाङ्व्यः- 

ढोडः कनकध्वजः» भा ० खा ०११७० । तत्एत्रकौक्ेने । 

कनकपल षश््ी कनकमिव पलं भांषमख । मत्खभरे 

ारा० स्रियं ङोष् । तत्राद्यन्तयो्मेत् ख पर्यायक्व- 

नात् सध्ये वख पलूपपरिभाणाथैकताकल्मनं गब्द् 

कलदरमादौ प्रमादिकमेव । ईत । कनक कषेचतुद्य 

ख्पपलपरिमाखे न° | 

कनकपत न० कनकनिभ्मितम् पत्रः पल्लाकारं भूषणम् । 
(कानपात) १कनकमयकखौभर णभेदे । “अद्यापि तन्न 

मसि सम्परिवत्तते मे रान्नौ सवि क्षुतवति चितिपाल 

एतया । जौचेति मङ्गलवचः परिहृत कोपात् कखे- 

कतं कनकपल्नमनारपन्त्या'" चोरप० । '"कनकपरनाल- 

छुया" काद° । [ ्रतौलतायाम् राजनि 

कनकपभा खो कनकस्य प्रभेव प्रभा यखाः । महाज्चोति 

कनकपुसवा श्लौ कनकमिव प्रसवः एषं व्ाः । खख- 
केतक्याम् राजनि° । 

कनकमय लि० कनक्ख पिकारः भय । खखं विकारे 
“चा धत्ते कनकमयख यत्र लच्छम्» किरा०। [राजनि° 

कनकरम्भा स्त्र कनकवसफलिका रम्भा था०त ०। खणकदन्ाम् 

कन॑ंकरस पु०्कनकवर्खोरख उपरसः | !इरिताले राजनि 

ख्ख खखवस्त्वात् पारदतु ल गुणतयो परसत्वाञ्च तथात्वम् । 
उपरखाञ्च भागप्र दथिताः यथा । “गन्वोडिद्ग लमभ्व- 

तालकथिलाः खोतोऽञ्नं टद्कनम् । राजावन्तं कचुम्बको 

षफटिकया शङ्खो खटो गरिकम् । काशोसं रखकः 

कपटं सिकता बोलाब ष्कम् खौराद्रो च मता खनी 

उपरखाः तद्ध किञ्चिद्" | (तख पारद) 

“खख वसं" शङ स्िग्धम् द्तप्रनेन तस्य यु णादिकषक्नम् 
तल्नौव । तत खख वर्यत्वात् पारदात् किश्चिदरूनरुणकलया 

श्वाख तथात्वम् । दैत० । खख ख द्रवोभूते ररसे च। 

कनकलोड्धव ० कनतोति कना दीप्रा कला श्यवयवः तया 
उद्भवति उद्+भू-खअच् । (धुना) सालनिर्यांसे । राजनि, 

कनकसूत्र न» कनकनिन्बरिंत' नम् । (शोनारतार) 

खख खमे 
कनकाङ्गद् न ° कनकमयमङ्गदम् । खस मये केयूरे । ̂ कनका- 

क्ंददयुतिरखसाघ; । तदच तप् मद्ध वः । , कनका- 
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कृद् षत् दनि | कनकाङ्कदिन् तदक लि० ष्णौ पुर 

«मह्ावराडोगोविन्द्ः षेणः कनकाङ्गटो" विष्ण स । 

कनकाचल ए कनकमयोऽचलः । †खमेरुपव्वते, धान्या- 

चलादिष द्शद्च द्नोयपरव्वंतेषु मध्यं दानय खरप 

ब्बेते च | डेमशेलसखसं यैलादयोऽप्यव | तहानकालपरिमा- 

शादि मतृखपु० उक्त यथाप्रयमोधान्वथेलः खाददिती- 

यो लवणाचलः । गुडः चलस्ततोयस्तु चतौ डेमपव्यःतः । 

पञ्चमल्िलभेलः खात् षठः कार्पांसपर्दतः | सप्रमो टत- 

अल्च रत्र्ेलस्तथादट्मः | राजतो नयमल्लददुद्थमः 
अवीराचलः । वच्छ विधानमेतेषां यथावद् नुपू््बं शः । 

यने विषुवे ण्ये व्यतोपाते दिनक्षये शुक्तपक्ते 

दतीवायाष्परागे शशिच्चये । विवाहोत्सत्यन्न ष 

इादश्यामथवा पुनः । शुक्लायां पञ्चदश्यां वा पुण्यदं वा 

विधानतः } धान्य्ेलादयो देयाः यथा शास्त्र विधानतः 

तर्ये चायतने वापि गोष्ठो वा भवनाङ्गने | सण्डपं कार- 

इश्व चतररूखदङ्खखम् । प्रागुदकञ्चवन तदत् प्राङ्स- 

ख" वा विधानतः ¦ गोमयेनाचलिप्नायां मूमावाक्तोर्य वै 

कथान् । तन््ध्ये पवत का दिषकम्भर पव्व तान्वितम्” । 

विधानयुक्तविष्कम्भपव्धः तनिम््ाणप्रकारादि धान्यपव्वत 

हेमान्द् वच्छते | अस्य परिभाणसक्तं बरह्माग्ड षु° । 

“अथ पापहर' वच्छ छव चलन्तम् । यख प्रता- 

दाद्भवन' विरिद्चयाति मानवः । उत्तमः पलास 

मध्यमः पञ्चभिः शतंः। तद्ेनाधरस्तदत् अलय 

विन्लोऽपि शक्गितः | दद्यादेकपलाद्रूे' यथा शका विभ- 

त्रः । धान्यपर्व्व तवत् सव्ये विदध्यात् विषिष्तमम् ; 

विष्कम्भ गेलास्तहञ्च ऋत्विग् भ्यः प्रतिपादयेत्” । 

कमनकाध्यत्त ए° ७त° | रसं रत्तणाद्ावधिकते अमरः । 

कनकायु ° टराद्रपुलमेदे तत्पुत्रगणने भा०खा०६७अ० 
“ङखराुधघोभौमरेताः कन कायुं दायुधः” । 

कनकार ए० कनकं दीप्र यथा ऋच्छति सर्व्वत व्याप्नोति 

ऋ-श्ण् | कोविद्ारढत्ते । राजनि० |. 

कनकालुका स्त्लौ कनकनिम्बिता चालु; सन्नावां कन् । 

आङ्गार (कारो) सौव कनसमेरे अमरः । र 

कनकावतोमाधव कनकावती माधवद्चाधिर्लय कतोखन्यः 

अख चाख्याधिकायास् तस्य लक । कनकावतीमा- 

धवदज्ान्नाख्यापकै शिल्यकद्््पनाटकभेदे तद्घच्त ण" 

शिल्यकथनब्द् वच्यते । 

कनज्ञाद्ध प° कतक्खाह्गा खाद्धा यद्य | {वख नाभनाभके 
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मागकेशरे म । र्धृश्ल.रे ए° ! अमरः कनकाङ्कयो;- 

प्यत्र राजनि | इषपरे म०। 

कनखल पएु०। !तोर्भेदे तद्ध तोयं गङ्गादारसनोपस्वम् यथोक्त ` 

भा०व०९।अ०५बिभेद् तरसा गङ्भां गङ्गाहारं युधिषिर 

ण्यं तद्यायतं राजन् | बह्मषिंगणसतेवितम् । सनत्- 

कमारः कौरव्य ¦ धुण कनखल तथा । पव्वं त षख- 
नाम यत्र जातः पु्रवाः”।तख माहात्मासक्तम् ““गङ्ा - 
हारे कुशावक्ते विल्वक्े नीलपर्व्वते तथा कभखले स्नात्वा 

धूतपा्रा द्षि' ब्रजेत् "भा अहु ०२५।विथेषो बे कनखले 

प्रयागे परभ मदत् । यत्राकाय्यं थतं ला कतं गङ्गा - 

वसेवनम् । सब तत्त ॒गङ्गापोदहत्वग्निरिवेन्वनम्'" 
. भाग्वन्दषूचख०। “ततो गच्छेत ध््यन्न नमखत्य मदा. 

गिरिम् । खगेदारेणख यत्तल्य' गङ्गादारं भ संशयः" द्र, 

पकरम्य«ततः कन खले स्नात्वा व्रिरानोपोषितोनरः) अञ 

मेधमवाप्नोति खगेलोकञ्च विन्द्ति "भा०्व ०८४। तत्तस्य 

२समोपंस्यपव्बते च^एते कनखला राजच्रृषोणां द्यिता- 

न्प ! | एषा प्रकाशते गङ्ग युधिष्ठिर ¦ मह्ानद्"भा०्व 

१९५अ ०«तच््ादुगच्छेरलकन खलं यै लराजावतो णाम् "मेष ° 

“तों कनखलं नाम गङ्गाहारेऽख्ि पावनम् । यत्न काञ्च 

नपातेन जाङ्कती रेवद्न्तिना उशोनरगिरप्रख्याद्विक्त्वात्व- 

तारिता” कथासरित्सागर, । 

कनन वि कन-युच् | काये एकनेने हेमच° 

कनल विकन-अलच् | दीप्र | तेन निरटत्तादि अरोहणा० 

चतरथ्याम् वज् । कानलक तच्चि ततादौ विर 

कनवक उ० यदवे वद्वदेवल्नातरि रद्य पुत्रभेदे! च 
रात् वद्धदेवोवृपत्तिखक्ता । “देवभागस्तोजन्नं तथा टेव 

श्रवाः पुनः } अनाष्टटिः कनवको वतुखवानथ ग्डञ्धिमः ” 

इरि ° १५। तनव तन्दरिजस्तन्दरिपाल च चतौ कनवक्ख दे” 

कना सो कनि नानधघात-अच् । कनिषटायाम् । ^ प्नखदा 

बति यत् कनाया इहिदुः' ऋण १०,६१.५। 

कनि नामधाठ युवानं अलस बा करोति शिच्च-क्नाटेथः उ- 

भय°्सक०्सेट् | कनयतिते । “कोस ने कनयन्नि चभ 

कनिक्रद लिणक्न्द-यदः लुक खच्-चुत्वाभावः निगागमञ्च । 

च्छतद्रनक्रन्दितिरि । “दमं मा हिंसोरेकशफं पशु कनि- 

दम् 'यजु०२,४८। दाधरतीतिपरादि पाण्ण्डन्कनिक्तरद्द्ति 

प्रकतिभागमाबनिपातः तेमान्यप्रत्यये$पि पं भवतेव । 

कनिष्टं नि° अतिशयेन युवा खलो वा द्षन् कनारेगः । 

{खतितद्ये २अतदरखे । खहजे ¬+ श्लो । ४द्वलाक्गलौ 
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अत्पाङ्ग लौ (कडेखङ्गल) स्त मेदि° । ५कनिष्खभा- 

व्यया ६ अल्यवयस्कायां स्त्रियाम् स्तौ । तत्र षुयोगलच्चथं 

डगोषं षयोवाचिल्तणं ङोयं च बाधित्वा अनादिः 

पाठात् टाप् । नायिकाभेदे सा च रमशञ्जय्या' धोरा 

ऽधोराधौराधौराभेदेन विविधेति विभज्य परिणोतत्वे 

सति भं न्य नचेह कनिष्ठेति लक्षयित्वा धोराधो- 

रःदिज्यश्कनिषटयोरदाहरणकक्तम् तत्न धीरे व्ये्ठा- 

कनि यथा ““रक्ख्िन् शयने सरोरुहटशोर्विन्नाय 

निद्रा ैयोरेकां परल्लबितावयु गट नवतौमत्कन्धरीं दष्ट 

वान्" | अन्या; सविध सुभेत्य निभ्टत' व्यालोल हस्ता 

ङ्लिव्यापारसनाञ्चलं चपलयन् लखापच्युति' क्त्र 

गन् । अधोरे च्च ्टाकनिष्ठे यथा “श्न्तः कोपकषायिते 

भिवत पश्यन् घने कानने पुष्यञखावचयाय नस्नवद्ना 

मेकां समायोजयन् । र्दन्रोलितलोचनाञ्चल चमत्का- 

राभिरापाननां खराभाधरपञ्ञवं नवबधूमन्यां समालि- 

क्गति। दौराधौरे ज्येाकनि्े यथा «वैयात्यं परि- 

सदपद्िलयोरेषौदशोः एौतये रलरहन्दमनन्तकान्ति 

रुचिर मुषिदये न्यस्तवान् । रकखाः कलयन् करे पुथम- 

तोरल्न' परख्धाःपियो ₹इस्ताइस्िमिषात् ख.यन् कुचतटो 

भानन्द्माविन्द्ति" । ८अल्यल्परिभिते लि ° । 

"‹गायल्नी डन्द्सां कनिष्टा« तेत्ति° दै,१,६,२ । वेदिक- 

खन्द्शां गायव्याः एथमत्वेन उण्णिमादितोऽल्याक्रत्वात् 

कनि्त्वम् “तहं कनि न्दः यड् गायल्ौ पथमा खन्द्- 

सां युज्यते” अत ०११८,२,१०। 

२ उत्तरकाललाते लि०।५गहंभः कनिष्ठ" पचना पलायते” 

तैत्ति०५,१.,५१५।५अघ यदना: कनिष्टानि पाल्लाणि खल् 

पजायन्ते तद्देताल्चिः सवतृसरख विजायमाना हौ 

नोन् विजनयन्त्य, कनिष्ठाः कनिष्ठानि हि पाल्लाणि खल् 

बुज्ञायन्ते" शत°ना०७,५,५,६. । १०अधःपटे ११अधरे 
च लि ° |“ ऋायवेवायं पुरूषः पा्मनाचुषक्तः सोऽखय एव 

कनि्ो भवतधःपद्मिबेवख्ते तत्कनिषटसमिति” यत न्बा० 

२,२,१.२। १२परज्ञातमाने । “अन्व ञ्चोऽमातप्रा चअधो- 

निबीताः पुङरशिख्ठाः च्चे हपुयमाः कनिषटजघन्या : णा ० 

४,२.९६ । “यो यः कनिष्टः स एषतो गच्छेत् नारा. 
“इलः कनिष्ठः च्छायां कनिष्ायाच्च पूर्वजः» मतुः । 
"हन ज्येष्ठः कनिढच्च सु्रेतां यथोदितम्” “येऽन्ये 
च्छल्कनिटाभ्वां तेषां खात् घव्यव' धनमिति" मलुः 

दरिः ाद्रिद्ु निष्डनिषटेन दिना" अमरः । 

कनिष्ठायाः अपल्यं ठकञ्- ङ्क । कानिषिनेय कनिशाया 

च्यपत्ये ।““कते कानिषिनिवश्य भरतख पिवास्वितम् "भिः । 
१ मद्ादेवे एु° “नमो च्ये्ाय कनिष्ठाय च” यज 

१६.३२ । तख च ““खणोरणोयान् महतोमह्ोयान्” 

शति त्या अण्यतरत्वकतोक्ते : कनिष्टतवम् । 

कनिष्ठपद ° ोजगखितेक्त च्चेषटापे्या न्व् खग 
न्विते पदे वभेमूले ॥ वगेपुलतौ वदानयनपुकारः स 

पयोजन" तन्न दितः यथा 

“दृटः स तख वमोः प्रकरा चखोयुक्गोवजिं तोवा 

सवेन | मूल' दद्यात् केपकं त धने मूलं तच्च च्चे 

मूल वदन्ति॥ चखज्येष्तेपकाच्चयख तेष ता- 

नन्यार् वाधोनिबेश्य क्रमेण । साध्यान्येभ्योभावनाभिन् 

नि मूलान्दे षां भावना प्रोच्यतेऽतः । रच्वाभ्यासो 

ज्ये लष्योख्देक्य' सं रष्योराइति् प्ररत) ' चुखा 

व्ये ्ाभ्याऽयुगज्ये हमूढ तलभ्याखः चेपयो, शेपकः 

ख्यात् | खः वज्जाभ्यासयोरन्तर' वा ल्ष्वोर्षा- 

लोवः प्रता विनिन्नः। घातो यञ्च ज्चेष्योस्तद्दियो- 

गोज्य्ठ चे पोऽत्रापि च च्ेपघातः॥ इटवमगद्तः 

चपः स्ेपः खादिध्नाजितः ; मूले ते स्लोऽधवा 

केपः क्रः चे तदा परदे | इ्टवम्गं प्रकत्योयेदि- 

रर" तेन वा भजेत् । दिन्नमि्ट' कनिष्टः तत् पद्" खा- 
देकसं युतौ ॥ ततोञ्चं मिहानन्त्य भावना भिस्तयेटतः'› | 

-उद्ाषरणम् । ५कोवर्गोऽदहतः सेकः सतिः खाद्रण- 

कोच्यताम् । एकादथगुखः कोवा वर्गः सेकः लंतिभ्बरत् ॥ 

प्रथमोदाहरणे 

न्यासः प्रर त्ते १ अलेकमिटः छख्वं प्रत्यु जाते 

मूले स्क्ेमे क, च्चे रक्ते १। एषां भावनां श्वाः 

पर्क १ व्यद १, क १ च्छे नेर 
वज.भ्यासौ च्धेख्लघोरि्यादि प्रथसकनि् श्तोय- 
च्येमूलाभ्यासः २ दितोयकगिष्ट १ प्रथमज्यं षसूलःभ्यास 

२ अनयोरोक्य' ६ कनिशपद् खात् रनिष्योराहतिः १ 

प्रसतिरणा र च्छेषटयोरभ्यास्ेन € अनेनदुता १८ च्छे 

पद' खात् ते पयोर क्त पकः खात् $ पाम - 

पाम् एभि; सह भाग्नायं न्यासः 
प्र र क १ ष्टे च्चे १।क ६ च्चे {ऽ क्ते १ 

भावनया लब्धे मूले क ६५ च्छे ६2 क्षे १ 

एवं परद्ानाभानन्त्यम् 

दितोयोदा्रष्ये खपभि्ट' कनिष्ठम् प्रकल्य, तहाव्रकति- 



"क . क अ कके ककत च ११. 

बरा ऋक च 

कनो 

गुणात् ११ खपह यमपाख सूल' व्ये २ अत्र भावनाधे' 

न्यासः प्र ११क १ चद श्वे २। क १ ज्ये र्ते 
प्राग्वजञब्धं चतःच्तेपसूले क ६ च्य २० क्ते ४ दटवग्गे- 
तः क्त पटद्त्यादिना ज।ते खपत्ते पमूले क २ च्य १० चते १ 

ऋतस्तुल्य भावनया वा कनिषञ्य मूले जाते क ६ 

च १६६. चते १ एवमनन्तमृलानि । 

अथवा पं कनि प्रकल्यगं जाते पञ्चच्तेपपदे क १ 

च्छं 8 च्चे ५० अवस्तुल्यभावनया मूले कए च्छ २७ 

त्ते २५ | इवमाह्त द्त्यादिना पञ्चकभिष्टः प्रकल्प 

जाते ख्पच्चेपपरे क ८^५ च्ये २७८५ त्ते १ 

अनयोः पूर्वं मूलेभ्यः सूलभावनार्थं 

न्यासःप्र ११ क ८८५ च्छं २७८५ स्ते १। 

करेच्छे १० च्च १ भावनया लब्धे मले क १६१८५ 

च्चे ५६8८५ च्चे १। थ वा छख वच्चाभ्यासयोरन्तर 

नितप्रादिना कतया भावनया जाते स्लेक १ च्ये8 क्ते ५० 

चक्रवाखेन तदानयनपुक्ञार; चक्रवाल शब्द च्छते । क- 

निषठमूलमय्यत्र न०। [खाये कन् । २कनि्टशन्दाये लि° । 

कनिष्ठक न° कनिष्टमिव कायति कं-क | च्छूकटणे राजनि 

कनिहिका शलः कनिष्ठौव खार्ये कन् | (कड आङ्ग ख) सुद्र 

कलौ “दिः कनिटिकवा" कातप्रा° ७,७.१८ । पञ्चमे 

षष्ठ च साने अनाभिकातृष्धञ्यं तया कनिषिकय) दिवा- 

रम्” कर्क; । «परिव परिवत्याङुलकनिषिकाभ्यामादाय 

पलाथपूटे पुखति'” कात्रा* १,५.७,१ । [हेमच ०। 

कनौ स्त्रो कन-अच् गौरा० हनेष् । १द्हतरि रकन्यायाच्च 

कनोचि स्त्री कन-बा०श्वि । श्युञ्चायां (कुच) णब्द्र० । 
२खषुषपलतायाम् ३थक्टे च उणादि ०। अय मूच न्यम- 

ध्य एव न मध्यस्तु गामादिकः“्छकखिस्बाभो विः ' च्छ्व 

लदसेन खशान्तकशेरेव खडहणात् 

कनोन लि °कन--पौतौ दईैगन् । †कमनोये । ^“सद्योहजोरो 

षभः कनोनः "छ ०६,४८,१।. नोन: कमनोयः' भ्ा० 

«भिनत् कनोन ओदनं पच्यमानम् ̀  ऋ० ८,६९,१४ । 

५जारः; कनोन इव चच्चदानः” क ° १,११७,१८ । 

कनौोनका स्तरो “कनीनका कन्या कमनोया भवति कय 

नेतव्ये।त वा कभनेनानीयत इति वा कसतेवां कान्ति 

कम्रः" निरक्तोक्ता वय. त्पत्तिः ध्रषो० । १कन्यायाम् 

““कनौोनकेव विद्रधे नवे द्रपदे अभक” ऋ०४,९२,२१, 

दमाङ्धचमधिलल्य 8,१५.निखक्त प्रागुक्ता निक्गिदेर्थिता । 

भाष्य्चता व॒ कनोनका कमनोययालंभ्चिकेति व्याख्यातम् 

| १६४७ | कन्द् 

तेन २तद््ऽपि कनीनका कन्या काम्यत्वे नास्या : अशं , 
अच | देकन्याक्ामे एु० | “जनिष्ट योषा प्रतथत् कनी- 

नकः" ° १ ०,४०,६,। कनोनकः कन्याकासः"दूति भा ०। 
कनोन इथ कायति कं-क। &कन)निकायां नण्चुश्ु०५ततः 
कनोनकगतसम्” तलोक्तः अच्िशब्दे ४५४० विदधतिः 

कनोनिका स्री कन-कनि-वा शन् सुन्नायां कनु टाप् अन 
इत्त्वम् । शखअक्तितारायां र्कनिषङ्गलौ च भेदि° । 

ऋत्तिशब्दे ४५० वितिः [ अभरटौका 

कनोनो सलौ कनि-नामधा० ईन् . होष् | कनिटा्ग्लौ 

कनोयस् नि° अयमनयोरतिशयेन दुवा अल्पो वा डईयचन् 

कनादेशः । इयोभष्ये $अल्यतरे, “अन्न' कनोयो भवि- 

ष्यति" ा°्डप० । ९ युवतरे, ३अलुजे श्वातरि ° । 

“कथं कनोयानहत्सहेयम् ?” भड्िः “कनौयान् 

टषश्ठतद्टजेत्” ख्टतिः “कलव्रवानहहं बाले कनोयां- 

सं भजख मे ?रघुः। स्तयां डप । 
कनोयस न° कन-दौप्रौ अच् कनः यं स्तद्येद्' क कनोयः 

वथाभूततया सौयते अवकोयते सो-षञजरये कणि क । 

शतान । हेमच० ताच्ख दव्य देवाकत्वात्तथात्वम् । 
कनोवस्+खायं बाः अच् । रकनोयसि कनिठे नि० । 

“अभिषेक कामं ् टपति पूर एलः कनोयसम्'" ^“ययाति- 

नाडषोराजा पूर एन' कनोयसम्"भा० चआ० ८६ख०। 

कन्त लि कभित्वव्ययं कं छखमसयद्य कम्+ त। सुखयुक्ग एवम् 

“शङ्ूमृभ्यां वभयुस्तित्रतयसः'" पा० कमृ+ति कन्ति 

कम्+त् । कन्तु तन्नार्े लि° । 

कन्तु ए० कम-ठन् । १कामदेवे २्ृद्ये न ° उणा °| कम्+त 

खखान्विते लि ° । [ नाप्य षसो । 

कन्यक ° ऋषिभेदे ततोगोत्रे गगा यज्ञ । कान्धक्य तदो 
कन्धरौ सती कम~ अरन् एषो कच गौरा होेष्। 

इष्येथायां तोच्छकरटकयुक्त चमेदे राजनि ° । अरन् 
यक् । कन्धारौत्यष्यत्र राजनि° । 

कत्था खो कम-थन् । ्टस्सयभि नौ (कां य) छत्रसथितनौषे- 

वस्त्रखर्डे । (कांथा) ““भिन्ला प्राणख रक्ताय" कन्या- 

श्नौतनिवारिणो । अचश्ा कथते भङ्गिः विभवैः किं प्रयो- 

जनभिति” घ्रा ० । ““कन्धां वहि इब ध ! गहू मेनापि 

द्बेदहाम्” शङ्कर दि०अख तत् परुषे “खुन्नावां कन्धो योन- 

रेष" पा० क्तीवता सौशमिकन्यम् । सुन्नाभाजे ओथो- 
नरभेटे च न । दाक्तिङन्ा सिण्कौ° । 

कान्द एन०कन्द्ति कन्द्यति कन्दयते बा कदि-अद्-िय्-च् 

४१२ 



केन्द् 

घञ बा। छर (ओक) २शखमालमूले, शण्टञ्जने 

च (गाजर) ४मेषे घु°्नेदि° । मेषनामनासके ५क- 

पूरे च षु" “कन्दमूलफलाशिनः? वचातु्माखत्रतविधिः 

“कन्दोद्धेदा वद्रमा वारिणोव” 

तेषां कन्द्मृलफलाशिनाम्” भा०आअलु ०४१अ०। कन्द् 

मेदारेषां विपेषयुखाञ्च चख ° द्भिताः यथा ““कन्द्ानत 

ऊ" वच्तयामः | विदारोकन्द्शतावरोविसम्डणालग्टङ्गा- 

टकक्थेरुकपि ण्डालकमध्वा लु कहसतय लककाठा लकशद्धालु- 

करक्ताल्केन्दौवरोत्प लकन्द्प्रष्टतोनि । 

रक्गपित्तद्हराख्याङ्धः शओोतानि मधुराणि च । गुद्खि 

बशुक्राखि स्नन्यटद्धिकराणिच। सध्री टंहणे टः 

शौतः श्वर्ययोऽतिमूत्रलः । विदारोकन्दो बल्यस्तु पित्त- 

बातद्धरस्तु सः । वातपित्तहरो ष्या खादतिक्रा शता- 

वरौ । महती च॑व द्या च मेधाग्निबलवद्धिनो । पड- 

खयर्योविकारप्नौ टष्या चेता रसायनः | कफपित्तहरा. 

सििक्तास्तखा णवाष्घराः कटताः । अविदादहि विशम्मोक्तं 

रक्रपित्तप्रदादनम् । विद्मि दुच्जर' चतं विरस" ास- 

तवम् । गुरुषिष्म्भिशोतौ च ङ्गाटकके रको । 

पिख्डालुकं कफकर शङ् वातप्रकोपणम् । रेन्द्रकन्द्ः 
छे ्रननो विपाके कट्पितछत् । बेष्ोः करीरा शरवः 

कफमारूतकोपनाः | स्यखलरखमाखकप्रष्टववः कन्टा 

दैषत्कषायाः कटुका चा विदभ्भिनो शुर: कफवातखाः 

पिच्चहराश्च । माणकं खादु थोतचद्चु गुरु चापि पुकोत्ति- 

तस् । स्थलकन्दस्तु॒ नाव्युष्णः शरणो युदकोलद्ा । 

कुखदोत्मलपञ्चानां कन्दा भारूतकोपनाः | कषायाः 

पित्तथमना विपाके मधुरा हिमाः । वाराङ्कन्द; स - 
भष: कटको रसपाकतः } भेकुष्डमिहरो बल्लो षयो 
रसायनः” | भावप्र° उक्गयुष्यादि तन्तच्छब्दे उश्चम् । 

माधवनिदानोक्रो हैयोनिरोगभेदे ए° } “दिषाच्लप्रादति 

क्रोधाहरायामादतिमेधनात् । चता नखदन्तादय व†- 
वाद्याः कुपितायदा 1 प्यथोणितसद्धायोलकुचाकति, 

सन्निभः ! उत्पद्यते यदा योनौ नाज््रा कन्द्स्तु योनिजः” 

श चतुविधिः गर्तापन्तकफसन्निपावजभेरेः ।"“ङ्वं विव 

ष्फ,.टित वातिकं तम् विनिहिंेव् |. दाहरोगज्वरय॒तं 

विद्यात् पित्ताककन्तु॒ तसू | नोलषष्यप्रतोकाश्ं कश्ड़ मन्त 

कफाककम् । सव्व चिङ्गसमायुक्तः सन्निपातात्मक' विदुः 
सच्चिपाता्मकोऽसाध्यः येषा; ठच्छपसाधनाः५ । 

कन्दगुडचौ स्तो कन्दोद्धवा युडचौ शाक | श्युडचीभरे 

माघः “वने निवसतां 

[ १६४८ ] कन्द 

जनि ° (दधन) इति ख्याते रकन्दे च शब्ट्च° 

कन्द्ट न०कदि-अटन्। चे तोत्पले (सादाद दि) शब्ट्रत्रा 

कन्दफला स्तो कन्दात् फलं यखाः । चुद्कारबेलव।याम् । 

(व्योटञच्छा) राजनि 

कन्दबहला स्त कन्दं बला । त्रिपणं कात्ते राजनि. 
कन्दमूल न° कन्द्रूपं मूलमख । मूखके (मूलो) राजनि ° 

कन्दर न° कम् जलेन टोय्यते ह-कम््णि आप । खाद्के 

र्ङ्गरे च राजनि २गुद्धाकारे पवंतनितम्बख्याने घस्रो 

चऋअभरः | स्त्रीत्वं गौराण्डगेष् खामो । ४गु्धावां स्त्री 

ढाट् अमरटोकान्तरम् ^“निद्धादश्ते शचरज इव चेत् 

कन्दरेष् ध्वनिः खात्” मेघ ०। ^विद्रूरगं प्रतिभयमद्य- 
कन्ट्रम्” माषः ^ नानामलप्रद्वसैनांनाकन्द्रसाचुभिः? 
भाग० ४,६११०, ^अम्नाधैभेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दरम्" 

भाग ७५१२११९, कन्द्ख सन्निछटटेशादि अश्मादि ° 

चत्रण्ांर। कन्द्र ५कन्द्सचिलष्टेथादो लि । 

कं गजभिरोदोयं तेऽनेन करणे अप् । दै खङ्ग थे मेदि° 

कन्दराकर ए०६त० । पर्व्वते मेदिनिः । 

कन्द्राल षु* कन्दरायां राया ति-अव-अच् । । 1 मह ~ 

भार्डटचे २उचटके(पाङ्गड़) २ अखोटशक्ते च रालनि° 
संज्ञायां कन । ४सचटत्ते ष०न्दे रत्रा° । ` 

कन्दरोद्धवा स्तो कन्दरे उद्भवति उद्+-ू-खच् । १ृद्- 
पाषणमभेदोट्षे राजनि >कन्द्रोग्वभालरं लि | 
रस॒ डचोभेे स्त्रो राज्ञनि° [ राजनि° 

कन्दरोदहिशौ स्त्रौ कन्ट्ात् रोहति र्ह-खिनि । शुड्चौभेरे 

कन्द्पे ए" कम् खं तखा तत्र वा इष्यति कम् +दप+अच्, 

कम् कुल्धितो दर्पात् वा । कामदेवे अमरः । “तत्र 

नित्य कन्द्पेगममत् पाकथासनः'' कुमा० । रशङ्गी- 
तोक्तं भरषभेदे । “तयोग यति जभ वःकन्द्ेसं रकः । 

बीरे श कर्षे वा खात् खण्डताले विधौयते""सद्गोण्दा* 

कन्द्पकूप षु" कन्द्पख करूप इव । श्त चिद्भभेदे जटाधरः । 

कन्दर्पकेलि षु* कन्दूर्पेय केलिः । काम्ेतुके केलौ तम- 

धित सतोखन्वः अण् अ ख्यायिकायां तख लक । प्र- 

हसनभेदे । 
कन्दपैजोव इ०कन्दपं जोवयति बद्यति जोव-शिष्-खख | 

कामटहिकारफलके पनमट्ते राजनि । 

कन्दपमधन ° कन्द्भे मधति मय-लल् । महान 
कन्द्प थलकामहादयोऽ्न षु° । [लिका । 

कन्दपंमूषल षर कन्द्पे भूष दूब । परुषचिद्कभेरे। 
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कन्दु 
कन्दर्पश्ङ्ल ए* “नारोपद्दय न्यख कान्खो रदयोपरि 1 

कटिद्ेहोलयेदाश्रु बन्धः कन्द्पेष्टज्घलः" रतिमङ्यं के 

रतिबन्धभेदे । 

कन्दल वरि° कद्-अलच् । १कलापे रउपरागे रेनवाद्कर 

४ कलध्वनो च मेदि ५अपएवादे शब्ट्र° | ड्ल- 

ष्भेदे (वागबुद्ध) उकपाले च घु धरणिः | गौरा 

ष् कन्द्लो ८्धगमेदे €यलमम्रमेदे च स्तो मेदिण्सा च 

भूभरिरूदली, “द्रो णप्थी स्लिग्धकन्द्ा कन्दलो मूकदद् ` 

पीति” शब्द्ाखं बोक्तः “^“ध्वज।शुकंख्ठ जितकन्द्लोवनः» 

भाषः | “आ्ाविर्भृतप्रथमम्कृला कन्द्लो चातुकच्छम् "मेव ० 

इषपे न° । “शरड्म्बामाना 

“"दिदलकन्द्लकम्मनलालि तः "साघः 

न्द्ल जोऽदसेक'› उत्तरराम ° ।१०ओआखे पुर भावप्र०। 

कन्दलता कन्द्प्रधाना लता | साणक्रै राजनि० | 

=, ११ 

नवकन्देलंस्त  रषुः। 

निष्मोडितेन्द् करक 

-कन्दलोङुसुम न° कन्द्ल््या --व कुखममख । शिलोनधे । 

& त । १अूजिकदलौ एषम च । [राजनि° 

कन्द्वदैन इ कन्देन वदते ध्यु । चरे (चल) 

कन्दवज्ञो सती कन्दाकारा वज्ञ । बच्धयाककंच्ास् राजनि ०। 

कन्दशाकं न° कन्द्प्रधानः शाकः | कन्द्प्रधाने थाक कन्ट्- 

शब्दे द्रितकन्दवभेशाके श्रणादौ। स्वेषां कन्द्- 

शाकानां चरणः चे उच्यते'मावपु० | [राजनि° 

कन्दशूरण ° कन्देषु रणः त्रेः । (खोल) रखे - 

कन्दसार नन०कन्दानां सारोऽल्र । \नन्द्नने त्रिका० । क 

न्दः स रोऽख । कन्द पधाने चौलादौ ति *। २कन्द्धब्द 

दभितकन्द्वे लि° । 

कन्दाश्च प° कन्दे नाद्यः । मूसिकन्दे राजान ०। [राजनि ०। 

कन्दाखता र कन्दुघानाःख्धता । कन्दपुधाने शड्चोभेे 

कन्दा इ” कन्देष अहे पूच्ः। रणे राजनि०। 

“सर्वेषां कब्ट्थाकानां रः चर ठ उच्यते इययक्त तख क- 
नदेषु पधानत्वा्थात्वस् । 

कैन्दालु ए° कन्देमालुरिव । १कासालौ रमूमिकन्द् श्नि- 
परि कायाञ्च राजनि० | [ राजनि० । 

कन्दिन् लि कन्दोऽखूयद्य इनि ! !कन्द्युक्तं । २अओले षु” 

कन्दिरौ स्त्री कन्द्-इरच गौरा० डष् । लञ्जालुटचे वेद्य ° 

कन्दो शत्रो कन्दाऽस्त्ख अच गौराज्डोष् । मांषक्न्दयाम् । 

कन्दु षस्त स्कन्द् = सलोप । (वाच्रोया) शख दनोपाते 

कन्दुपक" तेलपकरभिति" खटति: रतर्ड लादेः भजन- 

प्राल्मात्रो च (भोजना खारा) “गोकुले कन्दु शालायां 

[ १६४९. 2 कन्द 
र । 

११ ॐ ज 
त खयन चुयन््रयोः 

पायशः दपि सक्तवः । 

ख्टतिः | कन्ट् पकानि तलन 

दिजेरेतानि भोज्यानि शद्रगे 
्लतान्यप्ि" ति० तण कुम्ब षु° । 

कन्द कषु* क छख ददाति दा- मितद्रवाण्ख् संन्नायांकन् 
कन्द् +यावादि ° कुमारोक्रोडनकत्वन कन् वा | शवस्तनादि 

निभ्पिते उत् पातनावपातनक्रोङ्ाखावनद्रव्यमेटे (भेदो) 

“स्तनाङ्गरागारुरिताञ्ध कन्द् कात्” । “कनं ययौ कन्द् - 

कलोलयापि या ““सा कन्द् कः किमषत्रकंचच” कुमा ०। 

‹ कराभिषातोल्ितकन्द् केयम्” रघुः ५“तटभनि कन्द्कवि- 

भ्नेम बभार” भाषः | इदं कन्ट् क यत्र वेभ्यञ्चतूर्ग्योगः” 

इ ०रण्टौकोक्तं २त्रयोद्थात्तरपादके न्दोभेदे न५ । 

कन्द् केश्वर न ° काशोस्थ ज्येटस्थानस्य शिवचिङ्गभेदे वन्द्कः 

स्ेलनप्रकारः तद्ाविभावकथा घ काथो०६५अ० द्र्थिता 

“खर वि्धरतस्सख ज्य षस्याने मदेशितः । कोतकेनैव 
विक्रोड शिवा कन्द्ुकलोलया । उद् द्न्नपरञ्चदङ्गानां लाघ 

परितन्वतो । निच्चाखामोदभिलितभ्चमराकुलितेच्ष्ण । 

मग्यह्वम्मिज्ञसम्म्ल्यद्वषटौटवमूभिक्ा । खिदयत्कपोल 

पत्रा लौ खधद्म्ब कणोज्व्ला । श्फ टश्चेलांशुकपथनिर्यदङ्ग 

प्रभाविता । उङ्ञषत्कन्द् काङूफालातिशोखितकराम्ब जा । 

कन्द्कालुगसंदटटिनत्तितश्चलताञ्चला। डान किले 

लन्तो द्डथे जगदम्बिका । अन्तरौत्त चराभ्यां च दितिजाभ्यां 

मनोहरा । कटाच्तिताभ्यामिववेै सश्पस्वित्छलयुना । विद- 

लोत्पलसंन्नाभ्यां प्राभ्यां वरतोविधेः | ढसौकतनिज- 

गतीषएुरुषाभ्यां शखदोभैलात् । देवों परिलिोषे, तौ 1वष- 

भेषुप्रपोडितो । दिवो ऽवतेर्ठः चिप्र मायां खोलत्य- 

शाम्बरोम् , त्वा पारिषदं मूत्तिं मायातावम्बिकान्ति- 
कम् । ताक्त्यन्तं खडट त्तावतिचञ्चलभानसौ । सव्व सेन 

परिन्नातौ चाञ्चल्याज्ञोचनोद्धवात् । कटाक्िताथ देवेन 

र्गा दुग विधातनौ । विन्नातनेलसं्नान्तु सर्गन्ना्दशयी- 

रिणो । तेनैव कन्द् केनाय युगपच्धिजघान तौ । बह्ाबलौ 

म्ादेव्या कन्द केन समातौ । परिभ्चस्यपरिभ्वम्य तइ 

नै विनिषेततंः । उन्तादिष फले पकं तालादनिललोखिते । 

दम्भोलिना परिहृते शटङ्ग ङ्व महागिरेः । तौ निपाद 
मद्ारेतप्रावकायये करयोद्यतौ । दतः पर्किति' यातो- 

लिङ्गर््पेख कन्द कः। कन्द् केश्चरसन्न च तज्जिङ्गमभबत्तद्ा । 

व्येष्ठोख्चरसमीपरे त॒ स्वदषटनिवारणम् | कन्द् केयसछत्- 

प्रसि" यः श्रोष्यति छद्ाज्वितः। पूजयिष्यति योभक्त 

स्त इःखभव' कुतः । न्द् केञ्चरभक्तानां सानवानां 



कन्य 

निरेनसाम् । योगच्चेमं सदा कुयांङ्भवानो भयनाशिनौ । 

स्टृडानो तख लिङ्गख पूजां कुर्यात् सदैव ह्ि। तनव 

देव्याः सान्निध्य पाव्वत्या भक्तसिद्िदम् । सर्ववपसगे 
कन्ट् केशं महालिङ्ग 

काश्यां यने समर्खितम् । कथं तेष} भवानोभौ यातां 

स्ौद्यतप्रदौ । दरष्व्यः च प्रयलेन तज्जिङ्ग कन्द. केश- 

रम् । -कन्द् केश्चरनामाऽपि खुत्वा इजिनसन्ततिः । चिप्र 

संघातविधातकरणं परम् । 

त्यमवाग्रोति तसः प्राप्योष्णयुः ययाः । कन्द् के शमष्यत्र |. 
# 1 

कन्द्. पक लि °जलोपकचेकं विना कन्दुपाले पकः तर 

लादि| शुष्कतया ब्रष्टतर्ड.लादौ । “न्द् पकानि 

तैलेनेत्यादि तिन कषु, । कन्द्. न्द् उद्र° । 

कन्द शाला स्त्री कन्दुपाकाथै शाला धाग्त०(कानशाला) 

कन्ट् पाकार्थं शालायाम् “गो कृले कन्द्थालायां तैलयन्त्रे च् 

यन्त्रयोः । अमीमांखानि शौचानि सत्ोषु बालात्रोष च” 

ख्टतिः। [ शब्दरल्ना° । 

कन्दोट इ°कदि-ओओटन् | १ तोत्पले रनीलोत् पले न०। 

कन्दोत ए* कन्दे मूके जतः वेज्-क्त । मुदे । तिका ० । 
कन्दोद्रवा खली बन्दाइभषोऽखाः । युड्चीभेदे । 

कन्ध इ° कं जलं दधाति धा-क | मेषे णब्द्रला० । तन्ना 

मनाभके र खश्च च । 

कन्धर ए*कं जलं शिरोव धारयति अच् , १मेषे मेदि०। 

तच्नामनाषके र्म्॒ते च | रेमारिषशाके (नटियाथाक) 

राजनि | शय्रोवायाञ्च सार्न्दरौ। सवायां स्रौ 

अमरः । “(कन्धराबाह्सकथ्]च्च भङ्गे मध्यमसाहसम्” 

यान्न° “उत्कन्वर दारक दय् वाच" माघः "कवाटवन्ताः 

परिणद्धकन्वरः''रघः। [ स्सश्टरे पु*राजनि° | 
कच्ि स्तो कं शिरोजलं दा धौयतेऽत्र ाधारे कि} पौवायां 
कत्र न° कन्यते प्राप्यते दुःखमनेन कन-गतौ बा करणे क्त । 

श्पापे रमच्छयाच्च शब्दमाला ।` 

कन्यका स्तो अन्ताता कन्या+अन्नाताथेः कन् चिपकादित्वात् 

नेत्वम् । “चर्बी भवेद्गौरी नवषां च रोहिणी | 

दशमे कन्यका प्रोक्त! खतजद्धं' रजखला कवय क्तायांद्थ- 
वर्षायां चित्रियां स्वाद् यमव दूर्वाक रजोयुक्ततया अच्ञात- 

त्वा त्तथात्वम् । खां कन् । > कन्या शब्दार्थ 'रालसो युद्गह- 

रणात् पेशाचः कन्यकाच्छलात्. "सुवा सिनीबा लड इगर्भि ण्या - 

वरजन्यक्ताः। रुभोज्चातिविष्टव्ांच स्प्यो शेषभोजनम्'? 

यान्न ° । “कन्यक्ातनय वौतकक्रियाम्'" ।*ख बद्धे खान 
अन्यकानि" रघुः | श्नायिकामेरे रसमञ्चर्याम् खकी- 

[१६५०] कन्धा 

परकोया खामान्यवनितेति प्रथम" लिधा विभ्य खप्रकटि- 

तपरपुरुषाचुरागा परकोयेति लक्षयित्वा साच हिवि- 

धा परोढा कन्यका चेति विभज्य कन्यायाः पित्राद्यधौ- 

नत्वात् परकोयत्वमिति सम्य अथा युप्रा एव सर्वाचे- 

टा इव्युङ्खा उदाद्ृतम् यथा “क्रचित् कु्चितहारयषटि- 

सरलघ्व् वल्लिसाचिख्ितस् प्रानतभ्वान्तविलो चनद्य् तिभुजाप- 

खं न्तकर्यत्पलम् । अङ्गल्याङ् रद जग लोयकरुचा गण्डस्- 
करण्ड. यन कुधाखा न्ट पकन्यका छटतिनं सव्याज्ञमालोकते 

कन्यकाजात ए* ५त०। कानौने व्यासकथंप्रष्टतौ “का- 

नौनः कन्यकाजातोमातामह्ृद्तोमतः” शछतेस्तख माता- 

मह्युल्ता 

कन्यकापति ए ईत । जामातरि शब्द्रत्ना° । 

कनमना स्तो कन्यामाचष्टे कन्वा+यिच्-भावे युच् । कन्या 

ख्याने कन्याह्वाने । “स्तोमं जषे यां युवशेव कन्यनाम् ” 

च ० ८,२५, ५, “कन्यनां कन्या ज्धामस् ” भा ० । 

कनालां स्तनो कनयतेभाषे यत् कन्य" कमनोयतां लाति ग्टह्काति 

ला-क | कन्यायाम् ।““इषण्यन्तोव कन्यला” ऋ ०५१५; 

३, छद्वि तपु्छके एषा क् म दृश्यते एस्तकान्तरोऽच्ि । 

कन्यस इ°कन-अन्नयदि ° नि०कन्यः कन्यत्वेन काम्यत्वेन सोय. 

ते अवसोयते सो-षञथै क । {कनिष्ठे श्रातरि सारद्न्द्री 

«रामद्य कन्यसोभ्वाता"' रामा० । २कन्यसो कनिष्ठायां 

भगिन्यां स््रौ । वयोवाचित्यात् ष् । “अभिजितस्य 

भाना'त रोहिर्या : कन्यसो खसा । इच्छन्तो च्येषठतां देवीं 

तपस्तप्न ̀  वनं गता” भा० वर २१९ऋ०। रेखधमे निर 

"कन्यसं षडभिरुदिषटस्” अङ्ग लिपरिमाणे काछि ° एरा०। 

कन्या स्तो कन-यत् अघ्रा° नि० “कन्यायाः कनन चेति 

निर्दे गात्५वयसि प्रथम "घा० न हष् । १अनढायां स्तयां 

२अनूद्द्द्धितरि “अलतेापयमा कन्या" सा०्द्० | 

शमेषादितः षषे राधौ च । निशक्गौ ४,१५ । अन्यैव 

निरुक्तिरक्ता | “कन्या कमनोया भवति केयं नेतव्येति 

कमनेनानोयते इति वा कनतेवाँ खात् कान्तिकमेखः "ततर स- 

ल ्षो०्याधु । भाण्वण०्दे०६अ अन्यद नर्क्रिरेशिता 

“सर्वान् कामयते य्ात् कभेधातोञ्च भा- 

विनि! | तच्ात् कन्ये घश्रोथि! खतन्त्रा ब- 

रविं नि!” श्योषिन््ाले । “अहच्या द्रौपदो कुन्त 

तारा मन्दादरौ तथा| पञ्च कन्याः खरेन्नित्यं महापातक 

नाशनम्" धुरा °। “खावारलाजेरिव पौरकन्याः” रषु 

9 इहहिदरभात्रे “नरेन्द्रकन्यास्तमवाष्य उतूपतिम् ̀  रषु: । 
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११६६ (्राह्मवाहं श्दकन्या यानस्बहोनाम जायते"““निषाद्  दर्- 

कन्यायां यः पारव उच्यते| “तत्ियाच्छट्क यायां करा 

चारविहारान् । सबशद्रवएलंन्त् रुप्रोनाम प्रजायते" 
मतुः तत्र अनृढदुहितरि “कन्यायां दत्तएुल्कायां चरेयां- 

चेत् वर आव्रजेत् कात्या० श्टतिः ^पिदवेष्सनि या 

कन्या रलः पष्ययस्खदा। सा कन्या हषलो न्ञेया 

स्शां न भिद्ष्वति, विष्ण; । त्यजां व॒ कान्या 

कर्थात् खयंपरम् | ऋठलतरे व्यतोते त॒ प्रभवत्यात्मनः 

द्" विष्ण: । ५अनूद्क्तीमाले “्रसह्य॒ क 

न्याहरण' रा्सोतरिधिर्च्यते'' । ““योऽकन्वां दूषयेत् 

कन्याम्” । “अभिष्य त॒ यः कन्यां कुत् द्पेण 

सानः), दूति च यान्न° | “कन्ये कन्यां या कुर्यात् 

ताः श्ादुद्धिशतो दमः” | ̂ वातु कन्यां प्रकृर्थात् सा 

सद्यो मौण्डयनङति" लुः “कन्य वाक्षतयोनियौ" 

श्रतिः । “स चान्यया स्यविरराजकन्ययः” माघः । 

“चैकान्ते पुनः कन्याभिस्तदृ्तण्ठो च्थितटच्कम्”' रघुः । 

कन्याया भावः! कन्यात्व संज्ञालवान्न पुवद्भाव: एर- 

असङ्गरड्ितावस्यायां “कन्यात्वे दूषिते चापि कथ' च्छे 

दिनोत्तम `” भा० चा ६०} बिवादहयोग्यावस्याययाच्च। 

“प्रादाद्ध तदे कन्यात्व' धुन; स परमद्य् तिः भा० 

० ११।अ० | कन्याशानविक्रययोगंणदोषौ यथा| 

“कन्याये तु प्रयच्छन्ति यगाशकि स्वखक्ुतास् । विषाष्टकाले 

संप्रापने यथोक्तसडे वरे ! कभात् क्रम कदुशतमचपूषे 

शछभन्तिते) खुत्वा कन्याप्रदानन्तु पितरः प्रपितामहाः} 

विषक्ताः सर्वपापेभ्यो ब्रह्मो" ब्रजन्ति ते । बद्धो त 

वरिगाहेन यस्तु कन्यां प्रयच्छति । ब्रह्मलोकं ब्रनेच्छोघ्' ब 

छायैः पूजितः दरः । दिव्येन व विवादेन यस्तु कन्यां 

प्रयच्छति | भित्वा दारन्त् यख खर्गलोकद्च गच्छति । 

गान्व्येश्य विवाडेन यस्तु कन्ध प्रयच्छति } गन्धवलोक 

मासाद्य क्रोडते देषवद्धिरम् । श॒ल्केन दतः यो कन्यां तां 

पश्चात् सम्यगर््ुयेत् | स किञ्लरेच गन्धर्वैः करौोडते काल 

मरचंयम् | (शुख्कन गेभिथनक्पपुस्को पर्चति ते ना्ेश) 

न मलु करयेत्तसां पूजा सततं ग्ट । बद्ध 

देया विशेषेण ब्राद्धौ भोज्या शद् मनेत् | कन्यायां ज 

छदेयायामभ न् €खमद्र,ते । अथ भुञ्जीत यो मोदात् | 

शूक्घा नरकं व्रजेत् । खप्रजायःद्च कन्यायां न भश्नोयात् 

कदाचन । दौष्िलख स॒खं टदा किमर्धमनुयोचसि | यः 

्यापाठन कतः करोति बदि रिक्रवस् } विक्रेता धनलो- 

< वा० भाग 
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भेन कुभ्मोपाकं स गच्छति | कन्यामूल्लघुरौषञ्च तत भक - 

ति पातको । लभिभिदेशितः काङेयावदिन्द्राच्रतहश । स्ट- 
तश्च व्याधयोनौ च स लमेच्छन्दर निचितम् | विक्रीणीते 
सांसभार वह्न्यव {द्वानिशमिति" ब्रह्मैव पुराणम् । 

विवा द्यकन्यालक्तष्पयम शब्द् उक्ता । उदा शब्द् ऽधिकं इ. 

श्यम् ।५खपिदभ्य : परिता दद्यात् चतरंस्तारकगोत "यकत £ 

छतपद्ख्य षु खा विवनच्तया कन्यापुसरारेष टद्धिश्रादडधे 

प्राप्रे “'स्त्ीणामय्येवभेव खात्” मनृक्त च स्र रष च्च 

प्राप्रे च निष्कुमभिन्नकन्यास'सखकाराशासमन्त्रककतया 

कर्तव्यता ततापि उद्धि्ादनिभेधमाङ् महानि०्त०९५ 

प ०1 “कन्याया निधक्रमो नाचि द्धिः न विद्यते"। 
द्धि श्राहनिषेषेऽपि विषादे दडिच्रादइमिष्यत रव "कन्या 

उलविवादेषु ठि विधौयते इति "सूटतेः ।'नामान्न- 

प्रशन चूड कुयात् स्त्रोणाममन्तरकम् ” । दूति “जात 

कर्मादि चूड़ान्तं वामाया ् ाष्यमन््रनम् | कन्त व्यं पञ्च- 

भिकेतैरोकं निष्क्रमण विनेति" च। तेन निषक्रमः 

भिन्नाः सस्काराः अभन्तरकाः काणाः । पिवा्द्य 

चोपयनस्यानोयत्वात् न तदाचरणम् दूति भेदः द्टतकृ- 

मायाम् मेदि ऽस्य लेलावायां ए्वाराहोकन्दे ९क- 

न््याकर्वद्याञ्च रालनि० | “ग्मौै चेत् कन्धा" कलकले 

चदु्चरपादके !*न्टोमेडे च। कन्यारःशिश्च उन्तरफानगु- 

न्याः ओेषपादतरयद्स्त चिघाञजनक्तल्रषटटितः राभिचक्रौ षठः 

१५० सादं शतां योत्तराशीवयत्तर शतां थपचयं न्त स्तंदं शा~ 

त्मकः | तदधिषटादेवताखद््प दच्च ।“कन्या वस्या ख्टताः । 
कन्या स्य्ताशयुकणदति जातकप० । उक्तम् तख रा- 

` शेख वरादिकर्क्रम् नोल०्ता ० यथा । “पाण्ड दि पात् 

स्त्रीडहिततर्यमाशा निशा मरुत शोतसमोदयः च्छा । 

कन्या ड शब्टा शुभभूमिवश्य ङ्ल्तात्सद्ग प्रसवा शुभा च” । 

ततश्चा राः पाश्ड़ वशैः ह्विपदराशिता स्टीराथिता 
द्ष्वभा वात्रकता ददि्णदिगभिष्ठखता रालिद्पता वात 

प्रतितं शौतवीथं सुमराशित्वम् । मूभिद्पता । अेणब्दः 

एभस्वामिकत्यम् वैश्वसं : खत्ततवम् अल्पसङ्गोऽलयप्रसवः 
अक.रख्पत्वञ्च। तद जन्प्रञ्रलम्नफलाद्युपयोगा चैसुक्तम् 

श्य स्वासो बघः। अन्यलाख शोर्पोदयत्वम् छम् “कन्यां 

गते पूषणि” “"अप्राप्रे भाख्करे कन्याम” शति च-क्धो० 

कन्धाका स्तौ कन्येव कन् अतुक्रषस्कतात् न छखः। कन्धा- 

यां शब्द्र० । 

कन्याकालः ४० कन्य त्कोषखक्ितः कालः शाण्त^ । अिवा- 
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डापलशिते काले षाहकाचच उपयमथब्टे उक्तः, 

अन्याकुज्ञ इ कन्दः: कजाः यल । कान्यङ्जदेथे देम 

«कन्या कुञ्ज ऽपिबत् सोममिन्दरेय सह कौशिकः” भा० वण 

२७अ०। कन्यानां सवः अण् कान्य तत् कज यल्लका 

न्यङ्जोऽणत्र । यथया च तदये कन्यानां वायुना खल्व! 

शतं यथा वसिंतम् रामा° चा काश) 

“कशनाभस्तु राजिः कन्याथतनलन्तसम् । जभयामास 

धश््ौखा ताच्यां रघुनन्दन ! | तास्तु यौवनशथाछिन्यो 

प्यः खलङ्कुताः । उद्यानभूमिमागत्य प्रारषीषव शत- 

छदाः । गायन्त्यो खयमानाञ्च वाद्यन्वसु राघव ¦ | 

आसोद्ः परमः जन्मुराभरद्भूषिताः | अथ ताच्चाद्- 

श्व्वाङगयो खूपेणाप्रतिना ३ । उद्याननूमिभागम्य तारा 

दूष घनान्तरे । ताः सव्वं रुणस्यद्रा स्पयौवनखंयुताः । 

डा सव्वांलको वारिदः उचनमनदोत् | अवः कामये 

शव्या भायां सस भविष्यय। माहुपस्यज्यतां भावो 

दीषेभायुरबाद्युरय ; चलः हि यौवनः नितं सादुषेषु 

विथेषतः । अद्यः यौवन" प्राप्रा अमयैश्च भविष्यथ । 

सद्धा तदचन' खुत्वा वायोर क्वि्टकष्मेयः । अर इख 
ततो वाक्य कन्याश्तसवात्रवीत् ! आखन्तश्चरसि भूतानां 

अषां छरसत्तज ! । प्रमारन्नाचच ते सव्व: किमधमव- 

मन्यसे । ऊशनाभद्ठतादेव : समक्ता: छरसत्तस !। खाना- 

चच्यावयिद् देवं रच्चामस्तु तपो उभ् | मा सूत् कालो 

इर्धः ! पितर' सत्यवादिनम् ! <वमन्य धमे स्वयः 

वर्चपाकहे । पिता हि प्रमुरख्जाक देवत" परमद शः। 

बद्ध गो दद्यति प्ताषनो भत्तौ भविष्पति। ताशां 

बे वदनः त्वा इरिः परमकोपनः | प्रदिष्धा खवेगा- 

नाखि बभञ्ज भगान् प्रूः | ताः न्वा वादना भस्दा 

विरिष्टं पतेग्े इम् | प्रतिच्चिच इ्पक्छनाः सुबव्जाः 

खाशदाचनः;। सचता द्रिता मम्नाः कन्धा: पर- 

शोभनाः | ददा दौनस्तद्ा राजा खग्भान्त -मद>बोत् । 

किमिद कच्वतां पत्रः! को धममदमन्यति । कुसाः 

केन छता: सव्वाडेटखन्त्मो नाभिभाषस "। 

कन्याकूप इ० तौयभेदे। `"कन्याज्रपे पष्ट 
कायां रवोद्कः' भा लु २५ अर | 

कन्धाट इण कृन्या अटायल आधारे ष ¦ वासभवने 

लिका" स्त्रीणां वाब्टदरे टव गतिविधानात् अन्यन् 
गतिनिबेधाञ्चु तख तथःत्वम् । 

कन्धातोये न° !करुचतस्वे कञ्चरबमोषस्य तोच मेदे कङ्खर- 

बला- 

¡1 १६५२) कनि 

तो सू पक्रम्य «ततो गच्छेत धं प्रः कन्धातीथ मच त्षभम् । 

कन्यातोधे" नरः स्ञात्वा गोखडस्तफलं लमेत” भा० वथ 

८ ० । सशुद्रकाबेरोसद्गमनिकटस्ये रती्ंभेदे च: 

“ततो गच्छेत कावेरीं इताम्यरसां गणै, । तत्र क्लात्वा 

नरोराजन् , गोसचखफलं लभेत् । ततच्लोरे सपू्रस 

कन्यातोच सूपष्ेत् । तलोपचल.श्च राजेन्द्र॒ ! रषे- 

पापः प्रमृच्यते"८५ अ° । अश्चरोरूपकन्धादतत्वेन 

तस कन्धातोरथं लम् । 
कनयाघन न° बन्याकाले ङब्धं घनम् । स्तीघनभेरे शुल्कादौ । 

खनढायास्लद्यामरये ताटग्घने भ्वातुरधिकारः “भगिनी 

पचक सोदब्याशाम्› गौतभोक्तोः । 

कन्ापति इ. &त । जामातरि जटाषरः । 

कन्रापालल् इ० कन्याप्रधानः पालः । ?पालाख्य ऋणिन् ` 

 ज्ञात्तिमेरे लिक्षा° च्छियां खोप् । उपस०) २कन्वाया; 

पालके लि । 

कनाभत्त, इ ° कन्वाभिः प्रां नौयः भत्ता । एकाततिजेवे नख 

सौन्दातिशयाव् बर्वमामिनीभिभ्द त्वेन प्राशनात् तथा- 

त्वम् । “आग्ने यञच॑व स्छन्द्ञ्च' इतपकम्य' कन्धाभक् 

विभक्त खादय रेषतीदतः” भाग्व० २३१ क्रां 

केयनामञ्च त्वाम पटिबसम् । &त०। रेजामातरि षु* । 

कनप्रामय न° कन्वा+पाुे" मव् । अन्वा पररे अन्बःरे 

कनाराम ए° बद्भेे निक्षा० । 
कन्ावेदिन् ° कज्वां दश्ितिरमादिन्दति आ+षिद्- 

यिनि) जाभातरि। “कन्य कन्दानेदिनच्र प्न 

मुख्यान् दतानपि” या. दिवौवाशाद्ख प्रच र 

जामादलाभद्हप फलमृक्तम् । 

कनाख्म स ° तीरथंमेदे । “वतः कन्धाच्रम' गच्छेत् नियतो 

बह्यचर्थंवान् । तिराल्लोगोषितो राजन् ! निबवोनिय- 

ताथनः | लभेत् कन्वा्तं दिव्यं खगदोकस् भच्छति” 

भात्व०्८३ | 

कन्रासंबैद्य न ° तोय भेदे 1 कन्या संवेदयमाभाद्य निवतानिव- 

ताथनः\ मनोः प्रजापतेर्लोक्षानाप्नोति इरूषषम | । 

कन्धा अत् प्रयच्छन्ति दानमशूपि भारतः} बद्- 

यमिति माद्च्छषयः संथितव्रताः” भा०्व०८8 । 

कनग्रद्धद ए* रौषं>दे ¦ “यख कन्याद्दे वाशा देवलोक 

श्च गच्छति"भा०्खर्०२५अ१ | 

कनिप्रका च्छो क्न्धव कन् काम्यत्वे नोक चछत्वात् वा नव 

इवम् । कन्यायां अन्द्रव्राण । 
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कलुष ग ° कन-दन् कन्वा दीप्र ओषति उष-क । इस 

पुच्छे ारा० | 

कप चलने (सौलः)पर०अकण० सेट् | कपति अका(क)पोत् च- 

कप चने भादि इदित् राम ०अकृरसेट् । कम्यते चक 

सम्पिष्टं चकुम्पे । कस्मा कभ्यनम् कभ्यितः कंमासानः 

कम्यितुम् कम्म; कम्पित्वा । “सस्रा चकभ्पिरे'"देबोमा° 

"कस्ये तरं लौ हन्ये तञ्खिन् प्रागच्योतिषे श्ररः"रषुः | 

^“सडहाकटितटच्रोणखयः कम्पमाना पयोधरः” भा ०व ०४३। 

स्थि कम्मयति अचिकम्यत् । चन फलवत्कत्तय्यंपि 

धर० “छां कम्पथन्तयोनिपतन्ति चोस्काः। चाप 

कचित् न परण “अकल्पबेत सेदिनोम्” रामा° । 

अलु+दयाय'सदपडे सकर ““प्रकभ्येनेनादुचक्रस्पिरे चराः? 

भाषः खाथ*णिच् तलराधे" “प्रथमा हषिविवालुक्म्ययत " 

ङुजा० | कऋम््रखि अकम्पयत “खडुकम्पतामयं 

लमः पुनर्दशेनेन शकु०। 

च्या +हषच्चयने । “खनोकष्ाकज्पितदुघ्मगनिः रघुः । 

म्यककभ्यने च “शतः धिज्नानवताभेको धनवानएकृम्य- 

अते” खा०उप० | { १४,२,२,१७ । 

उद्+ऊदैतचचा लने । ‹'छत्वो्धं हतृ कम्पयति” शत०्जा ० 

परति+प्रति्पकष्मने यथा खद कम्मनं तत् स्यमन्य कम्पनं 

एतिखूपक्ष्यनम् । “गतेन सुभि प्रतिकम्पयंख्चट मू” मा० 

वि २०। [खि मौता । 

प्ि+-विेषेख जने | “खधर्ममपि चावे म पिकभ्पिद्म- 

चभ्+खस्यक चलने । “यस्य व्यातखनिर्योषात् समकग्बन्द 

अत्रवःष्मा° विरा० १६अ०। 

कप इ° कानि जलामि पाति पा-र्वये-क । एवर्यो 

जलपतित्वात् तद्य तथात्वम् पा-पाने क| रेजलपा- 

विनि विर 1 श्अ्चरविशेषेष, तेषां धम्मविरेषप्रतिषा- 

दनं जाद्धणकद कबधकथा च यथा 1 
"देवाः मद्ाखव्यतिषिक्रानामस्राक' लोकपूजित ¦ । 

बनेन ढा भूनिः अपच लिदिवं प्रनो || बद्धोषाच। 

नच्छऋध्वं अरणं विप्रानाशु चेन्द्रादिकैकसः। प्रसाद्य 

वाद्भौ शोकाववाद्यमध यथा पुरा| ते यथः; अरयः 

विप्ामूचुन्ते कान् जयास्े । दवयुकतासते दिनान् प्राडव्- 

अते खपानिति ! भूगतान् डि व्जितारो वयमित्वन्,वन् 

द्विल्ान् । ततः कष्य समारग्ध' बाद्धणेः कपना यनम् । 

बच्छःतवा प्र चितोदटरूतो जाद्धखेभ्यो धनो कपैः (षनोतः 

चाषा दत्रः) भगतान् जाद्धथानाड् घ्नो कषवचो बधा | 

[काप प्रनिकपति न शत्वम् कपालः, 

{ १६५२} 

| 

कप 

भवद्भिः बथा: सव्व कपाः किमि वक्चेते। सव्व 
बेद्विदः प्राज्ञाः सब्ब च कतुयाजिनः। स्य सत्यत्रता- 
खथ स्वे तल्या महपिभिः। श्रद्धैव रमते तेष धारयन्ति 
श्रियद्खते। टधा दारान गच्छन्तिडथामांबं न भुञ्जते । 

दौप्नमग्नि जु ङ्ते च शु्छयां व चनेस्िताः। सव्ये च नियता- 

कानोबलानां संतिभागिनः। उपेत्य शनकयोन्तिन सेवन्ति 

रजखदाम् । खमे ति द्व गच्छन्त तयैव शुभक्िणः। अभक्त 
व्यु नाचरन्ति गभि योउद्ककादिष । रमन्तेन च दीव्यन्तिदिशि 
चद नयेरते | एतान्य ब्भ सै करान् कथं कपान् । 
विज्ञष्यय ? निवरुष्व' निडत्तानां शुभ" शि वः। नोह्यया 

ऊचुः | कपान् यं विजेष्याभोये देवास्ते वयं इताः। तस्माद् 

वध्याः कपराद्ाकं धनिन् ! याहि यथागतम् } धनो गलप 

कप्रानाह् न बोबिप्राः प्रियङ्कराः ग्ट्ोत्वा ऽस्त्राण्यतोति- 

प्रान् कषाः सव्ये खमाद्रवन् बदयायुधान् ददा कपान् 

खवे' दिजातयः | व्यद्धजन उ्वलितानम्नोन् कपानां 

 , भाखनाथनान् | बघ्नङटाहव्यमुजः कंपान. इत्वा बना- 

तमाः। नभसोव यथाऽश्राखि व्यवदन्त नराधिप, | इत्वा 

वं दाजवान् देवाः सर्व्वे सभय स युगे। तेनाभ्वजानन् हि 

तदा जाह्धयेनिहतान कपान्. । अथागम्य महातेजा 

नारदोऽकथयदिभो । यथा इता मङ्ाभागेसते ज खा ब्राह्मणैः 

कपाः। मारदख वचः खुत्वा प्रोता सव्ये" दिवौकबः | प्रथ 

शं हि ल।खापि बाह्ञण्णांच यशस्विनः । तेषां तेशश्तषा 

बीं देवानां बटे ततः । अवाद चामरः निषुको- 

केषु पूितम्”” । भा अनु {५अअ | 

कपट स्तौ कपटम्, ॐ ब्रह्माणमपि पटति च्वाच्छछदयति 
पट-आखच् ६त° वा चङ्ग चदि | यथाखितवस्तुमो ऽग्बया 

प्रकाशन दप द् य स्थभाकनिगृन रूपे च खले अमर ः| “मयि 

सकपरट' किव कापि प्रष्णीतत्रिलोनने*खा०द्* ।“मरे- 

नद्रखिं ¦` कपटं न बोदु तवजिहाहखिष्भा* शा ०७४ | ` 

कपटस्य भाः व्य् । कापद्य ० तल् कपटतास््ो त्व 

कपटत्व न० कपटभाे | कापद्यञ्च अन्यथास्यितषसतुनोऽ. 

न्धयाप्रकानङ्पव्यापारमेदः दतमाव्ख प्रच्छ. 

द्नद्ध । कपटमख्यस ठन् । कपटिक कपटयुक्तो चन्द् 

र० } इनि करपाटन् कपटयुक्ते लि° स्यां डोष् | 

साच (चड़) नामगख्धद्रव्यं राजनि | क्प-खटन् 

मौरा०छोष् कपटी | परिमाणभेरे (एक अका) यनद्रम। 
कपटधारिन् लि कपटं धारयति शिनि । कषक 

अन्दर, स्तयां छोप। 



कद 

कपटपट लिशङपठे पटुः ऽत> | १अद्नव्यव्हारदनते र्णन्द्र 

जाखिक्प्रशतौ च । “चयन् प्रजाख्वशष्तेन कप्टपट्- 

रेन्द्रजालिक्तः" माघः | 

कपटेष्वरो स्तो कभिष शुभ्रः पटच फलमौष्टे भय 

शरच् | अ तकषरटक रीर राजनि । तरः चे - 

तफलसख जलव-छङ्कपटाकारत्वात् तथात्वम् । 

कपन इ कप(लौ ० )-च्य्, । कम्मने चणादौ कमो^कपनाः 

कन्यना: सयो भवनि? निर् ०६.४, "“इच्चं कपनेव बे- 

धमः क, १,५४.६, कपनाः कस्यनाः टंसयः इच 

घुणःदयः' भा०। “भेष दाशरहथोरामः ̀  एत्यादिषित् 

पाद् पूप्णार्थः : कपनेवेयव इनिः | 

कप ए, प्र पूरये किप् रात् वलोपे णर पूर्तिः कं 

गङ्काजलख परा पूर्मं दायति शुध्यति क+पर्+दे-क । 

{इरज्ञटायाम् । केन सखेन प्रा पूया दोयते दा- 

चञयं क| रेवराटके ल्प यकन् यनाय पुस््नो° | 

श्ोत्वे टाप् खत इत्वम् | कपदिकाप्यव । दपर्दक- 

जेदाच्र रा्नि° दर्थिता यथा। !दवषेव्णा सिंहो 

रधम् बा ब्छाघो, श्पोतष्ट्ा शितोदरा गो, ४अत- 

वर्था हंसो ५नातिदोिंका विदन्ता", कपहूं च्च उपर 

भेदः भावप्र उक्ञः नहाक्यञ्च कनकरसथब्दे दशि 

लम् । तद्छ गुश्वाच्च ततोक्ता यया “कपदौ दाहपित्ता- 

कथोचद्ः शोतलः सरः” । राजनि° त “कपदः कटुति- 

कोष्णः कथेशलनत्रणापडहः । युलमग्छलनेलदोषना शनः 

षरिकोसतितः» “प द्चाङ्धान् सौवसखखान् कपान्” यज्ञ । 

“वद्य मिमं सक् यरावं विक्रय दथ कपहुकान् प्रा- 

जओोभि'डितोर 

पदिन् ए° कष् : अचय इनि ।१महादेषे । “४मार्द्राय 

वदे कप्ने" यजु° १६,४०, रजटादुक्तमाते निर 

स्यां डोप | “ग्टणालव्याडवलया वणो वन्वकपरद्नो | 
इृरादक्षारिणो पठ चोलया पाव्यैती जगत?” साण्द् 

कपर्टीश्च इ, काथोस्वे शिवरिङ्मेदे। “"कचेश्वरकपहुयो 
 चरष्छादतिनिम्यलौ"काशोख, २२१ , 

कपाट अष्धी* कं वातं पाटयति वद्भतिं रुणद्धि पट-िच्- 

खश । ह्ाराप्रथन बातरोधके खनामख्याते काषटमये- 

दव्ये | मोड) रकपाटपाटनकरो मातान्नपू्ये्रो" ' खन्नप्- 

खाश्तवः | अद्वेच।1द् अमरः अणन्तत्वात् च्तरियां प् । 

कपारीलयष्यन्ये |“ कपाट पिख्लोष्पननोरनोरः-ण्मावः कपा 

दषद्वाः परिणङ्कन्धरः' रधुः | ५कपटयुक्तमन्नातं मं 

[ १६१५४ 1 कद् 

भूम्याच्च भारत ¦ '"भा.खा०१४७अ ^| “कपाटवन्त् दष 

बभूवुः सड़ोपलाः` भ।* व०र्स् अ० । अल्पा 

कन् | कपाटिका खत्यकपटे (खिडकोर कथाट) कपा 

टिक्ञा+खाये शकेरा०ण् | कापटिक तला्ये नन्ला- 

कप्रल्रयाः परशनखिद्धःन्यातवन्त न्ते इ्यक्तः लिङ्घातिक्रमः 

कपा(वा)टघ्न नि कपा(बा)ट इन्त क्वो इन-टङ्। 
कृपाटषातशक्कियक्तं चोरभेदे । (दाकःद्त) । 

कपाटसन्धि इ० कपाटः सन्वोयतेऽब सम्+धा आधारे 
कि ¦ इारङ्ाषेग कपाटयोजनरुन्विभेरे । 

कपाटसन्धिक इ“ खनो कथैबन्धङूपकयरोगमेदे वन 
हि “एव विबद्खितः कसच्छियति व॒ दिधा शाम् । 

दोषतो वाभिषाताद्वा सन्धानं त्खमे शट्ण। तत्र इ- 

भाखेन पञ्चद्य कर्पबन्धनाङतय ५० दि्ःनेनिरन्वान 

दय् पक्रस्य ५कपाटसन्विकोऽद्धं कपाटख्ज्िकः" इत्यादिना 

पिभज्य । ^“ चखभ्यन्तरदोषैकपादिरितराल्यपाखः कपराटष- 

ग्विकदति लक्ितः । उत् पलभेद्यकशब्दे! १२२९० दितिः । 

कपाल अस्त्री कं जलं शिरोश्वा पालयति पाल-अशक्प-षौग 

राखत वा | {षटादेरषयवे.कपालतरुष'योमात् योग 

खरकृक्भयो;"” भाषा०। रसमृष्धे च मेद्° । $थिरोऽच्ु 

(मावार्लि) नरधिरः कपा' शएचिप्रारङ्गलाच्छष्ख- 
दिचदभाना प्रामाण्यमिति मथरानाथः ““कपाखनेल्रान्तर : 

लम्बाः" कुमः] "(कपालि वा खादथ चन्द्रशेखरम्” 
“कपा लभेवामलयेष्ठरश्रौः'' कुमा ० । ५ययादेमि चापाल्ने 
“कपालं उचमलानि कुचेलमखहयत । समता चेव सठे“ 
सिते तनुमुक्गख लधणस्' ?सलुः । "नग्नो छण्डः कपाखेन 

भिचा चुद्पिणरितः' महुः कपालपाणिः यिवौमटतां 

चचीरमटतः"रामा०।६ अणङ्ादोनामवयबं व।द्राक् पमा- 

प्रकपालस'टभिकषदटबद्मया ण्ड भाण्डोदरेत्याद्' वोरच ° 

"कुङ् टाण्डकपालानि छमनेाचकुखानि च| कुकुटा ण्ड 

कपालानि कतकं सधक समम्” चश । ऽभच्जःनपालभेदे 

(खोला) । “कपालश्न्ाम् खक्त.न् कारयित्वा" छद । 

सयत्तिवषएरोडायादिकच्काराधारे शटश्मयपालभेदे । 

"रनः कपालाद्विधि” पा | आअटाकपाडः पुरोडाः 

एवभेकाद्रकपाल श्व्यादि | “कपालानि बवोप्द्धाति 

इरोडाथं चाधिश्रपयाति" तेत्ति १,६,६..९ । “अग्नये. 
गायन्नाय नरिडते राचन्रायाटाकपाल,द््द्राय त्रट् माव 
पचचद्पाय बारतायैकादकपालो, विद्वभ्यो देवेभ्यो 

जागतेभ्यः सप्रदचेभ्यो रद्पेम्योदादथकपाडो, मिलावः 
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रथाभ्याना ह् भाग्याभेक्िं याभ्यां वैराज्ञाम्यां पयखा 

षष्स्यतये, पाङ्गाय लिष्व्राय शाराव चरः सपितर 

ष्णाय ल्यस्ति'णाय रेवताय हदादशकपालः 

प्राजापश्यश्च शर दिव्यौ िष्टपव्यं चररर्नये वैानराय 

हादथकपालोऽलसत्या आअराकपालः'" यल ०२ ६.६. । 

कृष्टरोगमेदे न° सभय, तद्धचस् यथा । ` रष्णारूण- 

रकपालाभः यड्खच्तं परुष ततु ! कपालं तोद्बङ्लं 

तत्कुष्ठं विषमं दतम्" साधषनि ° । सते सडहाङ्ला- 

न्यूड रषये जहकपाल काकलकपख्डरोकदद्र् कु्ा- 

मोलि विभख्छ शऊष्यकपालिकाप्रकौशानि कपाखकुा- 

नौति शितम् । 

कपालनालिका स्त्री कपारखधय खत्रशमूरखय नाखिकेव 

निःसरणे तत्वात् । लस घनिःलारणङतौ तजनो 

(टोको) लिका० । 

कपालग्धेत् ए कपालं बह्टाणः चिरोख्यिभयं पालः विपरि 

ग्-किए् | १शिबे महादेवे अमरः । त्यया बह्म 

शिरःकपालब्टत्ता तथा कपालमोचनशब्दे वच्छे रकपा- 

लधारके भिक्त्के च लि० कपालधारकाटयोऽष्यतर | 

कपालमालिन् पु० कपालानां माला श्द्यते$ख इनि) 

गिवे कपालभोचनशब्द् विति: “कपालमाखिने निं 
खवखंखकटाय चण्भाणच्ाच्च°ट्ख० शदु्गायां स्त्री हनेप् | 

'कपालमोचन न° कपालं छच्यतेऽन्र ख्च-चआखाधारे च्यट। 

काशीश्ये तोयेभेदे। आमूलं तत्कथा काथोख०शअ०यया 

"रा पितामह" षिप्र, मेरुष्टङ्ग मषेयः। प्रोचुः प्र 
णम्य लोकेशं किमेकं तत्त्वमव्ययम् । स मायया महेश 

भोद्ितो लोकसम्भवः। आविन्नाय परः भावमाल्नान 

प्राह व्िंखम् । जगद्योनिरहं धाता खयन्भूरोक ई. 

अरः अनादिमदष्टं बद्ध सामनच्यं न च्यते। 

प्रव्चैको हि जगतामेव निवततेकः । नान्यो मद्धिकः 

सत्यः कचित् कापि उरोत्तमः। त्येष नुवतोधावः 

करतर्नारायणांशजः । प्रोवाच प्रहसन्वाक्यं रोखतान्न- 

विलोचनः । श्यविन्नाय परन्तच्व' किमेदत् प्रतिपद्यते । 

अज्ञानः योगयुक्गद्य नचतडुवितन्तव । अहं कत्तं ह 

बोक{नां यन्नो नारायणः परः । न सामनादत्य विधे ¦ 

जोषन' जगतामज } । अमेव पर' जोतिर हमेव परा 

गतिः । सतृपरेपितेन भवता षिरेषा विधोयते । रषं 

परिप्रशतौ भोष्धात् परख्छरजयेषिष्यौ । पण्च्छतुः प्रमाथ- 

च्ानान््रायांचवरोऽपि तौ । विधिक्रत्र रुचः) बेदाःप्र 

४१५ 

साशं सव्व लर प्रतिं परभाचिता! । यूयमेव न सन्देहः 
किन्त्व प्रतितिन्त | यतयः । यदिद भान्यावयन्देवौ ! 

खषटस्वितिकरौ ! विभू ! । तदा प्रमाणं वच्यामोभदतसन्दे- 

भेदकम् । इय् क्रभिदभाक रये प्रो चदस्तौ खतो: प्रति । 
य॒श्रदतं प्रमार नौ तच्त्व' तत् सम्ययुच्यताम् । य॒बाच । 

यदन्तःस्थानि भूतानि य: सं प्रवते | यदा्श्तत् परं 

तत्त्व स रट्ररूदेक व हि । यज॒रूवाच | योय्च॑गखिकलं 

रोज्चो यो योगेन सभौच्छते । चेत् प्रमाण वयं वां हिस 

र्कः सवेटक् शिवः । खाभोषाच । वेनेद' भ्वाग्यते विश 

योगिभिर्यौ विचिन्त्यते । यद्धाशषा भासते विं ष एक- 

श्त्ाष्वकः षर: | ्धर्वोवाच } यं प्रपश्यन्ति शव्यं 

भक््ादुयाह्िष्णोजनाः । तभाद्रेकं दैवलः शङ्करः 

इःखतस्करम् । श्वुतोरितं निशभ्येत्यं तावतीव विमोहितौ । 

खित्वादतुः करठविधौ भष्हामषेयुतौ छने ! । कथ' प्रम - 

नाथोऽरतौै रभसाष्णो निरन्तरम् । दिगम्बरः पिद्धवने भिव 

या धूलिधूखरः । विटङ्गबेथो जटिलो ठषगोव्यालभूषण्ः | 

परं बद्धात्वभापनच्नःक तत्सङ्गविवजितम् । तददौरितभा- 

कयै प्रणवात्मा सनातनः । च्खमूर्तोमू्िमान् सूत्वा 

समान उवाच तौ | प्रणव उवाच । नद्योष भगवानु 

अष्ा चखात्नो व्यतरिङ्गया । कदाचिद्रज्छते इद्र 

लोलाद्ध्पधरोहरः । जसौ हि भगवानोणः खयं. 

ष््योतिः सनातनः । चआनन्द्ख्पा त्येषा शक्ति्नाग- 

न्तका शिया] इत्येदकरऽपि तदामशखमू्तेरजस्य ड । 

माज्नानसगमन्नाथं श्रौकशठखयेऽ मायया । प्रादरासीत्त 

तोज्छोतिरुभयोरन्तरे मदत् । प्रयन्निजय। भासा द्यादा- 

भूग्योयदन्तरम् । ज्यो तिमेण्डल मध्यस्थोदटथे एषाकतिः । 
प्रजज्वाल कोपेन बह्म; पञ्चमं शिरः । आवयोर- 

न्तर' कोऽसौ शिष्यात् धुषाम । विधिः संभावये 

द्यावत् तावत् सहि भिलोकितः । च्षद्धा चन च महान् 

षुरुषो नोखले{हतः । लिखलपाशिरभालाच्ो नागोड- 

पतिभूषणः । इर गटगभेस्त' प्रा जाने त्वां चन्द्रथेख- 

एम् । भालस्यलान्द्म एुरा इद्रः प्रादरभूद्धवान् । रोद- 

शाुद्रनामाति योजितोऽपरिं मया पुरा । मामेव शरणं 

यादि एब रत्तांकरोभिते | अयेश्वरः पद्मयोनेः इत्वा 

गवती गिरम् | ख कोपतःसश्वत्प्राद्य पुरषं मेरषाकति- 

म् | माड ण्डजजन््ारसौ यास्ते कालभेरव । कारव 

दाजसे यद्याद् कालराजस्ततो भवान् | विश्च भक्त 

समर्थोऽसि भरणाह्गो रष; खतः । त्वत्तोभेष्यति कालोऽपि 
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ततस्ल' ` कालभैरवः। आमदंविष्यति भवान् रुटो 

इष्टात्मनोयतः । आमद्क इकि ख्यातिं ततः स्वल या- 

ख्यति | यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यति तत्क्षणात् । |` 

पाप्रभच्चण इत्ये तत्तत्र नाम भविष्यति । यामे शक्तिपुरी 

काशौ सर्वेभ्योऽपि गरोयसी । अाधिपव्यञ्च तथान्ते काल- 

राज्ञ , सदेश दि) तत्र ये पापकत्तारस्ेषां थास्ता त्व- । 

मेन ह्ि। शुभाशुभ न तत् कमे विल्रयुप्रो किखिष्यति। | 

एतान् वरान् प्रब्ह्याथ तवृक्षणात् कालमैरषः | वामा. 

$ हिनखासे ण चकत्त च थिरोदिधेः। यदङ्गमपराभोति 

कां न््यव शासनम् | अतो येन कता जिन्दा तच्छि- 

चर पञ्चमः शिरः| यन्नमूत्तिंधरो विष्ण् खतसतुष्टाव य~ 

हरम् । भातो हिरख्यगर्भोऽपि जजाष शतरद्भियम् । 
श्वा तौ महादेवः प्रोतः प्रणतवत्सल: । प्राह खभू- 

सतिमपरां भैरव तं कपर्दिनम् । मान्योऽध्वरेथोभवता 
तथा शतश्टतिस््यम् । कपालं वेधषञ्चापि नोकलोह्ित ! 
धारय । बह्महव्थापरनोदाष तिं लोकाय दयन् । 
चर त्वं सततं भिच्चां कपाखिबरतभास्विवः। त् बान ि- 
तो देवः प्रोतः प्रणतवत्सलः | उत्पाद्यं कन्याभेकान्तु- 

जह्लि विच्ताम् । रक्गाग्बरधरां रक्तां रक्गखगत- 
केपनाम् | दंदाकराखवद्नां ललच्जिह्धातिभीषच्णाम् | 
अन्तरीच्कपादासां पिबन्तीं रुधिर" ब्ध । कृत्तं कपर . 
इसनाहवां स्प्ट॒पिङ्गोयतारकाम् । जनयन्त सश्ोद्- 
वेगं मेपवद्यापि भौषणाम् | यावद्वाराणसीन्दिव्यां एरी 
मेष गमिष्यति । तावन्त" भीषये | कालमलगच्डायद्- 
पणि ¦ । सेत ते प्रेशोऽच्ि क्न ताराणवौं इरोस् । 
नियोज्य ताभिति भिवोऽष्वन्त्वान' गतख्नतः | ततसाच्चि- 
धयान रवोऽपि कालोऽभूत् काचका्नः । स देवरेवदाको | 
न विश्वत् कापाङिकं व्रतम् | कपालपाणिर्बिदचात्मा च- 
चार भुवनत्रयम् | नायाक्तोज्चापि तं देऽ ब्रह्यहव्याति- 
दारुणा | शव्यलोकेऽपि वैकृरठे भडेनद्रादिषुरौष्वपि । 
विज्ञमत्पो र्दरोऽपि व्रतीति जगतोखरन् | प्रतितीश्च 
श्वसन्नपि विकतो गह्ाहतप्या । चअनेनैवाहमानेन मह~ 

. भा त्वत्रगस्यताम् | नद्भहतद्रापनोदिन्याः काश्याः कलस 

सच्मष ¦ | सन्ति तोर्घान्यनेफानि बह्न्यायतना मि च| 
अभिविलोक्रिनो काश्वाः कलामद्न्ति पोड़शोम् । ता- 
वद्गजनि पापानि बहुह्तदरादिकान्यलम् । यावन्नाम न 

ग्टख्वन्ति काम्याः पापराचकाथनेः। प्रमयः ठेव्यभानोऽणि 

विोकौं विचरन् इरः। कापाडिङो ययौ देवो नादाशरण 

कीः 

निकेतनम् | अथायान्तं स्हाकालं लिनेलः शतकुख्ड- 

लम् | द्ादेवांथसमूत भैरवः भोष्ाङतिस् । पपात 
दण्डवद्भूमौ इष्टा तं गरूड्ध्वजः | देवाश्च सुनय्ापि 

देवनाय: समन्ततः नयेत; प्रखिपत्यौन प्रणतः 

कमलापतिः | भिरखञ्चलिमारोष्य स्तुत्वा ब्धविपेः स्तवैः। 

चःरोद्मथनोद्भूतां प्राह पद्मालयां इरिः। भिये! पश्चा- 

नयने! धन्याऽसि शुभगेऽनषे | । धन्यो देवि 

श्रोणि! यत् परश्याबोजगत्पतिम् | ̀ खयं धाता विधाता 

च लोकाना परमुरौचरः | ्यनादिथरणं दान्तः परः 

षड्विं शसम्पितः । सधैन्नः सयोगो सर्पभूतेकनायकः । 
सर्व्वेभूतान्तरात्नायं सव्येगः स्ववद्; खदा। यं विनिद्रा. 

तिजिःखासाः शान्ता ध्यानपरायण्णाः } धिया पश्यन्ति 

दये सोऽयमद्य निरोच्छताम् । यं विदुवदवच्वन्ना योगि- 

नोजितमानसाः । अरपो पवान् भत्वा सोऽयमायण्ति 

शब्येगः । खअोविचल्र' देद्ध देषिति' परभेषिनः । व- 

खाख्यां न्.वतोनिल्ये न रहः षोपि देष्थ्त् । यदद 

न. नजन लभ्यते मानम | सोऽयसायाति भगवान् 

लम्बकः शथिमूषष्यः । उच्छछरोकदलायामे धन्वे नेऽ 

विद्लोचने | ययोरतिथितां नौतो लोलादख्पधरोषरः । 

धिक्धिक् परन्तु देवानां परं ष्ठा ठ शङ्ुरम् | दभ्यते 

यन्न निर्वाणं स््यैदुःखान्तठच्छिवः | देवत्वादशुभं कि 

च्विदेवि ! लोके न विद्यते । दापि षबदेषेथं यद्य क्नि 

न लभामष्े। एवखक्घा इषोकेशः स॒ग्रद्टतन्ङहः । 

प्रण्णिपत्य मङादेवभिद्माडइ दषध्वजम् । किमिदं देव 

देेन सवयैतेन लया विभो ! | क्रियते जगता धाता सर्व 

पापडराब्यय ¦ । क्रोड यन्तव देवे ! तिलो चन ¦ लादय 

ते ¦ किंकारणं विद्धपाचच ! देटितं ते खराहन . ! किमथे 
भगवन् शन्भ्ो; ¦ भिच्वाञ्चरसि शक्तिप ¦ । सं थयोभे जग- 

च्राय! नतन लोक्यराज्चद् | | रवषठक्तललतः अम्र पिष् े त- 

तदुद्ा्रत् । बद्धखसतु भिरस््दन्नमङ्कल्यखनस्ेन | 

तदा प्र्ययद्धं विष्णो ! चराम्ये तदत शभम् । णएवसक्रो- 

सद्धेयेन पुण्डरोकविल्ोचनः । स्त्वा किच्चिन्रतथिराः 

चुनरेव' व्यजिन्नपत् । यथेच्छसि तथा क्रोड सव्वं पिष्ट- 

पनायक् || सायया मां सह्ादेव } न ऋादविद्म- 

रि । नाभोकमलकोपात्, कोटिथः कभखासनान् । कदे 

कल्य जासो य त्व्धियोगबलाददिभो ! । त्यज मायामिमां 

देव । हस्तरामकतात्माभः । मदाद्यो महादेव † मायया 

तव मोहिताः । यथावन्नादगच्छामसे दितन्ते थिवापते ! । 
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संहारकाले सप्राप्रे सदेवानख्िलान् छनोन् । लोकान् व- 

छाश्चमवतो इरिष्पमसि यद् र ¦ | तद्ाक्र ते मद्ादेव ! 

प्राप जह्य बधादिकम् | पारतन््रधध नतै शम्भः ! खवर 

न्नोडे स्ततोभवान् । व्यतोतव्रह्नणामस्थुं खक् करठ ते 

$वभाक्षते । वद् तद् क्ाडुगता त्वां इत्य बद्यणोऽनघ | 

छत्वापि मह्त् पाप" ल्वां यः अरति भावतः | आधार 

जगतामीश ! तख पाप विलीयते । यथा तमोन तिष्ठेत 

स्धिधाव'शुमालिनः | तथा च तव भङ्ग पापः न. 

श्यति ततृ्तणस् । यच्चिन्तयति षुण्यात्ा तव पादाम्ब्ज- 

इयम् ¡ बद्धहत्याभवमपि पापन्तख व्रजत् चेयम् | 

तव नाभादरक्ता वाम्यख्य घुसोजगत्पते ! | अष्यद्िकूटत 

लित नैनस्तमलुघावनिं | रजसा तमसा विवद्धिंतकलु पापं 

पररित।प्रदायकम् । क च ते शिवनाम भङ्गलं जन- 

जीवात जगटूजापड्म् । यदि जाव चिद्न्धकददिषस्तव 

मामौषणुटाद्ि नः दतम् । शिव । शङ्कर ! चन्द्रथेखरोत्य 

सल्लन्नाम् न सद्धरः पुनः । परमात्मन् ! पर" धाम 

खे च्छा विष्टतविखड़ ! । कदल ̀  तवेशेदं क पराधीनता 

शिते । अद्यं धन्योऽसि देवेष , यन्न पश्यन्ति योगिनः | 

पश्यामि त्वां जगना कमन्य परमेचरम् । अदयमे 

परभोलाभस्वद्य मे भङ्गल' परम् । त्वहश्य्छतटप्रख 

हं स्वगापवगकम् । इत्यः वदति गोविन्द् विमला 

पद्मया तया । मनोरथवती नाम भिच्ता पाले सरपिता | 

भिच्चाटनाय देवोऽपि निरगात् परया शद्, | दहद्ाहया- 

विनौन्तान्तु समादूव लना न: । च प्राय दुहावया 

शिशश्चेति लि्लिनम् । ज दहत्योवाच | कष्ठनापि 

मिषे णाद स'रेव्याद्य टषध्वजम् | आत्मानः पावयि- 

ष्वानि क्र नर्भवद्र्थेनम् | सा तत्याज न तत्पाचर' व्या- 

तापि छरारिण । तभूवेऽच हरिं म्म्: राया 

वचन" शुभस् । त्वहय्राक्यास्टतपानेन ठोऽखि बह 

सानद् ! | वर दणोभु गोविन्द् ¦ वरदोऽस्मि तदानष ! 

न माद्यन्ति तथः भै्ौभिच्तयोऽषतिखंखत : । यया भान 

छधापाननेह॒भित्वाटनच्वराः । विष्णु रुषाच । णएष 

एव वरः साध्यो यदद्न्देपवाधिपन् । प्श्याभित्वां देव 

रे भनोरथपथातिगम् । चआखनभ्बेयः इधारदिर- 

नायासो म्ोत्खषः । यलो लिधिद्धाभोयं वोचं 
~ ञे ओ 

रते सताम् । अग्ियोगसतु. मे देव । त्वदृष्जि.टुगंन ब । 

एष एव वर; शम्भो ! नान्धं क्डिहर् वणे | श्रीमेरवडवा - 

ऋ) एष" भवतु ते देव ¦ यचयोक्त' महामते ! । सव्व षा- , 

भेव देवामां वरदस्' भविष्यवि । अदग्य्योति दलयारि' षेः 
द्रादिभ् वने चरन् । भेजे विछक्गिजन्नौ नान्न वारा. 
शसो परोसु । यत्र स्थितानां लन्तनां कलां नादन्ति 
षोडशोस् । अपि नाद्याखि देवानां प्रदानि विप्रदाम्म- 

दम् । वरः वाराणसौवारो जटाश्डोदिगभ्वरः ; 

नान्यन् लत्रसम्पन्नवद्धामरणड्लेश्वरः | वर वाराणसो 

भिच्चा न लक्लाधिपतान्यतः । लचाधोशोषिथ दभः तदु- 
भिक्वाथो न गभंभाक् | भिक्तापि यल भिचुभ्यो दत्ताऽम- 

खक सभ्जिता। चवभेरुण्णापि तिता वाराणां गुरुर्भवेत् । 

वर्षाशन' ह योदयात् काश्यां रोद्तृकृट्म्बिने । या- 
. वन्त्यद्चानि तावन्ति बुगानि सख दिवोच्छते । वाराणां 

वषभोञ्यं योदद्याच्चिरपायिने । स कदाचित् दट्कुषा नो 
इः मङ्ग नरभ ¦ । वाराणद्ां निवसतां यत् षु 

छपजायते। तदेव खंवाखयि्ठः फलं त्वविकलं भवेत् । बद्ध 

षव्यादिप्रापानि यदा नान्नोऽपि कौक्तनात् | त्जन्ति 
पापिनां काथो सा वेनेहापमोयते | छेते प्रवि्टमातरेऽय 
भरबे मोष्यालतौ । इछा जच्ञाहग्या पाता लत 

पराविव् । कपाल बह्मयोरद्रः सव्वेषाभेव पश्यताम् । 

षस्तात्पतितमा लोक्य नन्तं परया सुदा । भिधेः कपालं 
नामञ्चत् करमन्बन्तदुख्यजम् । रस्य ज्वमतः कामि 

तत् काश्टां च्तोऽपतत् । खिनो बद्यणोहत्या नापैति 

खव या कचित् | सा काष्टां कष्तोनष्ाा कथ' काथ 
न इुलभा | वाराणशोति काशीति स्ाभन्त्रमिम- 

ञ्जपन् | यावच्जोथ' लिंषन्धयन्त जन्तुजाद्र न जायते| 

अविभक्त सहाच्ेल' अरन् प्रास्त यस्त्यजेत् ] 

दरूरदेथान्तरस्थोऽपि मोऽपि जाठन जायते) खानन्द्काननं 

यख विचिः श्रते सद्ा । ततृच्तेलनाभखरयान्न स~ 

भूयोऽभिजायते । शद्रावासे यसेज्िन्यः नरोनियतमानश्षः 

एनदामपि श्म्भारः तत्वा तक्नादिमच्यते । नहा 

शानमायाद्य यदि देषाद्विपद्यति । घनः शङश्ान्वनं 

न कामि लभते एुमान् | कपालनोचनः काश्यां ये खरि. 

ष्यन्ति मानवाः तेषां विचद्धुयमति च्िप्रजिद्धान्यतापि पा- 

क्तम् । च्यागत्य तौर्थमवरे क्ञानः कत्वा विधानतः | 
तपेयित्वा पिन् देवान् मुच्यते वर्म हत्यया । 
मैरवमह्ादेदयोरभेद्)त् = ह।रेवे कपाल ग्ध्व दिव्यपदेथः। 

“कपालमोचनं तोयं सव्वं पापप्रमोचनम् । तन द्धात्वा 

नरव्यात्र { सव्वं पापं ; प्रश्च्यते' माण्व०८९ अध्याये | 

कप्रालशिरस ए कपाल थिरसि यख । महादेवे “ऋष्य 
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स्तत बङ्बोपिद्कृद्य शरदां शतम् । तपा दिवमारूढाः 

कपालशिरसा स्ह" 

कप्रालस्परीट ए &त० । शरस्फोटने (माधाशोड़ा) 

कपालाधिकरण न° जंभिनिषलोक्त अधिकरण्मेदे तद्धा 

विकरष्प 8.१, पाटे यय. 

"'अयाभिधानकर्म च भर्िष्यता स'योगख तन्निमित्याद- 

थो हि विधोयते" जं ° ९० । दशेप्णेमासयोः च्र.य- 

ते “कपष पुरोडाशं च्रप्यति” दूति तथा ^षरो- 

डाशक्पखेन तषादुपरपतिण इति तत्र संदेहः 

क्रिम् १ उभय कपालानि प्रसोजयति ? षरोडाथ- 

प्रथं तुषोपवापञ्च उत शपथं प्रयोजकं न दठषोप- 

वापः? इति किप्राप्रम् १ भिनिगमनायां हेतोः अभा- 

वात् उभयम् दति प्राप्नेउच्यते अधांभिषानम् प्रयो- 

जलनसम्बह्वमाभधानं यख यथा पुरोडाशकपालम् इति 

इतोडाथा्कपालं फुरोडाशकपालम् कथम् णतद्व 

गस्बते ? पुरोडाश तावत् तसन् कले नाख्तियेन 

वतमानः सस्ठन्धः कपालेन ख्दात् तेनैब हेतुना न- 

भतः सण) कपास पुरोडाशेन भविष्यता समन्धः 

भरिष्यता सम्बन्धञ्च तच्धिमिन्तद्य भवति तसात् षरो- 

थेन प्युक्तं यत् कपालं तेन तषा उपवप्रव्याः इति 

कपालः खात् गचेत न, तेन दषा उपवश्नव्याभषन्ति 

र्त् न तुषोपवापः कपालानास् प्रयोजकः प्रयोजक 

ठ चणम्” एवञ्च सति चरौ एरोडाशाभावे यदा तुषा- 

चपवप्र म् कपालष्पादीयते न। तत्षुरोडायम्” भा०। 

कपालि ° कं ब्ह्भथिरः पालयति तकाले पाल-्न् | 

मद्ादेवे नि ° "कपालिं विषुरान्तकसम्" भा०स०४५ऋ'। 

कपालिका स्तौ कपाल+अल्पार्ये कन् अत इत्वम् | भग्न. 

ऋष््मयसरड (खापरा) । कपालिकेव शर्कीरा० स्वायेऽष्् | 

कापालिक तत्रायं न° स्वार्थिकत्वेऽपि कचित् लिङ्धाति- 

क्रमनियमात् । नाधितिषठन्तष जात् केथभस्रकपालि- 

का.?' भा०्खनु० १०४ ख. | 

“अधितिष्टन्न केशांसतुन भख्ाख्िकपालकाः।.अश्रसनो- 

ऽस्थोनि गोबाल-स्तुषान् भखकपालिकाः'' मतुः । ^“ठष्ण- 
कपालिकाप्रकाशानि कपालकुष्टानि" शतः “सुखतोक्ग 

२ दन्तरोगभेदे स च `"द्न्नगतास्तु दालमः कमिदन्को द- 
न्तडर्मभिद्धनकः शकरा कपालिका श्यावट्न्तकोऽनुसोक- 

हेति? विभञ्छ “दलन्ति टन्तवल्कानि यदाशर्करया स्ह । 
चेय कप।चिकृा रसेव द्चनानां विनाशिनी" शश्ुते 

लत्तितिः शकपालावयवे “कपालिक्षाभ्यां कपालं कपाला- 

भ्यां च षटख्ारभ्यते" न्यायकन्दलौो । 

कपालिन् ए” कपालमसूयल्य इनि । ‹ मद्रे रकपालयुक्त 
लि° “कपालि वा खादय चन्दरे्ठरम्” कुमा० स्तिया 

डौीपसाच रेदुगांयाम्" देम. । शिरःकपालो ध्वजयान् 

भिक्ला्चौ कमे वेदयन् । नह्भहा हादददानि सितभुक 
शद्िमाभ्रयान् ' यान्न° “तन््ालभ्खन्टकपाल्यवसत् 

पिशाच” भाग० 8,४,१७ | ४जातिमेदे एुस््रो पराशरः ¦ 

जातिशब्द तच्जातिषिहितिः। द्यां ्ोप् “नटी क- 

पालिनो बेश्या कुलटा नापिताङ्गना” तन्त्रे कुलनारी- 

कोलन । कपालस्य भाजपाव्रत्तेन ठन् कपालिक । 
कपालाधारेभोलिनि जातिभेदे च } तच्छ दमण । कापा- 

लिक ततृसम्बन्विनि लिरकपालमोदनशब्दे उदा ° ` "कापा- 
लिक्राक्नभोक्, णां तच्चारोगाभिनां तथा । न्नानात् लच्छरार्- 

दखदिदटमन्नाना देन्द्वयम् " प्रा ° वि ° ऋापष्त ° । 

कपि ए० कपि-ष्न् नलोपञ्च | वानरे अमरः | “नश्यन्ि 

ददं टन्द््नि कपीन्द्रः" भट्टिः । ““कुपितकपिक्पोल- 

क्रोड ताजस्तमां ति" उद्भटः । “विड्वराहखरोषटशण्णं गो- 

मायोः कपिकाकयोः | प्राश्य मूत्रघरौषाणि दिजश्चान्द्रा- 

यणं चरेत् "भनु;५“राभायणमिव कपिकथासमाकुलम्''काद^। 

खिद्के (शिलारस) | गन्धटूव्यभेदे तस्य कथिजाततवा- 
तृष्भाव्् °कपिनामतेक्तञ्च तथात्वम् | नाराय च|, 

मेदि° । "कपिलः कपिरष्वयः" विष्ण स° । कं जलं र- 

श्र्ञभिः पिबतोति कपिबेराहो वा “कपित्ररादः स्ति 

वचनात्" भा० | कादुदकात् भूमिं पाति उडरतिपा- 

क | $वराद्े। ५धाबिकायां (खामला) शब्द्मा० | 

६ैकरह्कभेदे थब्धच °| कपिक्रोडव्खं त्वात् ऽरक्तचन्द्ने । त 

हस्प" पिङ्गले च षु । तद्वखु वाति वि° । कपेः थाखा- 

ग्हगत्वस् मांसगुखाच मखत दथिताः। “म्. मृचिक- 

इक्तशायिकावकृशपूतिषासषरानरप्र्टतयः पयद्धगाः'' 

“मधुरा गुरो दृष्यावन्ष्याः शोषिये क्ताः | खट 

मूव्रपरीषाच्च कासाशेःखासनाशनाः 

कपिकच्छ स््लो कपीनामपि कच्छ: यस्याः५ब ० |(आल्क.शो) 

कपिकृणड हेतौ शकशिम्बदाम् अमरः | तद्धा भावप्र. 

उक्तायथा “(कपिकच्छ ष्टं इष्या मधराष्टहयो सुखः 

तिक्रा वातहरी बल्या कफ़पित्ताखनाशिनी | तद्वो वा- 

तश्चमनं श्ढतं बाजोकरं परम्” | 

कपिकच्छफलोपमा न्ती कपिवष्टूफलसय उपमा यण वश 



| | 
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फलत्वात् ¡ जदकाक्तयां राजनि तखाश्लत्त ल्यफल - 

लात्तथात्वम् । [(काल्क् यो) शकशिम्बयाम् भरतः 

कपिकच्छ,रा स्त्रो कुपिभ्यः कच्छ राति ददाति रा-क) 

 कपिकन्द्क न° अपि+कदि-उक अतोलोपः क शिरसः 

पिकन्द् कम् | शिरोस्थि शनब्ट्च° । 

कपिका सा कपिर्वराद् इव कायति प्रका्ते छष्णत्वात् के- 

क | नौलविन्व्ारटच्े राजनि 1 

कपिक्षैतन ए०कपिषेनूमान् केतने यख । अर््लने कपिध्वज 

५सवान्तप् निदं वाक्य मन्रपोत् कपिक्ेतनः"भा °खाश् ०८२) 

खथा द. तथ्य कपिकेतनता तथावसं तं भाग्व०१५१अ०) 

५एपघक्तसु इतमान् भीमसेनमभाषत | भ्वाढत्या२ सौ 

द छैव करिष्यामि प्रिवं तव । चम् तरिगाद्य शवां 

परिथक्किमदाकुखाम् । यद् सिंहर बौर } करिष्यसि म- 

इब , ! तदाहं ठंहयिष्यामि खरवेण रब तव । व्रिजं- 

अख ध्व॒जस्यच्च नादान् मोचयामि दारुणान् । शत्रणां ये 

प्राणडराः खं येन इनिष्यथ” । कपिष्वजादयोऽप्यव्र । 

कप्रिकोलि इ कपीनां प्रिवः कोलिः! (अयोआाङ्ल) 

कोलिभेदे <मा ०। 

कपिचडा खलो कपना चरूङेव । आनातक्टवे राजनि । . 

[ विका | वन्दा.कुलद्य कपिचूडादल्यतया वथात्वम् । 

कपिचूत इ०कपौनां चत दव प्रियत्वात् च्याग्बातकटकः 

कपिज इ० कपितोजायते जन--ड । कपितेखे तुरण्के 

(श्िलारष) राजनि° । 

कपिजद्छिका खी क्पेज कंध जच य ख्थाः संश्नायां कन् । 
बैलपिपीचिक्रायां (तेखोपोका) राजनि° वृह्याः कपिः 

त॒ खदोचजङ्कत्वात्तथात्वम् । 

कंपिच्ञल खी “कपिरिग जवते ईषत् पिङ्गलो वा कमनोयं 
अन्द्" पिञ्चयतोति वा” निरक्रोक्ञा व्युत्पल्तिः एषो ° । 
१ पञ्चिभेदे चातके राजवह्ध ° जकयाचनाय तख रम्यश्न्द् - 

करण्यात तथात्वम् । २तित्निरौ लिका० । तित्तिरि 

रिष्िचोत एव खादयः । ^वससिंकादाववरचीरि कपिञ्चल- 

कविजिराः । कलिङ्गाः कक्टाद्या् विस्किराः सखदा- 

चश ः । विकोयै भञ्ययन्तये ते यख्धात्तखाद्धि विस्िराः । 

कपिञ्जल ददि प्राश्न: कथितो गौरतित्तिरिः'भावप्रग्ञब्रोः 

अर्तंएव "वसन्ताय कपिञ्चलानालभेत सोश्राय कल विद्धान् 

यर्वाभ्यस्ित्तिएोन्” यजु० ४,२० । कपि ञ्चबतित्तिरौणां 

भेदेन निदः “कपिञ्जवः कपोत उकः थस्ते निषदं - 
२) 

ख” बु २४,१८ तर चार ख्यत्यात् तन्तदेवतोह् - 

< वान्भागङरे 
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चेन त्सगे एवात्रालभनम् । “"करपिद्धलादीदतखटजति 

पय्यग्निकतान्» कात्या ०४ ०,६,९ उक्ने: । कपिञ्जल भ,स- 

यणाञ्च भावपरं उक्ताः कपिद्धलादोन् विध्किरादक्ा 

“विषिक्राः मधुरा शताः कषायाः कटुपाकिनः। 

बल्याटष्याच्ति दोषन्ना पथ्यास्ते लघवः खटताः” | 

कपिञ्जल शब्द् स्याव नत्वे न इप्रच त्यज् भिन्नत्ेन च श्च- 

ख्मशन्दन समासेन आद््,दात्तत्मम् । “अन्तर चावस 

हयरच् नप्रच” पा० तरात् 
कपिच्छलनाय ° बह्त्वख लित्वपय्यं वसायिताख्यापके 

न्यायभेदेस च न्यायो यथा “सबन्ताय .कपिज्ञलाना- 

लभेतेति" खत्या कूपिञ्जलगतं बड्त्व' बोधित" तच्च विव- 

कित विधेयस ख्यात्वात् कपिञ्जलस्ान्यतोऽप्राप्रलात् ति- 

चेयत्व' ब्त" च त्वि्मारभ्य प्रराब्धपयन्तपय्यवसन्नभि- 

त्यनव्यसायेनाप्रहृत्या वेदाप्रामाख्ापरह्िरिति प्राप्रेरा् 

५प्रथसोप स्थितेस्तन्त्रत्वात् " जं ° ० । तित्योत्पच्छनन्तर 

लिल्स हि कैकत्वब दधया चतुद जन्ते तत्र तिवख प्रथमो 

परस्यितत्वात् जेदबोध्य बह्त्वस्य तत्रेव पययवसान्नानध्यधसोयः 

संख्यायाम् एकलत्वसेष बधत्क्छं खयायायां लि तसखौव प्रथमो - 

पस्थितत्वातच्ततरौव बेदतात्पय्थांत् । अपरे्ावुद्धिसहलतेका- 

तवलये्य लित्वम् एवं तथा विधेकत्व चषकेण चतुद जन्यते 

इतिमते ठु कारणोभूतापेचवाबुद्धिलाषनेन प्रथमोषस्थित # 

निलद्यैव बेदबोध्यता नातोऽप्रहत्तिः चअतण्व वैया०भू० 

संख्यायाम् रएकत्वसंख्याया एव हणे कपिञ्जलालम्भ- 

वाक्ये लियं इ्टान्तोलत" यथा “अभेदेकतवसं खा- 

या ठत्तौ भानमिति स्थितिः । कपिञ्चनाबम्भषाक्ये बित्व' 

न्वायादयथेच्यते ” । “ ब्धत्वगणनायां तित्रखंव प्रथभो- 

परस्वितत्यात् तद्र येव भानवदेकत्वद्य सबैतः प्रयसोपस्थिठ- 

त्वमसीति भावः१। ` 

कपितेल न° कपिभिः शि्ायादारयेन निष्पादितं तंलम् । 

सिद्धके त्रघके गन्छद्रव्यभेदे (शिलारस) ।“लिद््कसतु त॒- 

रष्क: खाद्यतोयवनरेग्गः | कपितेलज्च संख्यातं तधा 

च कपिनासकः” भावप्र । लेन लरष्करूण्यवनटेशो- 

इवशिक्ादलनेन कपिभिरूद्खावन7त्तस्य तथात्वम् । 

किय उ० कपिल्िषटल्यन तत्फलप्रियत्वात् खथा-क षो ° । 

(कणतवेख) टक्तभेदे “त्रिरालान्ते लिरात्रान्ते कपक्यव- 

द्राश्नः"भाग०४,८,द६* । अद युणपत््रोयादि भावप्र* 

खक्त' यथा । ""कपिल्यस्त दाल : खग्नतथा पु्यफलः टतः । 

कपिप्रियोद्मिफल्रस्लतया भन्तयठफपि च| कपिल्यमाम 

४१६ 
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सङःपाद्ि कषायं लघु लेखनम् । पक गुरु टषाह्का- 

अमन वातपित्तजित् । स्यादल्यन्त॒दरङ्कगठ शोधनं म्राहि 

जरम्” ! अपिच “कपित्यमामं कण्डनं विदं याह 

वातलम् । मधराच्छकषायत्वात् खौगस्याञ्च रुचिप्रदम्” 

छते अस्बरवरेऽयं पठितः अन्द ब्द तद्वाक्य' दशि तम् । 

ारीतेनाख्य भव्तणं सवेदा निषिह्ध" यथा “न वटञ्ञ- 

च्लोडभ्बरनोपदधिल्यमाठलाङ्गानि भक्षयेत् । कपिलो. 

शयन् देओ षुष्करा० इनि कपिलियिनो स्त्री कपिल्ययुक्तदेथे । 

वद्ध सच्धिलष्देथादि काशा० इनि ¦ कप्रिलिन् तत्स 

न्िशदेशादो लि° । [ कटच्ते राजनि 

कपिखत्वक् इ” कपिखस्छ त्वमिव त्वक् वल्कलनख । एलवालु - 

कपिखपर्णो श्लो कपिल्यख परभिव पर्यमखाः गौ ° डोष । 

कपित्यदल्य पत्रिकायां चित्रपतिकायां इच्तभेदे रत्रा०। 

कपिल्याश्क न° चक्रदतोक्गे चूखंभेदे। यथा “वसानौ 

पिप्पओोम् ल चदा तकनागरेः । रोचनाग्निजलाजाजी 

धान्यसोधर्चखेः समैः । टन्दास्धातको ठष्णा विल्वदाडि- 

सतिन्द् केः) लिरेः षड्गुणसितेः कपिलाः कतः । 

दूर्वीऽतिसारपहस्ठोच्चयगुल्मगलामयान् । कासं चचा 

खार्चिं हिक्कां कपित्यादटमिकमाजयेत्” चक्रद्° । 

कपिलयास्य इस्ी कपिल्यमिवाख्यं यख । गोलाङ्गुलाच्डे 

बानरमेदे लिका० ¦ तदय कपिल्याकारहखत्वात्तथात्वम् 

लातित्वेऽपि खयोगोपघत्वात् रयां टाप । 

कपिनामन् ° कपनांम नाम यद्य । बिद्के भावप्र° । 

कपितेलशब्दे तदाक्य' द्यम् । 

कपिपिष्पलौ शली कपिः कपिवखा रङ्गा पिपपलोव । !रक्ता- 

पामे वैद्य ) २द्धव्ावन्त टच्ते रल्रमा० । 

कपिग्रभा स्त्री कपावपि प्रमा खयुणप्रसारोऽखाः। (खाल 

कुशो) कपिज्च्छराम् शन्ट्रला° । { रखने च 

कपिप्रसु ए* दैत । शरबुनाये रालचन्द्रो शब्द्रबना° । 
कपिप्रिय ष० ईैत° । शयालातकटच्ते राजनि° । २कपिद्ये 

भावप्र° । कपितेब ब्द वदाकःखक्रस् । 

कपिरय इ० कपिरेदमान्रथ इव वाहनम । शन्रीराभे श~ 
ब्द्रला° । कपिहंदगानूरेऽखय । २ खञ्लमे कपिकेतन 

अब्दे तच्रामताकारयं द्र्भितेस् । 

कपिलं इ०कब् वें &खच् वस्य प्च, कपि+सि्रा०्लस् वा। 
सख्या ङप्वेके १निभेरे कड मपरजापतेदेकहूतिगमैज- 

इलद्धपे रभगवद्वतारभेदे । रेवद्धौ कुकुर च हेम०। 
(ध्लारथ) ५बिद्ुके रलमा० । ६पिद्लवख' । ७त- 

द्वति लि °अमरः | नश्च वः नोलपोतमिचितवखं इति 

रभसः रोचनाच्छविरित्यन्ये। सा्ख्मतद्च द्विध रेख- 

रनिरोच्ररभेदट्ात् तन रेश्वरखांख्यशास्त्रः भगवट्वतारः 

कपिलः प्रणोतवान् । निरौख्चरलांख्यन्त॒ अग्नदुवतारः 

कपिलः” “व्यग्निः स कपिलो नार सांख्य शा स्तरप्रवत्तकः'” 

दरति खतः) तन्न निरोञश्चरसांख्यप्रह्यादि यधा 

सांग्का० उक्त यथा ^युरुषाये ज्नाननिदं युद्यम्यरमर्भिणा 

समाख्यातस् | स्थि्यत्यत्ति प्रलया दिन्त्यन्ते यल भूतानाम् । 

एतत् पवित्रनखंप खानराइरयेऽहकम्मया प्रददौ । चाद्ठरि- 

रपि पञ्चशिखाय तेन बहधा तन्तन्द्म् ¦ शिष्यपर- 

ग्परायातमौञ्चरढष्यनम चंतदार्याभिः। खंचिप्रमाय 

मतिना सम्यग्विन्नाय सिद्धान्तम् । सप्रत्या किल येऽर्था 

शे ऽयाः सतस षट्ितन्त्रख । अ ् यायिकाविरड्हिताः 

प्रवाद् विवच्जिःताच्चापि"” विष्टतच्ंतदश्छाभिः शा० तर 

कौ ० व्याख्योपक्रमे यथा 

«अथय ति विधड :खात्यन्तनिरत्तिरत्यन्तयुरुषा धः" इत्यादिक- 

सतरजातात्मजं षडध्यायोर््प शस्त्रम् कपिल्निः खाद 

रिनिाभानं सुनिश्चपलच्छौट््य प्रणिनाय तेनापि ततः खुत्वा 

तदर्थाचयुणं ख" लि पभपर' चास्त्र' सयिष्याय पञ्चशिखाय, 

प्रदि्टनेय' लोके प्रचार्पगतेऽख्ित् शास्त्रे ईशरकष्णन 

विदह्य णाख्यायिकापरवादनि राकण्णवजं षटटिपदार्थौप्रति- 

पादाय इासप्रविराबयीः निभ्डिताः | रवच्छास्त्रख व 

५सखद्ां प्रक्च्व्व ते यखात् प्रशति' च प्रचक्षते । वन्तानि 

च चतुवि'थत् तेन साद्य परकोन्ति'तम्" दूति महाभा- 

रतथाक्यालसारेण प्रति एर्षसम्यग् विवेकन्नान प्रसद्य - 
याः, प्रखयादिचठु वि“शतिरन्तवसङ्ख्ायाञ्च प्रतिपादनात् 

सकय शन्द्ाभिधेयता । तदिद् शास्त्रं विकित्वाथास््न- 

मिव चठबय् हस् चथा रोगः रोगनिद्ानः रोगनिहच््् - 

प्रायः रोगनिरचिरिव्येते पदार्थाः वचिक्िद्धाथास्त्रगताः 

खव हेय इख, वच्निदान' चिस्तादि, तच्चि य् पायो विवे 

कवाच्चाल्कारः, इःखनिटत्तिशव्येते पदाथः खत शाद 

प्राध्यान्वे नोर्पादट्ाः प्रसङ्कागताङान्ये। प्रतेः साग्या- 

बस्वापन्चयु यलयःत्ि काया; सर्ममेरेऽपयकलं, खमाभवर्ग डप 

प्रयोजनवन्वमू, पराथ तयः प्रटत्ति मनच्च, खषद्टा चेत - 

नख पुरूप्ख प्रलतिकाष्देभ्यो मेद्, व्यक त्व' जन्ममर- 

फा दिव्यवस्वान्धथादप प्ये बं त्वञ्च, प्रतेः उरुषख चो- 

भयोः अस्तित्व, ख"योग;, नियोग स्य.लद्धच्छमू वानां 

स्वितिस्न्िते दश प्रायाः मौलिकाः! गथा अदिद्या- 
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ऽ्ितारागदू घाभिनिनेयातमकाः पञ्च विपखयाः 

दन्दियादीनां खखव्यापारेऽसामा्यैम् भवाधि्य' कठि- 

तान्वत्व' जडताऽजिघता तथा । मूकता कौण्य पक 

त्व क्लैव्योद्ावत्तं मन्दता" ! इत्ये काद्शविधम्, नवधा 

तुटयोऽट्धा सिद्धयः तासां विपर्ययः सप्रद््धा दत्येवस- 

हाविंशतिः नधा ठषटयोऽष्टौ रिद्धयद््मेवः बिः पदा- 

चौ; भप्रधानालिलमेकत्वमथेवन्तरमयान्यता । पाराच्य्च 

तथानैक्यं वियोगो योग एव च । शषट्तिरक्टं त" ् भैलि 

यौः खता दथ । पिपरय्येयः प्रञ्चविधस््रयोक्ता नवतुखयः। 

करणानामसामरयं म्टावि शतिधा सतम् | इति षिः 
म प © 

पदांथानासदटाभिः सिद्धिभिः सह” | दूति राजदात्ति- 

कोक्ता उपदिष्टाः । प्रस{तिएठरषविवेकोपदेशाय प्रटत्तं या 

प्रथमं चेतनाचेतनत्वो न पद् द् विध्यं चायाम्बमूव । तल 

चेतनाः पुरुषा जन्या दिव्यवस्यान्यथानुपपन्ते बहवः । पञ्च- 

त्यादयः चतर्ियतिः पदार्थाः स हतपरार्याः चतन | 

उअयेतनाच्पि प्रङत्यादयः युरुषस्य भोगापवर्गाधैः 

बद्वट्द्र्थ" चीरनिव प्रवन्तन्ते । तत्महृ्तौ च अनाद्य 

` विद्या मिग्यान्नानजन्यवासनासह्ता ध॒रूतेणं सयोग 

सम्पादयन्तो हतः । पुरुषस'युक्ता च साम्यावस्थापन्नयुख- 

ल्यात्मिका प्रकतिः मद्तत्वाकारेख परिणमते द्रद्भि- 

त्वभेवेतिभिखयातकटन्तिविशिदटमन्तः कर्यमेव मह त्तस" 

्ञकम् । तञ्च एनः इदं मम च्यनेनाहं कार्ये निष्पाद्यः- 

शोत्टेवमहष्ारातकषटन्तिविशिष्ान्तःसर णद््पा ऽइ राकारे+ 

श परिणमते । सोऽपि सच्छाभूत् ष ब्ट् तन्दाल स्स यतन्त 

खपतन्मात्ररसतन््ात्रगन्धतन्द्रालाकारेख परिणमते | वा- 

नि च च्रोत्रतलदनयनरसनाजिह्ा्य-पञ्चन्नानेन्द्रिय-याक्. 

पाण्िपादपायूपस्वाद्य-प चचक न्द्िय- सद्ुल्यविकल्पात्मकट- 

त्तिकमनो र्परेण, अाकाशवायुज्वलनजदभ्भिरूपमहाभूता- 

कारेण च परियमन्ते | तरते चदठर्मिशएतिः पदायाः^प्टते 

द्धान्, महतोऽह्1रः, चदृष्वारात् पच्च तन्दातराण्छि, 

तन्मात्रे भ्य रकादथेन्द्रियाणि पञ्च भूतनि चेति” खनो 

पदिष्टाः । तेभ्य एव च भौतिकब्रह्मार्डचतुविं घप्राणि- 

देहादीनादत्मचचिः । प्ररुतिश्ं व भूयोभूयः खव्यापारान् 

शवेषाय दथ यित्वा भूयोनूयो भूज्छसानेष तेष क्रनबः 

ुरुपर् कैरःग्यसतृपादा चासात्काछभ्यः रुषा षिवे- 

कत्तान' सावविल्या च टष्टातविवेक' एुरष' प्रति खव्या- 

यारदथैवेन छतलतप्रतया निवस ते । तद्धिढनतौ च तत्का- 

खं सकद पद्य व्यापारनिडत्तिरिव्यवः घकाखं प्रति इत्ति 

निवारणाय प्रयतः कार्यः । तच्निठत्तिखच पिवेकन्तानसाध्या 
इतेवं विवेकतसाधनायेद शास्त्रं प्रत्तम् । वितेकचच 
यत् वस्तु यथास्थितम् तत्तयाद्धमेण न्नानम् तत्न पुरुष - 
निःसङ्गतया क्रियाखन्यतया चापरिणामित्वेन कटःतवा- 
भावात् प्रङुतिकायय बुद्धिरेव कर्त्र लतिसमानाधिकरण्योनैव 
तत्फल इखदुःखादेः तन्नितेव । षर्षे तु पुवानक्षायः 

` बुद्धशिद्ात्मनि पृतिवि्वात् दःखादेरपि घुक्पे पुतिभ्बन 
तेन च र्भ उपतप्यते, ग्डधदुं.खनिरटत्तौ च नैव तख्ोप- 
ताप इतरतः पृतितिभ्बर्पडुःखभोक्त त्वेन अतन" जानन् 
एुर्ष उपतप्यमान इव भवति | ततश्च पुकतेर्भिःन्रतया . 
तत्का हखादिच्न्यतया ज्ञातः पुकर्ष; पतिविम्बाकारः 

` इःसेन बध्यते दयेव पुकशत्यादीनां चठ थतितत्त्वानां 

उरुष्य च असाधारणधस्नोविशेषक्यनद्ा रा तयोिबेज्ना- 
नोपयोग्य्, पदेशायबेद्स् शान्त गन्तम् यया च तयोर्विवे- 
कस्तथा शास्ते तन्य्रलके दुसप्रतिका{रिकातके प्बन्वे ष्व 

अ ख्यायिकापरवाद्निराकरणवर्जसोश्वरङ्ष्ण न दुर्बितम्१। 

तन सांख्यमत' सर्दद्शसंयड्े दलय' समयाह्ि 

“ुङ्कःपरेण हि साद्यशास्त्े चतरो विधाः सन््राव्यन्ते 

किदं: प्रछतिरेव, कचिद्विसतिरेव, कचिदिति प्रण- 

तिश्च, कञ्चिदहथय इति । तन केवला प्रसतिः प्रषान् 

पटेन वेदनया मूलप्रकदिः नासावन्यसख कर्य च दिशतिः, 

प्रकरोतोति प्ररुतिरिति वयुलत््या मच्वरजस्तमो यानां सा- 

म्यापस्याया चभिधानात् तदुक्तं ^मूलप्रकतिरविङतिरिति। 
मूल्चासौ प्रतिच्च मृलग्र्लतिः मदाः कार्यकलाप- 

खारौ मलं न त्वद्य प्रधानख् मृलान्तरजस्ति अनवस्थापा- 

तात् । नच बोजाहूुरवदनवस्वादोषो न भवतीति वाच्यं 

प्रमाणाभावादिति भावः | विहतयञ्च प्रतयञ्च म्द 

रतन््मालाखि । तदण्यक “महदाद्याः प्ररतिवितयः प्रेति” 

सयार्थः प्रकवयश्च ताः विक्लतयश्चोति प्रतिषिरतयः शप्र 

सद्धादादीनि वच्चानि वतना न्तःकरस्णादिपरद्ञेदनोयं सहस 

क्त्व तददूारख प्ररुतिः मूलप्रशतोस्तु विरतिः । णवमहङ्ूर ~ 

तत्त्वमभिमानापररनासेयं मद्धतो विठतिः प्रकतिख् णञ्च- 

तन्मालादौनाम् तत्राहडूारतच्ं ताभसं सत् पञचत्यात्रायं 

स््रल्द्याभि धानां प्रहलिः, तदेव सात्विकं सत्महंतिरेकादयेन्दरि- 

याणां ब्ोन्दरियाणां चचतुःखोल्रव्रायरसनात्वगाद्याना, 

कर्नन्द्रियाणां बाकू्पाशिपःदपायपस्याख्यानाक्भयाक्मकख 

मनसद्च | रजसश्तूनयत्र क्रियोत्मादनह्ारेख कार्यत्वम- 

सीति न वैयथ्यम् । तदङ्गमौञ्रष्येन “अनिमानोऽ- 



कपि { १५६६२ 1 

। 

'ङ्ारस्तख्माटु दि विधः प्रवत्त ते सगः | एकाट्शकश्च गण- | 

स्तन्द्ालपञ्चकञ्चव । सात्तिकिणकादशकः प्रवत्त ते वरल 

तादडृङ्कारात् । भूतादेक्न्दात्रः स तामसस्तजसादुभयस् । 

बडन्द्रियाखि चच्ःचोत्रनराणरसनत्वगाण्यानि । वाक् पा्- 

खिपादपायपस्यानि कम्बन्द्रिया ण्या: । उभयात्कमत् 

सनः सङ्ल्यविकल्यात्मकमिन्द्रियञ्च साधम्मपो दिति" । 

वित ञ्च तन्लज्ो खया मा चाय्यवाचस्स तिभिः । केवला वि- 

शतिस्तु पियदादोनि पञ्चभतानि एकादशेन्द्रियाणि च तदुक्त 

“घोडशकेस्तु विकारः” इति घोड़ शसङ्खयावच्छिन्नो गणः 

घोङशको विकार एव न प्रसतिरित्यथः यद्यपि एयिव्या- 

द्थो गोषटादौनां प्रसतिख्लथापिनते शविव्यादिम्थस्त- 

च्वान्तरमिक्ति'न प्रतिः त्चान्तरोपफद्ानत्व' वेह प्ररति- 

त्वमभिमतं मोषटादीनां स्यलत्व न्द्रियखाद्यत्वयोः समान 

त्वेन तत्वन्तरत्वाभावात् । तत्न द्ड्स्छशं खपरसगन्वतन्ना- 

लभ्यः पृव्वपृव्व च्छम् तसहितेभ्वा पञ्च भूतानि वियद्ा- 

दनि क्रमेसकदिलिचतुःपञ्चगुष्णानि जायन्ते । इन्द्रिय 

्रिस्तु प्रागवीक्गा । तदुक्तम् ५परजचतेर्म हां स्ततोऽहङ्ार- 

शवक दण षोडशकः । तद्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः 

पञ्च मूतानीति'" । अदभयाष्ककः एषः तदुक्त ' “न प्रय 

तिभ विरतिः रुषः" इति । पएरषस्तु कूटस्यनिन्योऽपरि- 

श्चामो न क्य चित् प्रतिनांपि वक्षतिः कञ्धवचिदिल््ः । 

ख्तत्पञ्चुविं यितन्त्वषाघकत्वेन प्रसाणलयसभिमते तदय्यक्त 

«हटसलुसानमाप्रवचनञ् सर्व्यप्रमाणसिदत्वात् । लिविषं 

त्रमाणनिद प्रमेयसिद्खिः प्रमाणाद्गीति"। इद कायक ।र्- 

भागे चतुद्धां विप्रतिपत्तिः प्रषरति ! खखतः शच्जायत 

दूति सौगताः सङ्गिरन्ति | नैयायिकादयः सतोऽसच्जायत 

ड़ । वेदान्विनिः सतो विवत्तंः कप्येज्ञातं न वस्तु- 

खदिति। सांख्याः पुनः सतः सख्जायत इति । तन्नाखतः 

शञ्जायत इति न प्रामाथिकः पत्तः असतो निरंपाख्यख 

अथविषाणवत्कारणत्या दुपपत्त : वच्छादच्छयास्रादाकदच- 

पपच । नापि सतोऽखच्जलायते कारकव्यापारात् प्राग- | 

खडः शशविषा वत्य त्तासम्बन्धल चो त्पत्यतपपत्त; नहि 
मौलं निषुखतमेनापि पीतं कन्त" पाव्यते। नठु सत्त्वासन्् 

षट धम्राविति चेत्तदचारू असति, धम्मिणि तद्धन्म इति 

व्वपरेथाचपपत््या धम्पिणः सत्तापत्तेः । त्ात् कारक- 

व्यापारात् प्रागपि काय्यै सदेव, सतश्चाभिव्यक्तिङ्पपद्यते 
बभा पौड्नेन सिलेषुं तैश दोहेन पोरमेयोपु पयसः । 
खत; करये किमपि निद्थनं न दश्छते। शिच का्यख 

कपि 

सम्बद्धं कारणं तच्जनकम् असम्बबुं दा प्रथमे कायं ख स्व 

समायातं सतोरेष सम्बन्ध इति नियमात् चरमे सवं कायं - 

जातं स्वंखाच्जायेत खसम्बडत्वावियेषात् । तदग्यख्यायि 
साद्या चाय; ^चअसत्वाच्नाखि सम्बन्वः कारेः सत्त्तख- 

ङ्किभिः । असम्बड़ख चोत्म्हिभिच्छतो न व्यवस्थितिरिति") 

येवं मन्येथा खसम्वद्वसपि तत् तदेव जनय[त यत्र यच्छक्घ' 

शक्नि्च काय द्र्थनोच्धेयेति वन्न सङ्गच्छते तिलेष वैल 

जननशक्तिरित्यत्र तेलश्थासन्तवे सम्बद्धत्वासम्बद्त्वविकल्येन 
तच्छक्तिरिति निद्धपणायोगात् । का्यकारष्ययोरभेदाञ्च 

काय्य सत्व कारणात् थक् न भवति पटश्लन्तभ्यो म 

भिद्यते तदस्मान्न यदेव न तदेब' यया गेरञचः, तद्मच 

पटस्तस्माच्रार्थान्तरम् । तदि प्रयेकं ब एव प्रावर णक" 

कधं रिति चेत् संस्थानभेरेना विम नपटभौवानां प्रावर्था्- 

क्रिवाकारि्नोपपत्ते; यथा हि जर्भख्ाङ्गानि कूर्म रोर 

निविशमानानि त्ि्तोभवन्ति निःसरन्ति चाविभेवेन्ति 

एवं कारणस्य तन्त्वादेः पटाद्थो विशेषा निःसरन्त आावि- 

भवन्त उत्पद्यन्त दृदयच्छन्ते निविशभानास्िेभवन्तो भिन- 

श्न्ोत्यच्यन्ते न नरतासतमलिः सतां बा विदाः । 

यथोक्त' भगवद्वोतायाम् “नासतो विद्यते भावो नभावो 

विद्यते शतः" दति । र्ततच्च काथाचुमानात् तल्मधान- 

सिद्धिः। तदुक्तम् ""अशद्करण्याङ़पाव्नयड्खात् स्वव 

सम्भवाभावात् । शक्त्य शक्यकरक्ात् कारणभावाञ्च सत्का- 

व्ये जिति"। नापि खतो ्द्धतन्वख पिवत्तं : प्रपञ्च: बाधा- 

हपलम्भात् अधिडनपरोष्वयोदिच्जयोः कलो तद् 

ष्याटिवत् खाद्प्याभावेनारोपासम्भवाञ्। वश्यात् षड. 

मोषात्मक्ख तथाविधकारणमदधारणोयं तथा च प्रयोगः 

विमतं भावजातं छखदुःखमोहातककारणक तंदन्विबलवाव् 

यद्येनान्वोयते तन्तत्कार कं यथा रचकादिकं व्ण न्वितं 

चुव्ीकार्यकं तथाचेदं तखाशषरेति । तत्र॒ जगत्कतरणे 

येयं छखात्मकता तत् सत्व, या दु :खंलक्रता तद्रजः, चा 

च मोहात्मकता वम इति बनिगुखात्ककारुणसिद्धिः तथा 

हि प्रयेकं भावाच्तेयु णवन्तो ऽभूयन्ते यथा मैदा 

सत्यवत्यां मैत्र सुखमापिरस्ति वं प्रति सत्वयणम्रादुभा- 
प्रात् तल्षपल्लौनां इःखम् ताः मवि रजो॒णणादुर्भावात् । 

आमलभमानख चैलख मोहो भवति तं पुति तमोरुणयह- 

इवात् "एवमन्यदपि वटादिकं बम्यभानं षाकंरोति परै- 

रपि हियभाणं इःखाकरोति उदासौनद्धौपेक्चाविषयत्केनोः 

पविते उगेचागिषयल' नाम मोहः हह -त चिन्न इम 
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आ इःतोर्मो ङ्द निष्यत्त : उपे्णोयेष् चि त्तउत््यद दयात् । 

तश्चत् सवं भागजातं चखदुःख मोहात्मकं त्रियुषपुघानकार- 

कशकमथगम्यते । तयाच च्ेताञ्चतरोपनिषदि चर.यते “- 

जामेकां लोहितशुक्तंङष्णां बहवो: पजा जनयन्तीं सूपाः । 

अजोद्योको जुषमाणोऽदेते जहल्येनां भृक्रभोगामजोःऽ- 

न्यः "इति | अत्र रोहितशयुक्तरष्ण शब्दा र द्धकलयपुकाथक- 

त्वावरकत्वसाधर्म्यात् रजस्मत्वतमोगुत्वपुतिपाद्नपराः । 

नन्वचेतनं पान चेतनानधिषितं मडहद्ादिकाय्य"न 

व्याप्रियते अतः चेन चिद्ध तनेनाधिषटात्रा भवितव्य तथाच 

सर्व्वा$द्ौ परमेश्चरः खोकन्तव्यः स्थादिति चेत् तदरङ्ग 

तम् अचेतनस्यापि पुधानख्॒ पुयोजनवभेन पृटच््य् पपत्तेः 

दच्च खवेतनं चेतनानधिषितं पुरुषार्थाय प्रयचंमानं यथा 

वत्सविदड़7$मचेतनं चोरं पुयत्तते यथा जलमचेतनं लो- 

कोपकाराय पुवत्तते तथा णुक्कतिरचेतनापि घुरुषविमो- 

च्य प्रवत्छति। तदुक्तन् ५३द्ध विटड़िनिभित्त चौर्य 

यथा पृषटत्तिरन्तस्छ | एुरुषविमोचनि मित्त तथा पुत्ति 

युधानदेति” \ यस्तु परमेश्रः करणया पवत्तंक दूति 

परमेखरास्तित्ववादिनां डिख्डिमः स परायेणखगतः तिकल्पा- 

पपत्तेः ष किं षेः पुक् णवत्ते खय् तरकालं वा 

छाद्य शरोराद्यमावेन दःखानत्पत्तो जपानां इुःखपु- 

ष्ाखेच्छरालुपपसिः, दितीये परस्छराश्चयपसङ्ग;ः करणया 

टिः च्छा च कारुण्यमिनि । तद्माट्चेवनद्यापि 

चेतनानधिषहितद्य पृधानख भड्टादिद््पेण परिणामः 

षुरुषार्थपुयुक्तः पुधानणुरषसंवेोगनिभित्तः । यथा नि- 

व्यापारखाष्ययस्कान्तद्य सन्निधानेन लेाचख व्यापारः 

तथा निवौपारसय परुषसयं सन्निधानेन प्रधानव्यापारोा 

. युज्यते । प्रतिष्ठ रुषसम्बन्ध चच पङग्बन्धवत्मरस्र पेच्चा निव- 

ज्जन: । पुङतिहि भेग्बतया भेाक्तार घुरुषममेच्तते एरु 

भाऽपि भेदाय डिच्छःयापन्या तद्रतं इःखलयं वारय- 

माणः कंवल््यमपे्तते । तल्मज्ञतिपुरूषदियेकनि वन्ध बनम् । न 

अ तदन्तरेण युक्तक्षिति कदल्यां पुरुषः प्रधानमपेचते। 

अथा खल, कौचित् पङ्वन्धौ पयि सार्थेन गच्छन्त दव 

कताइपञ्गवात् परिल्यक्गसार्ौ मन्द्मन्दमित्तः परिभ 

खन्तौ भयाकृलौ दैववशात् संयोगष्पगच्छेतां रत्न चान्वेन 

यङ्गः स्लान्धनारोमितः ततः ण्ङुद््भिंतेन मागेखान्वः 

समभित स्थाने प्रादनेति पङ्करपि सखवन्धाधिद्ढः । तधा 

यरस्परापेचप् घानदुरुषनिवन्वनःसगेः । यथोक्तम् ^ए्- 
चख थना ववल्ा्ं त्या पुघानख । षङ्ग्वन्बधदुभयो- 

रपि सम्बन्धसलतकतः सर्ग; "ति । नतु युर्षाथनिबन्धना 
भवतु पुलतेः पुदटर्तिः निरट्तिस्तु कथशरूपपदययते ‡ ईत चे- 

इच्यते यथा भरा दषटदोषा सखररि्यौो भत्तारं षुनर्नपैति 
यथा वा छतपुयोजना नन्तेको निवर्तते तथा यङतिरपि। 

यथोक्तम् `"रङ्गख द्थयित्वा निवस्ते नत्तको यथा. 

न्छत्यात् । पुर्ष्यं तथात्मनः पकाश्य विनिवन्त ते पल- 
वतिरिति" । एतद्ध निरो रसाद्र थास््रपवन्त ककपिला- 

हसारिणां सतस्ुपन्यस्ञम्'* । 

तत्र मूलौमूतमादिमं तत्त्वसमासा ख्यष्छल' तदुक्घायेप्रबचनात् 
षटध्यावयाः सांख्यप्रचनखुन्न ति यथो त्तं तद्भाष्ये “नन्वे वमपि 
तक्त्वसमासा ख्यष्हलेः साडाखाः षडध्या्याः पौन ङ्य सिति 
चेत् मेवम् सक्तेपविल्लर ख्पेणोभयोरप्यपौनरुङ्गात् अतणवाऽ- 

खाः षडध्यायाः योगद्शनसदोष साह्यप्रवचनसं त्ता युक्ता । 

वत्वसमासाख्य' हि यत् सद्धुप्र' साह्रद थन" तस्येव प्रक- 
णास्यं निव चनमिति,विेषस्यं यत् षडध्यायां तच्वस- 

समासाख्योक्ताथेविस्तरमाव्रं योगदभैने लम्थुपगसवाद्- 

परतिषि्व्वे्नरख निर्पयेन ज्य. नतापरिहारोऽपोति" 
षडध्याव्यां च कभेषेतेऽ्था यथा ““डेयहाने तयोरह 
व्यूहा एते यथाक्रमस् । चत्वारः शास््रखख्याथाः चाथा 
ध्याये प्रपद्धिताः। संनिप्रषांख्यद्टनाणामरुखात्र प्रप 
च्चनात् । आसन्नः योगवदेवेतत् सांख्य प्रवचनाभिषर्स""१ 

लिङ्गे घटकं यत् प्रप्रदथसं खपकम् । प्रधा 

नकाये' तत् च्डा' ददु तीयाध्वायगामि च २ । अत्यन्त 

यपं न्तः कार्योऽव्यक्तख नात्रनः । ठ तीयो क्तो विभेको ऽत्र 

परपेराग्यसाधनम् १। अध्यायल्ितयोक्गस्य ` िवेकखान्त- 
रङ्गकम् । चअख1यिकाभिः संणोक्त' ठयेऽध्याये .समा- 

सतः ४। खसिङ्ान्तविरुद्धायैवादिनो मे कुथादिनः \ पञ्चमे 

तान् निराकल्य खसिद्धान्नो ददोक्तः ५ । शास्म च- 

विश्तारस्तन्त्राखेऽलक्तमूरणेः । षषटाध्याय सतः पचाद्वा- 

क्यायेचोपस स्तः । 

सेश्वरषांखयनतन्तु पातद्धलमतत्वन प्रसिद्धम् तन्म 

तञ्च पतङलि्ट दश विष्यते | वदेव भतं कदेनपुजा- 

पतेदेपद्ूतावाविर्भब भस्वद्तारकपिल्ःमातरम्पदिदेष 

` तञ्च भाग० ३,२५.,२६अध्यायेष बखिंतम अथा । 

“अथ ते सप्रदच्छामि तत्त्वानां लक्तण्ं एथक् | यहिदित्वा 

विमच्येत युरुषः प्रारतैयुखेः । स्ञान' निः खेय 

याय ुर्षस्यात्रद्धनसम् । यद्ाडव्बाये तसे दन 

सन्विभेद्नम् । अनादिरात्रा दषो नियुःश्वः प्रते; 

#% 9 



कपि { १६९४] 

परः । प्र्यगधास खयं च्योतिर्भिञ्च' येन समन्वितम् । | 

ब रष प्रशति च्ल देवों रुणमयों विभुः । यडच्छये 

बोपरगतामभ्यपद्यत लालया । गुखिचित्राः जतं सद्- 

पाः प्रह्लति प्रजाः । विलोक्य शरक उदयः स इहत्तान- 

गया । खः पराभिध्यानेन कट त्व प्रतेः एणान् । 

क्च क्रियमाखेषु रुखेराानि मन्यते । तदस सं 

खतिर््वन्वः पारतन्त्रपुञ्च तत्कतम् } भवत्यकत्त् री 

शख साद्विणो निवःतादनः । 

कारण प्रतिं विः । भोह्लुत्वे चखदःश्लानां पुरूषः 

प्रक्षतेः परम् । देवदतिरवाच 1 प्रठतेः पुरुषयापि ख~ 

चयं एुरुषोत्तम , । न कारण्योरख्य सदसञ्ध यदात्म 
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कम् | भगवान् उवाच} रसतु लियुखमव्यक्त' नित्य 

सदसदात्मकम् । प्रधानं प्रतिं प्राङ्करविरेष िशेषदत् । 

पञ्चमिः पञ्चभिः ह्य च-भिंदंश्जिस्तथा} रतच्चतु- 

जिःचतिकं गणः प्राधानिकं विदुः । चहाूतानि पद्व 

भूरापोऽ ग्निष्बं रुच्रभः | तदाल च तावन्ति मन्वा- 

दोनि मतानि ने | इन्द्रियाणि दश्च तोन" त्वगटयदन 

गादिक्षाः) वाक्करौ चरणौ मेद पाञुदथम उच्यते । 

सनोगद्धिर्ड्ारित्तमिव्यन्तराककम् । चण्ड ल 

च्छते भदोटत्या लक्तणङूपवा ¦ एतावानेव संख्छातो 

अद्यणः सगुणख च । सुन्निवेभोमया परोक्तोयः कालः प- 

खतिशकः | प्रमावं पोरूषं प्राः कालभेके यतोभयम् | 

अहष्ारपिन्टय क्तेः प्रलतिभौदुषः। प्रकतेयु खसा- 

भ्य निधिवंभेषख सानवि} । वेष्टा यतः स भगवान् काल 

दत्य पलितः । आन्तः पुरुषद्पेण का द्पेण योवः । 

अंभन्वत्य य सत्वानां भगवानाक्मायया | दवात् भित 

अश्िख्यां खां योगौ परः पुमान | आधत्त वख 

भाश्छत महत्त्वं डिरर्मयम् । विञ्मा्मगत व्यञ्जन ज्र 

टस्योजगद्द रः। खतेलसाऽपिबत्तोवमात्मप्रखापन' तमः | 

यदवु सत्वयुणं खच्छः" शः न्तः भगवतः पदम् । तदाड- 

= व्वा च्टेवाख वचित्त' तन्दरहद् त्कम् । खच्छत्वमविकारितं 

शान्तत्विति चेतसः । दर्िभिलंलख' परोक्तः यथा भां 
परकूतिः परा । महत्तलादिकुव्वा ्ाङ्जगवहो ख सम्भवात् । 
क्रिवाथक्किरङ्द्धारस्तिविधः समपद्यत । वैकारिक 
जश्च ताससच्च यतोभः: | मनसद्धेन्दरिवाणाच्च भूतानां: 

अहतामपि । सरु शिरस' स्तात् यमनन्तः प्रचकतते । 
श्षे्याख्व' पुष्ट भूतेन्द्रियमनोभयम् । कट त क- 
रषत्यद्ध कार्थं लद्धेति क्चथम् } भानघोरपिमदटल- 

कपि 

भिति वा खादहङतेः। सेकारि ङा दिकुर्ववाणा न स्तत्वम- 

जायत | यत्संकल्यविकल्पाभ्यां वत्त ते कामसम्भवः । 

यदिदद्यनिरुदाख्य इषोकाणामधीश्चरम् । शारदेन्दी- 

वरण्यासं संराध्य' योगिभिः नेः । तेजसानत्, विकुव्वाखा- 

इ डितच्वमभूत् सति ! । द्रव्यस्छ् रयविन्नानमिन्दरिवाणा 

मनुयः ! सं योऽथ विपर्गयासोनिश्चवः खटतिरेव च ¦ 

सखाय इलयुच्यते न्ध खण दत्तितः एक् । तंजषानो- 

न्दरियाख्येव क्रिवान्नानविभागधः | प्राख्छय हि क्रिया 

शक्तिनं व्विन्नानक्तिता | तामखाञ्ध विकुव्वखाद्गगव- 

हीवयनोदितात् । शब्द्मालमभूरखाच्भः जोतरन् 
शब्द् गभ | अर्थांच्रयत्वः न्ट रट् लिङ्गतलभेव च्च 

वम््ाबञ्चव नभसोलक्चणं कवयोविदुः । मूलानां ख्ट्िदाट- 

त्व बद्िरन्तरमेव च । प्रार्खेन्द्रिवाधिष्णदुत नभसो 

इत्तिकच्तणस् । नभसः शब्द्तन््ात्रात् कालगत्या विक्घ- 

ववत: ] श्छ ऽभवत्ततोवायुखक च स्यथेख सपर: | 

ष्टुत्व" क{ठनत्वच्च भेत्यष्व्णत्वमेव च } एतत् खर्थंख 

स्यथत्वं तन्दालच्च नभसखतः। चलन व्यृ्नं प्राच्िर्न- 

दत्व दृव्यशब्द्योः | सव्व^न्द्रिवाखामातत्व' वायोः क~ 

न्ाभिलक्थम् । वायोख ख्यर्धतन््राल्ात् प देनेरिताट् 

भूत् । सष्श्ितं ततस्त जच खूपो पचम्भनम् । दरव्या- 
ङनित्वः गुष्ता व्यक्ति स्त्वमेव च ¦ तेजसं तेजखः 

साध्वि! ख्पमालरख टत्तयः । द्यो तन' पचनं पानमद्मं 

हिममदहुंनस् । तेजशोटक्चयस्तेताः शोषणं श्ुलङेव च । 

खूपमात्वादिकर्व्वा यान्ते जसो देवनोदितात् । रलमालम- 

शूत्तखादस्मो जिह्वा रख्यषः । कषायोमर्धुरख्िक्रः क- 

दण्ड) इति नैकधा | भोरिक्ानां विकारेण रसरणकोषि- 

भिद्धते । कं दनं पिख्डन' दट्चिः प्राणनाष्वादगोटनम् } 

तापापनोदो मूयस्वगम्भरसो टत्तय्िमाः | रषमाबा- 

दिकव्वीणादम्भसो देवनोदिताव् । गन्वमात्रमभूत्तश्चात् 

व्यो घ्राणस्तु गन्वेगः। करश्चपूतिरौरभ्य ान्तादसा- 
दिभिः परयक् | द्रव्यादयववे षम्यादटुगन्ध णकोषिभिद्यते। 

भावनः नह्णःखाानं धारण्ठं सदिशष्णस् | सुव्सत्व- 

युश्णोद्धेदः यिवोटत्तिललग्यम् । नभोयुखवियेगोरर्थो 

यद्ध तत् योद्रष्च्यते । वायोयुनिशेषोऽर्यो यद्य तत् 

स्यन' विदुः । तेज्येयुपिशेषोऽ्थो युख तञ्च ङर्व्यते ॥ 

अम्धोगुखविप्रेषोऽ्थो वख ॒तद्र्नं विडः 1 , भूमिश ख 

विभषोऽर्थो यख घुखः सं उच्यते । परख दृष्यते ' धर 

द्यपरसिन् समन्वयात् । अतोवि्ेषो भव्रानां भूमा 

॥ 

[र काकककाकााःकत्क्कत्छककक जका क कक् कतक कक कवन , ¢ च 
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बेवोपलभ्यते । एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्रे) 

कालकम्मयुोपेतो जगदट्ाद्रूपाविशत् ! ततस्ते नाु- 

व्िद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् ! उयिितं घरुषो य- 

खात् उद्तिष्द्कौ विराढ् । रएतदर्डः वियेषाख्' 

ऋमट्डयथोचरेः | तोयादिभिः परिषटतं प्रधानेनादतः 

बहिः! यत्न लोकवितानोऽयं प भगवतोहरेः। 

हिरस्मयादसर्डकोषादुल्याय सलिलेशयाठ् | तभावि्य 

महादेवो ब्धः निबिभेद् खम् | निरसिद्यताख्ध प्रधमं 

मख वायो ततोऽभवत् । वाख्यावद्किरयोनाक्चे प्रातो 

राण तयोः । वबाचादादुरभिद्यं तामल्वि्यी चकुरे- 

तयोः | तश्मात् दर्योऽन्वभिद्धेतां क्ण चरो" ततो- 

दिः निबिभेद विराल्ञस् पोमश्ब्युाद्यस्ततः । 

ततखखोषधयश्चाखन् रिच्न' निर्बिभिदे ततः | रेतस्तखाद्ाप 

च्यासन्निरभिद्यव वं गुदम् । युदादपानोऽ पानाञ्च ग्टयु- 

ोकभयङ्करः । श्तौ च निरभद्योतां बलं ताभ्यां ततः 

श्वराट् । पादौ च निरभिद्यवां गतिस्ताभ्यां ततोहरिः । 

नाद्मोऽख्य निरभिदान्त ताभ्यो लोह्हितमाग्टतम् । नद्यस्नत : 

समभवन्न्,दर' समभिद्यत । च् त्पिपाखे ततः खातां 

मदस्ते तयेरभूत् । अथाख इदयं भिन्नः दद्यान्न 

उसखितम् । सनसचन्द्रमानाते गुदधिववद्े गिरां पतिः। 

अदष्रारस्ततोश्द्रः चत्तद्चौखश्ततेऽभवत् । एते द्य 
भ्युलिता देवा नेवाखोगलयापनेऽशकन् । पुनराविविशुः 

खानि तमलयापचितुः क्रमात् | वद्धि्वाचा मखं भेज नोद्- 

तिष्क्ताषिराद् । णेन नादिकरे वायुनेदतिश्ततेा- 

विराट. । चिणो चक् रादित्य नेदतिषत्तताविराट् | 

हस्ताविन्द्रो बलेनैव नेादतिशत्तेविराट. । विष्ण॒गेलयेव 

चरणौ नोद् तिष्टत्तताविराट । नाडोनेद्यो खे्हितिन 

“ नोद्तिक््ततेदिराट । चुचतडभ्यासुदर ठिन् नोदतिष- 

त्ताविराट,) बुद्धया ब्रह्मापि इदयं नोदतिषत्ततेावि- 

राट् श्रोन्रेख कणौ च दथोनेाद्विन्नतेाविराट् | त्च 

त्तोमभिरोःघध्यो नेाद्विष्टत्ततेा विराट. । रेतसा शिच्चमा- 

पस्तु नोद्विहस्तनोविराट. । चद श्हव्य् रपानेन नोदति- 

छतततोषिराट । रसद्रोऽभिमन्या द्य नेद्तिहत्तता- 

विराट् । वित्तेन इदयं चेत्तः चलन्तः प्रातिशद्यदा । 
विराट तदेव पुरुषः सलिलाइद्विशव । यया प्रसप्र 

दयः प्रार्ेन्द्रियमनेःधियः । प्रभवन्ति विनायेनना- 

ल्यापयितमेजक्षा | तसद्धिन् प्रल्यगात्ानज्विया योगवि- 

त्तया} भक्छा विरश्या च्नानेन वित्रिच्यात्मनि चिन्तयेत्" 

दूति भागवते दतोवस्कन्वे षङ्डि'गाध्याये कपिनवचः | 

“प्रविस्य पि घुर्पानाज्यते प्रालतेयुष्यः । अविकारा- 

दक त्वान्नि्ु खत्वाच्जलाकेवत् ¦ सएष यद्धि प्रकते 

च खेषुपि शसिच्जते ¦ अहृडःक्रियाविनूढान्ना कन्ताश्मी- 

ल्यभिमन्यते । तेन उडारपद् गोमवश्रोऽगभ्येलय निब्बंतः । 

प्रासङ्गिकं: कम्मदोषैः सद्सच्छिच्चयोनिषु । अर्ये द्यवि- 

द्यमःजे;पि संद्धतिने निवत्तंते । ध्यायतो विषयानख 

खप्रेनार्घागमोयया । अतणएप शनेचित्तः प्रसक्तमसतां 

पथि} भक्ियोगेन तीव्रं रिरक्या च नयेदशम् । 

यादिभिर्योगपटेरभ्यसनु चखङ्कयान्वितः । मयि भावेन 

सव्येन सत्कयाश्चवणेन च । सव्बभूतसमत्वेन निकैरेणा- 

$प्रसङ्गतः । जद्धव्श्य मौनेन खधम्प्ख ङोयसा । 

यदच्छयोपलब्धन सन्तहोभितमु डःडनिः । विविक्तश्रण्यः 

शान्तोसंत्रः करू चात्मवान् | सालबन्धे च देहेः- 

खित् न कव्व च्र्द्ा सहम् । ज्ञानेन उटतन्त्वेन प्रतेः 

रुष च| निट लवङरवस्ानो दूरीमू नान्यद्भेनः ॥ 

उपलभ्याव्मनात्मानं च्ुरेकापमात्हक् । गक्रजिङ्ग' षदा 

भाखमरुति पतिपद्यते । शतो बन्धुमसधचुः स्वादष्यूबम- 

हवम् । ख्या जलस्य च्ाभाषः स्थलस्य नावडश्डते | 

स्वाभासेन तथा खग्यौ जस्ये न दिविख्ितः। एवं निद 

द्धारो सूतेन्दरिवमनोभयंः । खाभारेकंक्ितोऽनेन सद् 

भाखेन सत्यदक् । भूतद्धच्छ न्द्रिवमनोवद्धयादिषिद् निद्रः 

या! लोनेष्वसति यश्लल विनिद्रो निरहङ्क्रियः । मग्य 

सानख्वदात्मानसनषो नदवन््षा । नष्ट ऽह्रणे द्रष्टार 

विच्च दूवादुरः । एं पत्यवदणश्च 1सावात्मानं पतिषकछते 

साहड्ारख द्रव्यख्ध योऽवख्यानमनुख इः । देवतिखषाच । 

रुषं ढातिरह्धान् ¦ न विमुञ्चति कलि चत् । अन्योन्यो- 

पाश्रयत्वाङ्ख निष्धत्वाञ्धानयोः प्रभो ` यथा गन्बद्ध भूमेच- 

न भावो व्यतिरेकतः । अषां रचख च वथा तथा ब्ध; 

परस्य च । कतुः कम्प बन्याऽयं एरुषद्य यदायः । 

येषु सद्द पुरतः कंवल्य' तेष्वतः कयन् १ । कञ्चि रत्वा- 

असथेन निटत्तं भयम्स्वयस् । अनिदत्तनिमिरत्वात् एनः 
पएुतप्रञतिऽते | आखनिमिन्चनिमित्तेन 

यधरमेखामला त्मना | तोत्रया सयिभश्याच खुतबंश्तवा- 

चिरम् | ज्ञानेन दटतत्त्वेम वैरःग्येख बलोयसा । तपोदु 

क्न योगेन तीग्रेणादाखमाधिना । पुशतिः एुरुषख ह इ- 

दयमाना त्वहन शस् ! तिरोभयिट्लौ अनकरगनेर्योनि रि- 

वारखिः । भृक्रभोगा प्ररित्रक्धा दटदोषा च निद्यषः। 

श्रोभगवगडुवाच | 
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नेश्ररख) शुभ धते खे महिन्त्ि स्यित्खय च| यथा 

दापूतिबद्ख पखवापोबह्वनयेलत् । सख ए प.तिबडख् न 

विमोद्धाय कल्पते | एवं विदितत्त ख पुकतिमेवि मान- 

सम् । युञ्चतेानापङ्र्ते आत्मारामस्य कर्हिचित् । यदेव 

मध्याल्मरतः कालेन बद्धजन्द्रना | स्त्र जातवैराग्य 

च्छा जेद्यमवनान् स॒निः । मद्धक्तः पतिबडार्थोमत्पृसारेन 

भूयखा । निःखे यसं सखसंस्थानं केवल्याख्य' मदाच्रयस् । 

पाग्नोतोहाञ्चसा धीरः खड था च्छिन्नसंशयः) यत् गत्वान 

निवत्त त योगी लिङ्गविनिर्गमे | यद् न योगेपचिताच्- 

चेते मायाद्ठ विद़ख विसञ्जतेऽम्ब ! | अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः 

ख्याद्त्यन्तिको यन्न न खतुद्हासः"' भाग० रेस्की *२७अ० 

^धवोगदख ल्यं वच्छ शोजस्य चपावाजे ¦ । मनो येनैव 

भिधिना प्रश्न" याति खत्पयम् । खधमे चरं शका ति 

धर्मञ्च निवत्त नम् । देवाज्ञव्ेन सन्तोष अत्र विद्धरषयाच' 

नम् । सास्यधम््ं निटसिद्च मोच्चधमम रतिखथा । मितभे- 

ध्यादन" शश्चदिविक्त्तेमसेवनम् अच्िसिाः सत्यमस्तेयं 

याश्द्थैपरिपडहः । बद्धचय्यं' तपः शौचं खाध्यायः एु- 
खषा्चनम् । मौन" सदासनजयः स्ये प्राणजयः 

अन : | प्रत्ाारेन्दरियाष्णां विषयान्मनसा हृदि । ख- 

शिव्णागानेकदेये जनस प्रायधारणा । वेकुरटलोलानि- 

ध्यानं बसःघानं तथाकनः। एतेरन्वौ च पथिभिश्दौनोदटम- 

शत्मथम् | ब्धा युद्धीत शनकेजि तपो ातन्तितः। शुचो 
देथ पुतिढाभ्व विजितोषनखाशनम् | तख्जन् खस्िकमा- 

सोन छजक्षायः समम्यशेत् । पुय शोधवेन््ागं मूरक- 

म्भकरे चतः । पतिकरूवेन वा चित्तं यथास्थिरम्चद्धलम् | 

भनोऽचिरात् खादिरजं जितच्वाशद्छ योमिनः । वायुग्नि- 
भ्यां यथा लोहं मातं लन्लति वै मलम् । पाणायानेदे 
देटोषान् दारखाभिसख किल्विषान् | पत्या हारे ससगीन् 

ध्यानेनानोश्चरान् गुशात् | यदा मनः छुबिरजं योगनद्खु 

समाहितम् | काष्ठां भवतो ध्यायेत् खनाखाखावलोकनः । 

पुसस्नवदनाम्भोलं पद्मगर्भार्खेश्चणम् । नोलोदेपलटलणश्यामं 

शङ्धचक्रगद्ाधरम् । लमत् पञ्ज किञ्लकपी तकौ येयवास- 

सम् च्रोवतृसवन्तसं भ्वाजट्कौरतुभारक्तकन्धरम् : 

मन्तदिरेफकलया परीतं वननाल्या । परादहारवख्याकि- 

रीटाङ्गदनृषुरम् । काद्ोगुणोङ्खसोच्छोषं हृदयाष्मोज 

विष्टरम् । दध्नौयतमं शान्त मनोनयनवद्नम् । चपो- 

च्यट्थनं शश्चत् खर लोकगमस्क, तम् । सन्तं वसि केथोरे- 

~ .ग्यवरादुसडहकातरम् । कारुन्यतो येय धसं इर्य ञो कय धस्क- 
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रम् । ध्यायेदेव सभयाङ्ग यावन्न च्यवते सनः | श्वतं 
व्रजन्तमासोनः शयानं वा गुहाशयम् । प्र ्वणीये इडितं 

ध्यायेत् श्एद्धभागेन देतरा । तत्छिन् लब्धपद् चित्त 

सर्वावयपसंस्ितसम् । विलच्छकल्र संयुङ्धवादङ्ग भगवतो 
खनिः ¦ । सचचिन्तयेद्धगवत्चरणार विन्द् वच्चाङ शध्वज- 

सरोरुहलाञ्चनादप्रम् । उत्त ङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 

ज्योत्च्लाभिराइतमचूडदयान्धकारम् | यच्छषैचनिःष्टत- 

सरितृप्रषरोदङेन तीर्थेन मूड धिकतेन शिवः श्ोऽभूत् । 

ध्यातग््ंनःयमन्ंलनि्दवच्' ध्यायेद्धिर' भगकत 

चरणारविन्दम् । जादुदयं जलजलोचनया जनन्या 

लच्छखिलख सुरवन्दितया विधातुः, ऊरी 

निधाय करप्ज्ञवरोचिषा यत् खंलावितं इदि विभो- 

रभवस कय्यांत् । ऊद सपण्नजवोरधिथोभमानावोजो 

निधो अतसिकाङ्दमावभासौ | व्यालम्विपीतवरवाससि 

वत्तेमानकाञ्चोकलापपरिरभ्धिनितम्बदिम्बम् । नाभीचदं 

भृवनक्रोषरुहोद्रस्यः यत्रात्मयोनिधिषखाखिललोकप- 

कुम् । व्यटं हरिन्धखिदटषस्तनयोरशष्य ध्यायेत् इयं 

विशदहारमम्दगौरम् । वच्छोधिवासन्टषभद्ध महा- 

विभेतेः णुसां नेनयननिव्ँतिमाद्धानम् | कर्टद्ध 

कौस्तुभमणे रधिभूपणायै कुर्वयानमनख्धखिललोकनमद्छ 

तच्छ । बाद ञ्च मन्द्रगिरेः परिवन्तंनेन निरिक्तवा- 

वलयानंधिलोकपालान । संचिन्तयेद् शशतारनख तिजः 

गह्ःञ्च तत् करसरोरुहराजह सम् । कौमेादको' भगवते 

दवितां खरेत दिग्धामरतिभटथोखितकट् मेन । मालां 

मधुब्रतवद्यगिरोपषां चेत्य तच््वममलंमखिमख्य कमठ । 

भ्टत्याद्कभ्मितधियेह स्टह्ोतम् त्तेः सा ञ्न्तयेद्ध गवतोवदना- 

रविन्द्म् । यदि्फरन्धकरकुखण्डलव खातेन विद्योतिता- 

मलकपोलट्स्लासम् | यत् चरीनिकेतसणिभिः परिषे- 

च्यमानम् श्टव्या खय कुटिलकणडलडन्दजु्टम् । मोनदया 

श्रयमधिक्तिपदजनेतम् ध्ायेन्रनोमयमतन्तितउज्ञषदट्भ्व, । 

तखखावलोकमयिकं कऊपयाऽतिषोरतापल्रयोपशमनायनिद्- 

मच्छो : । सिग श्ितादुयुखित विषुल प्रसादम् ध्याये- 

{जिर' विततभावनया युह्ायाम् । हासः इरेरवनताखिल- 

लोकतोव्रथोकाुसागरव्िथारणमिवदारस् | समेाद्नाय 

रचितं निजमाययख भूमर्डल खनिं शते मकरध्वजख । 

ध्यानग्यनः प्रहश्ितिः बङ्लाधरोभागार््ायिततलु- 

दिजकन्दप क्ति । ध्यायेत् दद् क्रे सतस विष्णोभे- 

चऋादटरःयार्पिंतमना न एक द्श्चेत् । एव रौ भगवति 
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प्रतिलब्य भावेभक्य द्रशच्ुदय उत् पएलकप्रभादात् ! सौत्- 

कण्ठम् वाष्मकलया चछड्रद्यं मानचखञ्धःपि वित्तवडशं शन- 

वचिं यङ्ग । इक्ताश्रवः यदि त॒ निव्विःषयं विरक्त" नि्व्वाण 

च्छति मनः:स्सा यथार्धः | खात्मानमन पुर्षे ऽव्यवधा- 

नमेकमन्वोचचते प्रतिनिहत्तयुखपबाहः । सोऽद्य तया चर 
भया मनसे निरतया तसखिन्डहहिम्न वसितः छखदुःखबाद्धो | 

हेठत्वभप्यषति कन्तेरि इःखयेर्यत् खान् ! विधत्त उप- 

ब्धपराङ्ञाढः | देहञ्च तन्न चरमः द्यितशूलित' वा 

शिद्धो विपश्यति वतेऽध्वगमत् खद्पम् । दंवाद्पेतद्त दै 

बवश्ादुपेत'वाशेयथा परितं सदिरामदान्वः । देद्ाऽपि 

दववशगः खल् कम्मं यादत् सखारग्भक पुतिषमीच्चत एव 
खाषः । त सपुपद्चमधिद्दसमाध्िगः ख)प्न'एुनने भजते 
प्विबुदधवस्तु । यथा पत्रञ्च मित्ता एटवड्मलयेः प्रतीयते । 
अष्याल्मत्वे नाभिमतादेहादेः एरुषस्तथा । यथोलम्कादिः 

शफ लिङ्गा मादापि सषम्बत्रात् | अष्यात्मवे नाभिसता- 

द्यथाग्निः एथयलछकात् । भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधाना- 

च्जोवखं न्नितात् । अत्मा तथा एवगद्रटा भगवान् ज्य ४ 

च्ितः। सववेभूतेष चात्मानं सवभूतानि ्व'त्नि। रसेता- 

न्वभाजेन भूतेषुपि तदात्मताम् । खयोनिष्, तथा च्यो- 

तिरेकं नाना प्रतोयते । योनीनां गुखः^षस्यात् तया- 

ता प्रतिस्थितः | तख्ञादिषां खां एतं देवों षद्दा 

क्विकाम् ; इषि भाव्या पराभाव्य खङ्पेणावतिषते" इति 

भा०्श्ख्छकार्रेस्० | ` 

दविडूतिरूवाच । ख्तणं महदादीनां प्रठतेः एस्- 

शद्ध च । सद्धपं खच्छतेऽमीषां येन तत् पारमाथिकम् | 
यथा खष्टेष् कथितं यन्छल' तत् प्रचच्ते। भक्तियो- 

मघ मे मागं ब्रहि विस्तरतः प्रभो! | िरागो वेन एस्- 

घो भगवन् ! सवं तोभवेत् । अाचच्च जीवलोकस्य विविधा 

अम घंष्डतोः | कालय श्चरद्धपसय परेषाञ्च परते 

स्वद्पं वत कुर्वन्ति यक्घतोः कुप्लघ्चनाः | लोक्ख मि 

च्वाभिमतेरचच्षचिर प्रद्र तसखनाखये। श्रान्त 

ख श सखनुगङ्गया धिया त्वमाविरारीः किल योगभा- 

खरः । चोतेनेय उवाच } इति सातगेचः इच्छ प्रति- 

नन्द्य महानि ः। आाबनाषे कुरुते | परोतस्तां कर्खा- 

दितः । ओोभगवादुवाच | भक्कियोगो बह्धविधोमा्जै 

भवति ¦ भाव्यते । खभावगु्मार्गे पुखां भावोरिनि- 

द्यते | अभिसन्धाय यदङ्धिंषां द्भ सातृसथ्य जेष बा । 

. करम्भ निद्धटग्भाव नवि न्त् ख तानकः । बि- 
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षयानभिसन्धाय यथ रेर्यनेव वा। अञ्खादाव्धंयेद्- 

योमां ए्गभावः स राजघः। कम्म निहारखद्य 
परद्न् षा तद्पेणम् । यजेत् यष्टव्यमिति वा एचग॒भावः 
सात्विकः । भदुरुण्तिमालेण मयि सगुद्धाशये। 

सनोगतिरविच्छन्ना यथा गङ्गाम्भसोम्ब् धौ । लक्षणं 

भक्गियोगख निश्च णख डा, द्ाह तम् । अहेठक्यव्ययहि- 
ता या भक्तिः पएर्षोत्तमे। सालोक्यसा्टिंसाभोष्यषा- 

खषक्तम्युत । दयमान न दहन्ति विना सत् सेवन ञ्ज- 
नाः । सए भक्तियोगाख्य चखाष्यन्तिक उदातः । 
येनातित्रज्य विगुणां मद्भावायोपपद्यते । . निषेषिता 

निनित्तेन स्लधन्मेव मह्टोयषा | क्रियायोगेन धस्तेन 

नातिहतेण निन्यथः। भद्चिष्णदद्र्थनस्छथेपूजास्तुतिनि- 
बन्वभेः। चूतैष भङ्वावनया सत्वे नासङ्गमेन च| महतां 

बह्मानेन दीनानामडहकम्पया | सतम् चवात्मदच्े ष॒ यमेन 

नियनेन च | अध्याल्िकताहच्याच्नामसंकोत्तनाञ् मे। 

आाजवेनायद्धेन निरषक्रयया तथा । सङ्गमो युं - 

रेते; परिखंशुद्खखाथयः । दुर्षसाङ्साभ्येति छतिमात्र- 

चं हि मास् । यथावातरयोषुाष्भाटङ्गो गन्धस्राशवात् । 

णव योगरतं देत खाकानमविकारि तत् । कड सेषु मूः 

तेष भूतात्मावस्थितः षदा | तसवन्नाय सां सं : करुतेऽ- 
शाविम्बनम् | यो मं स्वेषु भूतेष उन्तमात्रानभोश्रम् । 

हित्वाञ्चे7 भजति मौदय्रात् मखन्येष जुद्टोति सः । दि- ` 

शतः परकाये मां मानिनो भिच्नद्जिनः । भूतेषु बञ्वेर- . 

द्ध म सनः यान्िष्डच्छति | अरहसञ्चावचे व्यौ: क्रिययोत् 

पञ्चयाऽनषे | । मैव दुष्य ऽ्वितोऽ्चयां भूतखामावमाजिनः । 

अ्दाद्ाव्चवेत्ताददी खरः भां स्टकनेशत् । यावद घेद् खद्- 

दि रथेभूतेषुव यतम् | अालनस्च परखापि यः करोत्बन्व- 

रोदरम् । तस भिच्ररणोष्डवय् भिदधे भयष्ल्लश्म् । अथ 

मां सवभूतेषु सूतात्नान' लतालयन् । ऋहयेदानमानाभ्या 

सैनराभिच्रेन चच्तुषा । क्षाः चरेषाद्यजोवानां ततः प्रा 

शण्टतः शुभे ̀ । ततः स {चित्ताः प्रवराः ततद न्द्रियहत्तयः । 

तन्नापि ष्सयंवेदिभ्यः प्रवरा रसचेदिनः | तेभ्य नन्धविद्ः 

श्र्ास्लतः शत्द्रिदोवराः । रूपभेद विदशनत्र ततकोभवतो- 
दतः | तेषां बह्कपदाः खे शाद्तष्पाद्तलोदिपाव् । 

ततो बर्षार चत्वारस्तेषां जाद्ु्व उत्तः । त्रा द्णयेष्वपि 

बेद्सो्यधैज्नोऽभ्यधिकरततः । अर्ैन्नात् खं्वच्छेत्ता ततः 

चयान् सखकमेलत् । घक्तसङ्गस्ततेभूयान् दोर न षरेमाद्मनः 

ल{सिखयर्पितायेषक्रियार्थाका निरन्तरः । भतान: 
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'दामयि संन्यस्तक्र्मथः | न प्यानि परः भूतमकत; 

समद्ैनात् | भनदेतानि भूतानि प्रणमे मानयन् । 

श्रो ज।वकलया प्रदिष्टो भगवानिति } भक्तियोगश्च या- 

गच्च भया मानव्युदीरितः । ययेरेकतरेखैव पुरुषः पूरुषं 

जजेत् । णएतद्गगवतेा दपं वद्धः परमात्मनः । परं पु 

धाभं पस देव" कर्मं विचेटितम् ! खूपभेदाश्यद' दिव्य' 

काल इत्यभिधीयते | भूतानां महद्ादोनां यतोभिन्नदथां 
भयम् । योऽन्तः प्रविच्छ भूतानि मूतेरत्यख्िलाश्रयः । ख~ 

विष्ण. ख्यो ऽधियत्नोऽसौ काल; कचयतां प्रम्; । नचाख्क 

िदयितो नदेष्यो न च बान्वः | आविययप्रमन्तोऽसौ 

प्रसत्तजनमन्तरत् | यद्भयाद्वाति वातोऽयं द््यैस्तपति यद्ध - 

यात् | यद्धयादर्षते देशो भगष्टो भाति यद्भयात् । यदहन- 

श्षतयोभोता लताच्ोषविभिः सह) षवे खे कालेऽ- 

भिग्टह्ृन्ति एषपाणि च फलानि च। वन्ति सरितो भो- 

नानोदशपेव्यदधियेतः । अग्निरिन्धे सगिरिभिभूं ने मच्जति 

यद्कयाव् । अरेादद्ाति शरतां पद्' यद्धियमाच्भः। लोकं 

ख्रें तहने मड्ान् सप्रभिराठतम् | यष्णाभिमानिनो 

देवाः सगौ दिषुख यद्भयात् । वरन्ते ऽयुगं येषां वय एल- 

इरारम् । शोऽनन्तोऽन्तकरः कछाजाऽनदिरादिदव्ययः । 

जमञ्नेन लनयन् मारयन् खल्यनान्तकस् "भाग ०२९ अ ०। 

भगवद्वलार णव कपिलः घगरखन्ततौ द्वारेण भ्म चकार 

यथोक्त" रमाण खा०४०अ०"“यद्धेयं वद्धा कत्स्ञा षा. 

चदेवस्य धीमतः । भड्हिषो भाधवसख्ौषा श एष भगवान् 

प्रभः । कापिलं खूपभास्थाय धारयत्यनिच' धराम् । 

लख कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति टपाल्मजा; ! एचिव्या- 

खापि निर्भेदो दष्ट एष सनातनः ! पगरश्च च पनारं 

विनाशोऽदीचदर्भिनाम् "दति बह्धवाक्यगुपवरर्य रामं प्रति 
शिश्चानिलेणोक्तम् । (तवः प्रागुत्तरां गत्वा बागरा; 

प्रथितां द्यम् | रोभादत्यखनन् स्वे एथिषीं षगएालजाः। 
ते द सगे" माकनो भोमवेणाः भङ्गदा: ! ददशः 
कपिलं तन्न् वाददेषं समातनर्म । इयञ्च तद्य देवस्य चरन्त 

सिद्ूरतः ¦ प्रहपेमदुकं प्राप्राः शेते रषुनन्दन !। 
तै तं यच्ननं ज्ञात्वा कऋोधपर्यांकृकेचखाः } खनिल्र- 

खाङ्गलधरा नानाठ्लशिक्वाधराः | अभ्यधावन्त संक्रद्धा- 

स्वि्ठतिषटेति चान्यन् । अश्वां तव हि तुरगं अवं 

तवा्नास } इनेधस्छ' दि संप्राप्रान् धिह्धिनः सगरा- 
कजान् । तता तद्चनं तेषां कपयो रधुनन्द्न ¦ । 

शोभेश्च भषतः विष्टो छष्ारमकरोन्धनिः। ततस्ते नाप्रभेयेष 

1 

कपिखेन महात्मना | भख्मराशोलताः षवे काकुत्स्य ¦ स- 

गरात्मजाः"] अलं प्रायुत्तरानिति भूमध्यस्थलङ्कापे्या त- 

वृख्यानखख तथात्वात् । वस्तुतः सिद्धयः कपिलोऽपि भ- 

गवद्षतारसवः । “पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेः काल - 

विज् तम् । प्रोवाचाच्वरये सांख्य" रक्त्वयाभविनिखयम्'" 

भा० १,९.११ उक्ल: ८“सिद्धानां कपिलो खनिः गौ- 

तोक्तोञ्च शखभ्नदवतारकषथनन्त॒ क्समेदाभिप्रायमित्य- 

विरोषः। स च प्रल्हः तपणोयमेद्ः ““सनकचच 
सनन्द्ख तोयश्च सनातनः} कपिलशाद्ठरिखव 

बोढः पञ्चशिखस्तथा? नद्ध तपं णमन््रलिङ्कात् । 

“कपिलः पिङ्गलः पिङ्गः" इत्यमरे पिङ्गलक 
प्लियोः परथ्यायत्वे ऽपि तयोरौषद्धदोऽख्येव चअल- 

रष ष्ठते “खत ऊह्वे' व्रणव्णान व्याम शय 
पक्रम्य नोक: पीतः इरितः श्यामः करः कष्ण, 

रक्तः कपिलः पिङ्गकः इति कपि्पिङ्गलयोभे- 

देन निदेशः । “वातान कपिला विद्या त्"'खि ° बौ ०। 
स्चडतोक्तो भूषिकमेरे “पूवव खक्ाः शुक्रविषा स्- 
धिक्षाये समासतः| नामत णतषज्ंर्टाद्थ निबोध 

मे| लालनः पुत्रक दू्यादिना “शतेन भद्ता ष्च 

कपिलेनाखना तथेति विभज्य | तद् थोपद्रग चिकित्सा. 

तल्लोक्ता यथा^कपिलेन ब्रकोधो जरो सन्दृहमस्तथा । 

शौरे चिद्यान्तिफलां चतां चापि प्नयेवाम्"» 
चश्तोक्ते &चूताभेदे श्रो यथा, 

‹धविज्वामिलो पवरः कदाविढभिसत्तमम् ¦ षि" को- 

पयाभास गत्वाश्रमपदं कि । कुपितस्य छनेश्चख ल- 

खाटात्छेदविन्द्व :। खपतन्द्ैना देषभधस्ता तौ तव ञ्ं सः । 

लूने द्ये महर्षौां धेनवे सम्भर तेऽधि च । तनो 

ज्ाताख्विमा घोरा नानारूपा मद्ाविषाः । च्पका- 

राय व्च॑न्ते न्दपसाधनवाने | य्माह्ञनं णं प्रापना 

नेः पुस्त दबिन्द्वः । रशा तेति ` भावयन्ते षद्खयया 
ता पाड । लच्छराच्यारूथाऽखाध्या बृताच्च द्विधाः 

श्टताः । तारामटौौ ठच्छसाध्या षञ्यौल्तादव्य खव व| 

लिमण्डला तथा श्रोता कपिला पोविका तथा} चा 

खमूलविषा रक्ता कसना चालो खटता | ताभिदे 

शिरादः खं कणडदंये च जेदना। भवन्ति ष पियेषेख. 

गद्: क्ल द्चिकथातिकाः । सौषणिका काजयरण्णं लाजिन्ये- 

खगपदी तथा । छृष्णाग्नि्रष्णी काकादडा बादायुषणरटमो 

स्ता । ताभिदे दंथकोथः प्रतिः चतलस्ञ च । जुरो- 
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दाहोऽतिखार्च गद्ाःख् ख बिदोषजा;। पिडका विषि- 

धाकारा मण्डलानि मदन्ति च । शोफा महान्तो खद्बो 

रक्ताःश्वाञ्चलास्तथा । सामान्य सवंल्तानामेतदादंय- 

सत्तणम् 1 विशेषणक्चणं तासां वन्ति सुचिकितृसितम्'” 

द््य्,पक्रभ्य “आराद्ये पिडका तान्रा कपिलाया; स्विरा 

भवेत् । भिरसो मौरवं टाहस्तिभिरं भयमेव च११.गोवि- 

षे स्त्री कपिलाद्ानग्ट् शितिः कपिलानां नरश्रेष्ठ । 
अतद्छ फलमन्र.ते"भा०व०८२ ऋ, ।^लन्ियसेव दत्त 
स्यो कश्यः श्ट्रो$थय वा एनः | वः पिदेत् कपिलाक्तीरः 

म ततोऽन्योऽस््य ुण्यकत् › प्रा०वि० च्राप०।५कापिलंयः 

पिनेच्छद्रो नरकेण विपच्यते" प्रा°विभविण्पु° ततर श 

दश्च कप्रिलाच्लीरपाणं भद्धापातक्ं ततपाननिषेधस्तु 

चंल्ियवैश्ययो पीति भेदः । ११नदौभेटे स्त्रो “कज्जला 

चलेन पूरवखिन् शुभपवैतः । शच्या सष षरा रेने 

यत्र शक्रः चरेञ्ररः। तत्पूजा महादेवि ¦ नदी 

शपरिलसंक्तिता । तां चस्लात्वा नरोगङ्स्लानज फल- 

माभरयात् कालिपु० ८१० १२कपिलपुश्मायां शिथय- 

पायां स्तौ राज्ञनि° । १ र्रेणकाणानगन्बदरव्ये ४ पुण्ड - 

रोकदिमाजस्तिवाञ्च हारा ०१५ ग्टडङ्कन्यादां !६चिंचपा- 

भात्रे १ऽराजनीतो च स्तो राजनि० | कपिलश्खायां 

स्जियां त॒ टानेव वसछंवावित्वेपि अदुटात्तत्वाभावात् 

“नोहद्ेत कपिलां कन्याम्” महः कुष् रजातिस्तियान्त॒ 

जातित्वात् डोष् । कूलीविभागे नेच तदिक्स्थे १८दय- 

मेरे ४०“ कन्यां दभि देथाः?' इट्, पक्रन्य “कपिलना- 

रं खखानत्तौः" इति इृ०७०। अत्र कपिलनारोषख | 
द्त्येकं नाम इन्यन्य । {न्विते । 

कपिलकं लि० सौ° कप-ष्रत् ख्वार्ये करालः | कम्पा 

कपिलकादि एण पाणिन्दुकते रकारस्याने चलकारादेधनि- 

भित्ति शब्द्गणे सच गणः कपिलक्ञ निर्वींलक लो 

सानि पांशुल काल शुक्त कपिलिक्ता तर्थिलिका तपिखि। 

यथा कपिरक+कपिलक एवं निरवोरक+निर्वीलक इत्यादि + | 

कपिलद्य.ति पु°्कप्ला श्य तिर 1१ शय्य. शब्द््च ०| कम्मर 

रकपिलायां द्युतौ स्त | 
कपिलद्रात्ता खली कपिला द्राच्चा । द्रा्लामेदे राजनि° 

कपिलद्रुम घुन्कम्प्र, | कास्तोनाभन्ुग ~ देतडृत्ते एड्द् व ० । 

कंपिलधारा स्तर) कपिकेय शुद्धां धारा यखाः संतन्नात्वात्''डःपो- | 

रिति"पाण्छुसखः।गङ्गायं डेम०। कपिद्धानां ` तद्य 

दग्धानां धारा खंन्नायां “हनुापोरिति"प्राण्दख्लःरकपि- ¦ 

लादोनां इग्धधारायां ३ततृढते काश्या उन्तरसौ भाख्ये 

तो थेमेदे च उपचारात् तयोरभेदात् । तदाविभाौवादि का- 

शो०&२अण०।.“एतञ्धिन्नन्तरे प्राप्रा गोलोकात् पञ्च येनवः। 
नन्दा चमनाच्ापि छयोला छुरभिस्तथा | पञ्चमी कपिला 

चापि स्ववाघौषपिषट्िनो | वात्सद्यडच्या ग्भदख ताषामू- 

धांखि चस्तुवुः। ववुः परयषां पूरस्तदूधांसि पयोधराः । 
घाराखारेरविच्छिन्नस्तावद्यावद् हदोऽभवत् । परयःप्यो- 

धिरिवि ख हितीयः प्रौत्ति पाञेदैः | देवेषसमधिणानात्त्- 
लौ्ेभभवत् परम् । कपिलाद्द इत्याख्या चक्रे तख म्े- 

शरः | ततो देशन्ञवा सव्व क्ञातास्तत्र दिशैकसः, अा- 

विराष्धस्ततन्नोथादथ दिव्यपितामद्धाः। तान् दष्ाते चराः 

सव्व तपयाश्चक्रिरे खदा | अग्निष्वात्ता ब्धिषद् खाज्चपाः 

सोमपास्तथा । क्व्याद्रदिव्यण्तिरस्तप्राः शम्चु' व्यजिन्न- 

पन् | देवदेव ¦ जगन्नाथ । भक्तानामभयप्रद । अस्िंश्तीये 

त्वदभ्यासाञ्जाता नच्छभ्रिर्तया । तकाच्छन्भो ! वर 

देहि प्रसतनिनान्तरात्मना। इति दिव्यपिृां स चला वाक्य 

इषध्वलः। श्टणतां सवेदेवानामिदं बच्चनमव्रवोत् । सर्वः, 

शतैपितणां ब परं ढश्निकषरं परम् । श्रीदेवदेवडवाच । श्टण 

श्यो | मद्धाबाह्ा ! ् टण् त्वः च पितामह; । एतञ्जिन् 
कापिले तोये कापिखेयपयेोग्टते । ये पिरडानु. निषैपिष्य(नन 

श्वय चाह्कद्ा नराः} तेषां पितृणा सन्निभैविष्यति म 

मान्या । आन्यः विशेषः वच्मि भद्ाटप्निकर प्रम् । 

कूद्सोमसभायेागे दत्त श्राइमिहात्तयम् | सवका. 

प्राप्रे जलशराशिजलान्यपि । चीयन्ते न कषयं श्राद्धं याति 

सोमक्ूटूकतस् । अभाकिमसमायेगे ब्रां वद्ल लभ्यते । 

तोयः कापरिलशारेऽखिन् मयया षु्करेण क्रिम् । गदा धुक् 

भगशन् यत्रय त्व च पमितामङ््! | €पध्वजेःऽकुहयल 

फलस्ततर न संणयः। दिव्यान्तरोक्लभौमःनि यानि तीर्थानि 

सर्व्वतः । तान्यत्र निरसिष्यन्ति दर्थे सै सदिनान्विते । 

करुचेलं निभे च गङ्ासाभरणद्रमे । यद्ये शआराङ्गतेायव् 

श्या त्तस्य वापेभध्वजे ¦ ख्य तोयेख नामानि यानिदिव्य 

पितामद्ाः' । ताम्दहं कथययिष्यानि भवतां दरिद्ान्यलम् । 

धुद्मेति प्रघयनेषा चष्करिणी मता| इतक्या त- 

तो्तेया ततिाऽरी कषीरनारधिः । इषभध्वजतीर्य्च तीथं 

पैतामह ततः । तते गदाधराय" च पती 

ततः परम् | पतः काप्लिधारं वै छधाखनिरियं पुनः । 

ततः शिवमयाख्यं च छेयं नीर्भिद् शुभम् । एतानि दथ 

नामानि ठीर्थंखास्य पितामद्धा] भवतां दप्मिक्ारीखि {बि 
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नापि चाइह्पेयेः । छर्ेनद् सङ्गमे यल पितुणां टिका 

रकाः | नाद्धणान् माजयिष्यन्ति तेषां शरदमनन्कम् । 

चखाद्धे पितृषपा सप्तम दाखन्ति कपिलां शुभाम् । येऽ, 

तेषं पिट गणोषसेत् चोरोदोरधाखि। टषोत्षगेः ठतोयेसतु- 

तीरयऽखित् इषभध्वजे । अश्वमेषषएरोडा्ेः पितरस्तु 

व्पिताः। गयातोऽ्टयुं पणय' अ स्िंस्तोयेँ पितामहाः । 

अमायां सोमयुक्तायां शाङ्ग: कापिलधारिके। येषां 

गर्भेऽभवत् ावोये दन्तजननाचछता; । तेषां लेनं 

ती कापिचधारिके, अटत्तमोश्जोदामानो वे वाऽ्दार 

परिपा ‡ । तिभ्योनिर्पितं पिख्डमिह द्यच्तयतां व्रजेत्। 

खग्ना श्टताये वै नाग्निदाहच वेषु वै । ते सवे ठश्चि- 

सायान्ति तोये कापिलधारिके) यहं रेहिकहोनाये षो- 

डशश्राद्धवल्लिताः। ते दप्चिमधिगच्छन्ि उतङृल्यां नि 

वापिताः | अषएनलाच ताये वै येषां नाख्युद्कप्रदः । ते 

$पि दशि परां यान्ति मधुद्धवसि तपिताः। अपन्डबुन्डता- 

ये ३ चौरविदयुष्ललादभिः । तेषामिह शतं ऋाङ्ग' जायते 

गतिप्रदम् । अाद्मषातेन निधनं येषामि विकन्डिषाम् । 

तेऽपि ठश्नि' कभन्तेऽन्न पिश : थिवगयालमैः। पिदगोने 

श्टतामे वं सादप्े चये ष्टताः । तेषामन्नं सतःपिर्डो- 

भबेदक्यश्प्निदः ) पत्नीव श्डताये वै भिलवगँ च वे 

च्छताः। ते सव्ये" ठतिमावान्ति तर्पिता वाभ्भध्वजे 1 

मह्वलेल्पिथां व्ये दनं येऽन््यजेषु च । वेषां नाम 

ग्टङ्ोत्वा यहौयते ते शदुताः । तिर्थम्योनिचिताये वै 
वे पिशाचत्वमागताः | तेऽण.बेगतिभयान्ति ढप्राः 

कापिलधारिके। येत भाहषलोकेऽसिन् पितरामव्यं- 
मानयः} तै दिव्य्ोगयः + सधुक्ञवसि तपिता; । 

ये दिव्यलके पितरः धरण्टं टेवत्वसागताः । ते बद्यलाके 
गच्छन्ति कष्नास्तीथेः टषध्वजे । ठते चौरभयं तीथे" ले - 

लावा मुम् नः । हापरे सिषा पूं कलौ जलमयं 

भजेत् । खौमावद्धिग तभपि नेव" तीधजिदं शुभम् । लघ्येः 

वारा्सि चेष" भम सान्निष्यता नरः । काथीख्यतयेतेाऽ- 

दर्भिं ध्यजोने हषलाञ्चनः । टषध्वजेन न स््रातः ख्वाख- 

न्त्यल पितामहाः | पितासद्धेन सदिति गद्ाधरसमन्वितः। 

रविच्धा पादैः साब" तिरामोऽवर {पतानहाः१ ¦ । 

कापिलधारिककापिखवारादयोऽप्यल । 

कपिलफला खौ किलं फलमस्या । द्रा्ताभेदे रालनि° । 

कपिलशिंश्यपा खो क्न । पौतप्ष्मयुतायां शिंघपायाम् 
राजनि, | शङ्गपौढनिच्ितद्थेख पिङ्गवतया भोता- 

कपि. 

धिक्यवं मालपरतया पीतषषपायां हत्तिरिति बोध्यम् । 

कपिलशूति सल्ली कपिलप्रणोता खटतिः । “खय त्िविधदुः- 

खात्यन्तनिहत्तिरत्यन्तषएर्षाथैः” इत्यादिके षडध्यायौदख्पे 

सांख्यशास्त्र तख शास्त्र च खट तित्व' वेदार्था तभवपून्मैकं 

खनि प्र्ोतत्वात् अतएव “खटल्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इत्यादि 

अा० दढन भाष्ये कपिलरटतेरनवकाथदोषभाशद्य मान- 

वादि श्त्वन्तरा नवकाशदोषात् साङ्ख्यमतं प्रत्याख्यातम् 

““चऋसङ्गोऽय' एरुष'' इत्यादिष्वेव तख शास्त्र साका- 

शत्वेन न निरवक्राशत्वसिति व्यवस्यापितश्च | 

कपिलात्तो स्तो कपिलमकति द्व एषपमखाः । १पौतषुष्पायां 
धिंथपायास् रगेारौ च राजनि० | 

कपिलाचाय इ०्कमेज । विष्णौ । नमह; कपिलाचान्यै 
कतन्नोभेदिनो पतिः*वि०स०। पम्धिः कपिलाय दूति 

सविेषणभेकं नाम । सहांखासौ षिञ्चति भद्रि; 

सतस्य बेदख दर्भनात् कपिलबासौ आ्आाचार्यद्ेति 

सांख्यञ्च॒शुद्धात्मतन््वन्नानम् “शुदा तक््वविन्नानं 

साङ्ख्यम्” इत्यभिधीयते इति व्यामद्तेः । “कृषिं 
प्रतः कपिल महान्तमिति" छतेः । “खिहानां कपि. 

लोशनिरिति?' खूटतेञच तख तथात्वम्” भा० । 

कपिलातीर्थं नण करुकेवस्वे तोधैमेदे। $रुततेमप- 
ऋम्य रामद्धदादिषु स्ञाननशक्घा । “कपिलातीर्धैमासाद्य 
जद्धचारी वमाह्ितिः । तत्र .क्ञात्वाचैयित्वा च पिन् 

स्तान् देवतान्यपि । कपिलानां सहस्य कलं विन्दति 
सानवः” भाण्वन्८्३। [ इन्द्रं । लिका० | 

कपिलाश्व ए* कपिलद्धपेणा अहरणात् कपिकवखौ अयोगाश्च 

कपिलादान न° दैत. वच्छमाणविधिना कपिलावाः गोदाने 

तदहिधानादि डेमाण्दाण्खादिश्यपु, “कपिलां वे प्रयच्छन्ति 

चेल छ्रां खलः सताम् । खणण्टङ्गं रोष्यखरां हक्ताला- 

छल मूषिताम् । बरेतवस्तपरिचछच्वा घण्टा सखनरपयेताम् । 
(षण्टाखनरवैषेरटाणन्द्कोला हलं ः) । “सहसत योगां 

दत्ते कपिलां चापि छुव्रतः । सममेव तयोः चर्य प्राङ् 

जह्विदांर ! । यावन्ति रोमक्कूपाश्ि कपिलाङ्गो भवन्ति 

ड्ि। तावत्कोटिषड्ष्लाणि वर्षाणां दिति मोदतै। 

““ख्काष्टङ्गं रोष्यखरां सक्तालाङ्गःलभूधिताम् । कांखो- 

पदोहइनां षेह ̀  वस्त्रच्छन्ना भल ङकताम् । दश्वा दिजेन्द्राय 

नरः खर्गलोके महोयते। दथघेदप्रदानेन वच्छैका कपि- 

लाभमता” यान्नवत्वध; 'शहेमण्टद्गो शप रौप्यैः भोका 

वद्छसंदता । षकांखपाल्ा दातव्या चोरिणौ गौः सद्- 



कीपि [ 

चिखा। दाताश्याः खयैमाप्नोति वत्सरान् रोमसंमितान् । 

कपिला पुनस्तारयति भूयस्वासप्रमं कुलम्” व्यासः ५ख्क्म- 

श्टङ्गं रौष्यखरां वस्तकां लोपदोहनाम् । सवलया कपिलां 

दत्त्वा वंशान सप्र सशद्धरेत् । यावन्ति तखा रोमाशि सवत्ा- 

धा भवन्ति हि। छरभोलोकमासाव्य रमते वावतौ ` समाः»। 

लोकोत्तरे “वरटा चामरसं युक्ता किकिणोजालम्डिता । 

दिव्यवस्त्समायुक्ता हेमदर्पशभूषित। ! पयखिनो छयोला 

च तरुणो वतृशकान्विता | क्पिलेवं प्रदातव्या शिवद्धाथे 

¶विधानतः"'दानमन्स्तु सतखषुराणे “कपिले ! सवभूतानां 

पूज नोयाऽसषि रोहिणो । तौ थेदेवमयो यश्ञादतः शान्ति" 

प्रयच्छ मे” इति। रोह्ितवाधिक्यात् रोहिणो । 

खण शटङ्गादिमानचक्तम् हे दा० कृूम्पेठण “दथ- 
सौवखिं के शङ्गे खराः पञ्चपलान्विताः । पञ्चा्त्प- 

लिक तान्व कां चेतावदेष त॒ । वस्रन्तु लिय॒खं धेन्वा 

दिष्य च चतुणा । एवेरलङ्क, वां घेल' वरटा भरणमू- 

भिताम् । कपिलां िप्रख्याय दत्त्वा भेषच्वलवान्रयात् | 

-ददिय्णोपसकरोपरेता महतो कपिला इटता। दत्ता सा पिपर 

च्युद्याय स्गमोलफलप्रदा । सप्रजन््मलतात् पापान्खच्यते 

दश संयुतः यान् यान् प्रायेयते कामांस्तांस्तान् प्राप्नोति 

` भानवः। अन्ते खगा पवमौँ च, फलमाप्नोति संयतः रसमा- 

` नवस् सपह्ितकपिनधेलदाने च “समान वत् सां कपिलां 

चेलु" दत्वा पयसिनोस् । त्रत वस्तरश्पन्नास् बह्मलोके 

` भदहोयते" हेमाद्विदा° भरतवाक्यम् 

-कपिलावट इरकपिलया गोलकस्थया सतिाऽवटः मरै: गङ्गा 

. इारमीपस्ये तोर्धैमेदे। कनखलतीधैचज्खा “कपिलावटं 

ततोगच्छेत्" भाण्वण्खण | 

कपिलाद्ृद् उ० कपिलानि; टतो छदः काण्डा उत्तरसो- 

लास्ये तौ धमेदे कपिलधाराशब्दे विदटतिः ।'“ततोवारणसौं 

गला खञ्च यिता इषध्वजम् । कपिलाद्दे नरः स्ञात्वा 

राजद्यमवाश्रुयात्'' भाग्वन्ट४्य० | 

कपिलिका सी कपिला+संन्नायं अत इत्वम् । शतपदी- 

` भेदे । (काख्डाद्) ““अतपद्यसतु वर्षा संणा चिना कः 

पिङ्का पीतिका रक्ता ता अग्निप्रभा इष्टौ" इख० 

कपिलेश न° कपिलेन प्रतिशापितमौलिङ्कम् शा०त° । 

` काशस्ते गिथलिङ्गमेदे “कपिले सहालिष्ग' कपि- 
चेन प्रतिठितम् । छच्यन्ते कपयोऽष्यख द्यनाव् कष्ठ 

सानवाः'"काथोख ° प्रतिषितं प्र।८छापितमन्तभू त स्टैत्वात् | 

कपिलोमन्(म)) स्त्रो शपेर्बोभि१ लोम भ्रौ अदासमनन्- 

१६७९१ | केपि 

लवात् वा डाप् । रेणक्ञानासकगन्यद्रव्ये राजनि° 1 
कपिलोमफला स्तौ कपिलोन्यपि फलति कण दानाय प्रभवति 

फल-अच । (खालकुो) खकथिम्बराम् सथः । 

कपिलोह न° कपिधसे" पिङ्गल" लोहः धातः । पित्तले 1 

हेमच० । [दयाम् रला ० 
कपिल्लिका स्तो कपिः कपिषणा वज्ञिक्ा एषो०] गजेपिणप- 
कपिवक्त ए° कपे$क्गाभिव व्रामख । नारदे तिका० । 

पवतभिथापाच्धाख तथात्वम् वाह भा. शा०१०अ० | 

नारदः पव्व तश्च व इषो लोकसत्तमौ | मातुलो भागि - ` 
नेयञ् देवलोकादिहागतौ । विदस् कामौ स्रोत्या मादुषेष 

नारदो माठलश्व भागिनेय पर्व्वतः | ताबुभौ तष- 
सोभेताववनोतलचःरिण्ौ | मुञ्ानौ नाहषान् भोगान् येथा- 
वतम धाधतास् । प्रौतिमन्तौ छदा युक्नौ समयद्च्व च 

क्रः । यो मवेददि सङ्धल्यः शुभो वा यदि वाऽशुभः । 

अन्योन्यख स च्ाख्ययो ऋ्टषा शापोऽन्यथा भवेत् । तौ 
तथेति प्रतिन्नाय महौ लोकपूजितौ | ख्ञ्जयं अत्य 

सभ्यत्य राजानमिदमूचतुः | च्खावां भवति वतृदखावः क- 

चित्कालं हिताय ते। यथात् एथिशोपाल ! चावयोः 

प्रयुणोभव | तवेव शत्वा राजा तौ सतलबयोपचचार इ । 
ततः कदाचित्तौ राजा महाल्नानौ तपोधनौ । अव्रधोतृप- 

रभप्रोतः तेयं वरवर्थिनो । एकव मम कन्यायासावां 

परिचरिष्यति । दथेनौयाऽमवद्याङ्गो भोलटत्तसमाद्हिता । 
खक्मारो कुमारो च पद्मकिञ्जलकदचप्रभा ! परमं सौभ्य- 

मिद्क्त ताभ्यां राजा शयास ताम् । कन्ये | विपराबुष- 

चर देववत्पिढवद्च इ । सा ठ कन्या तथेत्य खा पितरं म्ये- 

चारिणो | तथा निदेथं रान्तश्चौ रतृरयोषचचार इ । 
तद्ठाश्ते नोपचारेण. पेणा प्रतिमेन च । नारदं 'हछवन्ू्े 
ख सेवाभ्य पद्यत । वधे हि ततस्त दि कामो भदान 

नः। यथा शुक्तख प्ख प्रहत्तौ चदरमाः शनैः । न च त- 

म्भामिनेयाय पव्वेताय भद्ात्मने | थथंस इइद्यन्तोत्र' त्रीड- 

मानः स धमित । तपस। बचेङ्गितचव पषतोऽथ बबो- 

ध तम् ! कासात्तन्नारद् क्रद्धः अथापनन्ततो ष्टथस् । 

शत्वा समयमव्यसो भवान शड्तो या । यो भवे- 

डःद् सङ्कल्पः श्ुमो वा यदि वाऽशभः। अन्योन्यख सल 

च्याख्मोय इति तद्व इषा छतम् । भवता वचन' बह - 

स्सखरेष धपाभ्यहसम् । न दहि काल प्रवत्तंन्त' भवाना- 

वटे एरा। इङ़मायं कुमाय्यों ते तस्ञारेष थपा- 

४ १८ 

स्तः विभो ! । हविः पदित्रभोच्ये न देवभोज्येन चव ह । - . 
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` ग्यम् । बश्मवारो चुरुययं चात्तपखी जाद्ञणस्च सन् । 

खकार्भोतमयथ्चथमाषाभ्यां यः ठतो मिथः। शपखे 
वखाल्य खर्, दो भवन्तः त' निवोध मे ! चङृमारौ.च ते 

भार्यां भविष्यति न संशय; | वानरद्धेव ते प" धिवा- 

-षालण्टति प्रभो !। संद्रच्यन्ि नराश्ान्ये खद्पेण विना- 

ननम् । स तदाक्यन्त॒ विज्ञाय नारदः परब्ैत वथा । 

खशपत्तसपि कोधाद्भागिनेयं ख साठुलः। तप्सा बह्यचर््येय 

स्येन च दभेन च । युक्तोऽपि नित्वध्चच न पै खर्मम- 
बाश्चासि। तौ ठ यला च्यव कर्लो परश्रमस्ेणौ । 

मविजग्बतुरन्योन्य' क् ्ाविव गजोत्तमौ । पर्वतः - 
थिवी शवृश्ञां विचचार सह्ामतिः। पूज्यमानो यथा- 

न्यायं तेजसा खेनभारत || अथ ताभलभत्कन्वां नार 

दः खञ्चयात्मजास् । ध्येय विप्रप्रवरः शछङुभारोमनि- 
न्द्तिाम् । खाद दन्या यथाशापं नारदं वं ददं ह। 
पाणिप्रहणमन्तराणां नियोगादेव नारदम् । कमारी 

कपिश उ० कपिः कंपिनामाख्यख लोभा० य । !सिद्े 
(शिलारष ) भेदि कपिः कविवखं' श्यति शो-क | 

२ लष्णपोतमिच्धितवख ए०रतद्यक्त विर अस ०।५मधक 

रविटपानमिता तङ्पडक्रोबि लतोऽखख विटिपाननिताः। 

विपाकपिशङ्कलता-रजसा रोधञ्चकाल्ि कपिशं गलता” 

भाषः | अत्र तरूपङ्केः ठंष्णत्वात् पिशङ्गलतारजो- 

योगात् श्यावत्वस् । ४रक्तरष्णमिखवखे" घु ०५ तहति तिर 
“सज्ध्याश्नकपि शस्तख विराधोनाम रासः? 'रषुः। ^ईष- 
इत्तरजःकणाश्कपिशा चूते नवा मञ्चरी" विक्र" | 

“नोप ददा इरितकपिधं केयरैरद्दे;” मेष । त~ 
चच च्य वख त्वात् मद्यभेदे न° इला ०।यामानयग्चत् 
कपिश" पिपासतः” माध; ऽमाघवीलतायां मेदिणस््नो । 

८उत्कददे थसमोपस्य नदोभेदे ।* श तोत्ता कपिथां सँ 

न्यवद्ददिरदसेठभिः उतकलाद्शितपथः कलिङ्गा. 

भिखख' ययौ "रघुः । 

च देवभि वानरप्रतिमाननम् । नैवावमन्यत तदा परोति- | कपिशाच््न दर कपिथमञ्नं यल । शिषे विका तख 

मव्यव चाभवत् । छपरतस्वे च भर्चार न चाज्यं समसाऽ- च तत्वे नाञ्जनख कन्यत्वात्तयोिं चरणात् तथालम् । . 

गात् | देवं छनिं वा यन्नः वा पतित्वे पतिवत्ला ! | कपिशापुतर इ° कपिशायाः षतः । पिशाचे शब्द्रन्ना° । 

ततः कदापिद्धगदानृपरववं तोऽदुचचार इ । वनः विरहितं ] कपिशो स्तो कपिशनवणवावित्वात् डोष् । माधव्यां २छरा- 

किञ्चित्ततापश्यत्ष नारदम् ।\ ततोऽभिवाद्य प्रोवाच 

नारद् प्वैतश्चद्ा । भवान् प्रसादं इदतात् खखर्गादेथाय 

भे प्रभो! | तवाच ततो दृषा पर्मेतं नारदस्तथा । श- 

वाञ्चलिभु पासोन' दोन" दौ नवरः खयम् । त्वयाऽहं प्र 
थमं शप्रो वानरस्ल' भविष्यसि । इ्वयक्तन मया पश्चा 

च्छप्रस्तमपि नद्यराव् । चदयप्रमृति वे वास" खगे नावा- 
सौति इ । तञ नैतदि रुडथं एलस्याने हहि मे भवान् । 
निवत्तेयेतां तौ पापाबन्योन्येन वद् नो । चष्ट" 
बटार्ष् नारद" देषद्धपिणम् । कुमारी परडद्राव पर- 
पत्यनिशडूया । तां पर्तस्लतो दषा र्रपन्तीमनिन्दि- 
वाम् ¦ ्नगोच्तव भरतश्च नाल काथ्या सिचारणा। 
ऋषिः परसधमाद्मा नारदो भमथनूप्रभुः । ततेवाने््- 

द्यो भा तेऽदृद्र संधयः | खाऽहुमोता व्धविध' प्प. 
तेन भहाद्मना ।. शाप्रदोषञ्च तं भरः खुला प्रश्ति- 
सागता । पष्वतोऽथ ययौ खमम् नारदेाशध्यगमङ्ग हान्? 
कपिदखकोशास्ाद्यो$थत् । दैत न्वानरश्डे न° 1 

बाच भन्द्कलसदरे भेदिनिजटाधरवाक्य प्रमात्वे 

नोक्तम् । तचिन्त्य कपिश्च्िष श्यावे स्तो माधव्यां 

शिद्धके उपान्” इति भेदिन्या स्ञीमालोक्गो ; छोषन्तताु- 

ज च ।“वच्यान्लो पधादचदात्तात् तोनः"" “न्यतो कष्"पा १. 

त्रयोः तोपधभिन्नदणवाविनोऽलदात्तानतम्रतिपादकात् 

स्तिया छेष् ख्यात् खि° कौ० व्याख्यानात् कपिश. 

शड्दखाहदात्ततवाभातेन छगोषोऽप्रसक्घ : “लघावन्ते इ 

यो बह्षो गुरः "फिट् ले य तख पिधङ्गकल्माषयोरिव 
य॒ खगुक्गत्वाभावेन चयनुदात्तत्वामावात् अतणव “ईषदुबद्- 

रजःकश्वाखकपिया चूते नवा सञ्जरोति"” विक्रमोतश्ाभू | 

टावन्तवया प्रयोग; | दथा च स्ल्ो्वेऽपि कपिशा इयेवं 

पेण भवितव्य" न छगेषन्तमेति दव्यम् । किच्च उक्र 

येदिनिवाक्ये तद्ध छराथताऽपि न दश्यते प्र् त ““कब्डं 

मद्य सैरेथ' कपिं कापिशायनम्" इलायुधोक्तः भद्ध 

क्ली वत्वसे३ । अत एब" ग्रास्यानपश्यत् कपिशं पिशाखतः "इदि 

मापे क्तोयतयेव प्रयुक्तम्. ¦ 
कपिवद्ानम ० कपि वद्ान्दो 

खारातकटचे । न्द्च° । 
ड फलत्वेन तत्मद्ानात् ¦ | कपिमौक स्री कपिश्चव खाये नाशक] मदिरिकायां लिश 

[अमरः ¦ | कपिशौ्ष न° कपीनां प्रिय" शोषमयम् चाक०। प्रकाशाय 

कचिवज्ञो खलो करिव तक्टोमदल्ा बह्म । गज्ञपिप्रपद्याम् लिका०। कपोनां प्राकादासवाबिलं हि लोकषिवभ् । 
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कपिभोर्षक न° कपेः शोष भिव कायति कै-क | हके 

शब्ट्च° । 

कपिष्ठल ° “कपिलो गोले "पा०नि षत्वम् । गोलपुव- 
न्तके ऋषिभेदे तख गोलापत्यम् इञ् । कापिढलि तद~ 

गोत्रापत्ये बडत्वे उपका० इञो वा लकं | कापिष्टकयः 

कपिष्लाः । गोत्रादन्यल न षत्वम् ईत० । कपिखल 
वानरस्याने न° 

कपिस्कन्ध ए दानवभेदे “उद्योगं परस वक्तं दानवायुद्धदु- 
सदा ः"द्य प्रक्रम्य “कराच्चुनात्तःकपिच्छन्धोव््राघाचचः चि 

तिकम्पनः” रिं ° १४० अर) 

कपौकच्छ, स्तौ कपिकच्छः+सन्नायां वा दोषः । 

कञिब्बयाम् (अखङ्थो) शब्द्र° । 

कपोज्य ० कपिभिरिज्यते यज- क्यप् रत °| श्लो रिकात्ते 
लटाध०।२रासचन्दर् | कपिष चरोः ऽत चुखौवे च । 

कपौत इ*क' जलवे बेततख मपोतः शपेरतो लोपः । चेत 
वद्काइृच्ते रत्नमा । 

कपौतन ए*कपोनाम् $" बच्छ तनोति तन-अच  १अआसला- 

तकटच्तं २शिरोषटच्वे ३गहुभाण्डटच्त च अमरः अ 

अल्टश्चे मेदि० । ५युवाकटच्त ६ैविल्वटच्ले च शब्ट्र° 

गतेषां यथायथम् कप्दच्यलोम्मञ्रौकत्वात् तत्- 

प्रिक्फलकत्वाञ्च तथात्वम् । 

कपीन्द्र एरकपिरिन्द्र इव । १ हमवि न्द् च० । “नश्यन्ति 

ददभं इन्दानि कपोन्द्रः» भङ्िः। ६ैत० | कपौनाभिन्द्र 

श्ञाभिनि रखसीवे कपीनां यथेष्टं नियोक्तरि दरामे व- 

दभेदात् विष्णौ च । ““शरोरमूतण्टद् भोक्ता कपोनद्रो ू- 

रिद्च्िणः'' भा०लु० १६अ० विष्ण नासकोत्तं ने । 

कपौवत् ० वचिटलभेरे । “चोर्ोधसिषटषलर च स्प्यः कश्यप 
णव च । कपीवानकपीवांच टन्लोचिचवनस्तथा | वरिष्ठ- 

षताः सप्रा्न्» इरिषं ०२६१० । [सरावरमेदे । 

कपौवद न° वदति वद्-अच् ३त०८द्केव््े" पार दोषः | 

कपौष्ट छु°कपोनामिदटः। शराजादनयुक्ते २कपित्ये च राननि° 

कपुच्छल न० कख शिरसः पुच्छमिव लाति-ङा-क। 

$केथचडायाम् । “अथातखृतीये भे" श्रूडाकरयं 
कषुदिक्षा' . गोभि०। ˆ कषुच्छलाख्या केशचूड 

व्याः संस्लारःकषुट्िका^सं०त° रघु° | क्यं जलख 
इचऋभिव लाति छा-क। र्खुगसख्ाने) “ददभेव 

कदुच्छलमय' दरः हे भवते हौ ईहौमो-बाह' शत 

सा ७,४११.९६ । ““दृद्नेव इस्तां इटिद्धपेण कड- 

च्च 
) 
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लस् चुगपरस्यानोयस्ः सा० । खन सूखे कषुच्छ- 
लमिति श्॒द्धितषु° पाठः भग्येत् कषटत्सलनिति पाठः 
तने कख जलख एते पूरणाव सलति गच्छतोति व्यत 

त्तिः | बेदे परो्तवचनत्वात् एषो ° साधत्वम् ।५^इद्मेव 

कच्छलमय द्ख्डः सखाहाकारः*यत ० जरा ०९.,३,१,.१ ०। 

कपुष्टिका शी क्सय धिरसः प्छ पोषणाय कायति 
के-क कल श्यौ हितं वा कन् । केशनूड़ारुख्लारक- 
संखि'" कषुच्छल थब्दे गेभिलवा कयश्द्ादतम् । 

कपूय लि° कुख्खित पूयते पूयो-विसखरये अच षो० ॐ“ 

लेपः । कुल्विते«खथ य द कपुयचरणा भ्यास ते 
छ कप्य निमापद्योरन १ “सषवा यः कसखः 

यख कपूयाः सखायः” निर्णे, १८ । 

क्थ ति कद्धितं प्रथयति प्रथि-किष् बेदे नि० रप्र" 

कस्वितप्रथवितरि । “केदो यख रम्बतेऽन्तरा सक्या 
कष्टत्" ० १०,८६,१७, “कष्टच्रः कषटयचचहूधातन 

चोद्यत ख,दत वाजखातये" कड० १०,१०१.१२, 

कपोत शस्तौ कवष" ओत बद पञ्च, क्रो वादु; पोत ष्व 

यखवा। पारावते (पायारा) अमरः “कपोतको यु- 

रुस्िग्धो रक्रपिन्तानिलापन्हः। संसाहो शुक्रलः शीतः 

खादर र्चिकारकः” भाषण वङ्ग खा उक्ताः । (षु) इति 

श्टयाते रचिल्रकरा्टं शखरवख वनकपेोते मेदिनिः । 

कपा तजातिस्तु निधा ग्टद्टकभेातवनकपेातचित्रकपो- 

त्चति भेदात् । द्न्सण० तेषां दिवासच्चारित्वभक्तम | 

श्याराश्येन यशन्नवञ्च लशिखिश्रौकं चक्राह्वया चाषा- 

ख्डोरकख र) टकशुकध्वाङच्वाः कपोतास्त्रयः । भारदाज 

कचालङृकुटखरा हारोतन्ट्नौ कपिः केटः इक्ट 

पृणोश्टचटकाचोक्ता दिवासञ्चराः०। तत्न च कपोतविशे- 

षाणास् भ्डहप्रवेधाद््रि्टमृक्त ५यानासनथव्यानि- 

खयन" कपोतख सद्मनिपेशनः वा। अश्युभप्रद' नराणां 

लातिषिनेदेन कालोऽन्यः ' आपराख्ड,रख वषाच्धित्रकपो- 
तच्छ चैव षर्ठासात् । इद्ुमधुसनम्य फलः सद्यः पाकं क- 

पोतख' । अपार रसय ईैषत्पाख्डोधुसरख ^रक्रपादाः 

कपोता" रामा०्ड० ६ैरिष्टिद्धचने विधा० पा० भारते 

श [न्तिस शितं तख ग््प्रेणनेऽरिष्शक्र' यथा | ` 

५बुधि्ठिर उवाच | कपोलोयदि गाङ्गेय | निविश- 

लालय थाम् । कथ शान्तिं जेत् तख चिप्रभेतहद- 
खने। भीभ्र उवाच । प्रविष्टे सदनं राजनु ! कपोते 

भयकारिखि । उदृषत्रं जायते धद्य नान्न शाग्यौ विचार 

ऋा० ° | 



कपि [ १६७४ ) कपि 

श्चा अथ वा सदुनःखामो तरितं स्य माभ्र यात् । 

मेदिनो वा ऋतो वापि राजा कुष्यति वा ग्शम् } येन 

केन प्रकारेण प्रोत्सच्रं लायते र्टह्ृम् । न च खपद्यते 

राजन् ! कपोते सदनं गते । निविओेव्घदन यस्तुकपोतो 

पिषुकारकः। स इन्तव्योच्टतखाश्च मेदसा ज्यात् धोः । 

, जोवनेच्छा कपोते चेदिधानान्तरमश्ि तत् । शालोनां 

पिष्मादाय पयस्षाबोद्य तत् पुनः । विद्धोत कपोतख 

दप" शास्तरविचक्षणः। य॒डनोद्रमापूच्य खख" थकर- 

या नः । मधृना चरणौ तख प्तौ धान्येन परचिशः। 

वतो वद्किष्ठख' कत्वा हावयेत् प्रयतः सधीः । “देवाः 

कपोताः» इत्टेष यजने मन्त्र उत्तसः। खगं पिष्टमयन्त तु 

ज्यात् सपिषा शतम् । शतधा त खग कत्वा भागः 
ॐ 

परिकल्पयेत् । थिरसोऽप्यष्टमागांसतु तिश्च थद्धपादयोः। 

सविददेति शिरखा वस्भ्ोयजनं ख्टतम् । भनेच्योतिजष 

तेति पक्तौ चन्द्रमसे छनेत् । यस त्' चतेति च पाद् 
दस्ति्मम्नये । चरणं वाभमश्िभ्यां जङपादञ्चि- 

मन्त्रतः । ““श्लोनख पर्वा” इति च बाद श्राय वं 

नेत् । तिचत्रीहोन् व्याहृतिभिर हाददिश्य ब~ 
नेत् । सहाव पनः पूज्य यजमानाभिभेव- 

नम् । सालङ्कारं सवतृषां च कामदो पयख्िनोम् | 

धेल दद्यावृष्राणां च दलिषा्यै विशेषतः । आाचा- 

याव छथीलाय श्रोत्रियाय कटम्बिने । जाद्धणान् भेज- 

येत् पञ्चाद्यथाशक्ति च दच्िणाम् | एवः शते विधाने 

ठ कपोतः थानिबद्वेदिति"। ज्यो०त° अह्न थान्तै 

खरिषटखक्घा उक्तविषये कपोत" धिरेष्य अान्वन्तरमुक्ाम् 

यथा^च्टभरः कह्कः कपोतञ् उलृकः श्येन एव च । चिद्ञ 

चर्म चिज्ञञ्च भासः पाण्डर एव च | ष्टे यख पतन्त्येते 

गेष्धं तस रिप्रद्यते । पचतान्मासात्तया वर्षानष्डयुः सयाद 

ग्टड्मेधिनः। परतयाः पनस वा स्टयद्रेव्यञ्चापि विन 

श्यति । नाद्धणाय ग्ट दत्त्वा दत्वा तन्ल्यमेव वा । 

ग्टद्कौयादु यदि रोचेत थान्तिद्धेभां प्रयोजयेत्” । 

वएवार्छते व्याः ।*पहयन्नं : थान्तिकौख कि" किश्यन्ति 
नरा हिज ¦ । मडाथान्तिक्ररः ख्रोनांस्तुलषया पूजितो 

षरिः। उतृपातान् दार्प्यान् घु.खां दुर्निभित्ताननेकधः। 
ठच्खय्, पूजितो भव्या बहाचान्तिकिरोहरिः;। अनर 
नद्खराणोयोभन्त्रः | "नमस्ते ब्धरपाय विष्णवे पर- 
भात्मने खाति" । उन्दोगपर(र शिष्टम् }. “अथातोरज- 
स्हलाभिगमने गोऽखमा्यांद्च मनने वमजजनने विना- 

लीयजनने वा काकशदग्भवकश्येन भासि 
कपोतानां ग्टह्परवेथे मह्िषस्योपरि विच्रामये एषामेष क्रि- 

याणे ग्टह्ृहारारोये वाद्भूतेषु इल्यदष्ट न॒विधिनाऽ- 

ग्निपसमाधाय मायचित्ताज्याङ्तोजे ति" थ्न, ताय 

अग्नये खादह्धा, सभाय, विष्णवे, सट्राय, वायवे, इर्याय, 

क्त्ये, विभ्ये देवेभ्यः खादहेति'?। कंपात' विशेषयति 

शोनकः "रक्तपाद; कपोताख्य अरग्योकाः शुकच्छविः | 
स चेच्छालां विगेच्छालासमोपञ्च ब्रजेदु यदि। अन्व 

ग्टहमध्ये वा वलकलखेदुगमादिष+। कल्यडष्टेन विधिना 

ग्टद्योक्तन प्रायधिसाज्याहतीः खह्् तदेाषप्रशमनारथाः 

सप्राज्याङतोः अद्ध तायाग्नये खाहा श्त्यादि सन्त्र : । 

तत्र स्यालोपाकेतिकन्त व्यतायां पायसचरुभिरेतेगथेः देवे- 

भ्यो ज्धयाव्''रषु°। छन्दगप० । “पञ्चात् वपाय 

सेन बाह्यान् भोजयित्वा गोवरं दत्त्वा शान्तिर्मेवतीतिः' । 

इड्त्य'हितोक्रलिषिधकपोतभिन्नकपोतानाम् ग्ट्स्यन 

च्मवश्पराष्यता यया ज्यो °त ° भारतम् ।'“पारावतामयुराश्च 

शुका वैसारिकाख्लया | ग्टच्स्येन सद्ा पोष्या चात्मनः 

श्रेय इच्छता” चन्र प्रागुक्तकपोतलिकखंवारिषटद्धचकत्व' 

नान्यदेति व्यवस्या अतएव प्रागुक्तभारते {शषुकारक 

दूति विशेष्यम् । कपोत प्रतदः वथा भावप्र।'^हा- 
रोतोधवल ःपाण्ड. चित्र पच्लो च्छक कपोतः शञ्ञ- 

रीटस्तु पिकाद्याः प्रदाः ख्ताः । पठ॒द्य भच्चयन्यते 

ठख्डेन प्रतुदास्ततः" तेषां सामान्यमांसथुषाचच तन्र- 
बोक्ताः “^“प्रठदाः मधुराः पित्तकफघाास्तुवरा हिमाः । 

लघवो बद्धवचस्का किचचिद्ातकराः खतः? ५आावत्तिं - 

निन्द हकपोतशिरोधरामे:” माषः ] कपोतोऽख्यद्च न- 

डादि० कुक् च । कपोतकोय कपोतयुक्त वरि° तखित् 

भवः खय् विल्वकरा० ऋमात्रख लक् | कापोतक तत 

भवादौ तिर | श्चखतोक्ते कपोतामे मूषिकभेदेज 
कपोताभशब्द उद्ा* । { रञ्जने राजनि* 

कपोतकः न. कपोत इव कायति प्रकाथते के-क | सौवो- 

कपोतचरण्णं स्तनौ कपरोतद्ध चरणश्षरणाकारोऽखत्मखाः 

अर्भ° अच् । !नलोनासगन्बदरव्यसाधने श्वे जटाधरः । 

कपोताङ्िःरष्यल अमरः । ६ैत०। रकपोतपारे इ° । 
कपोतपाक इस्त्ी कपोवःपाको डिम्ब; । कपोतौ तेषां 

न्रातः ज्र | कपोतपाक्यः तद्ध द्धियां बह्छष् लुक् । क- 

` पोतपाकाः स्तयां ठ न ल्क्-कपोतपाक्याः इयेष । 
| कपोतपराद् लि* कपोव पादाविव पादाव ्यादि° 
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पाठात् नान्त्यलोपः शभासान्तः | कपोतदल्यचरखे। 

स्त्ियांवा डेप् । 

कपोतपालिका खी पालयति पाल-+ख ल् &ैव० । ग्ट 
 स्तम्भरायप्रसारितदारूभेदे सौधादिप्रान्ते काष्ादि्रिचिति 

पर्िवासश्वाने विटङ्े (पायराखोप) | अमरः | 

कपोतपालौ सी कपोतं पालयति खच् गौरा० डोष. ईत 

टिङ्णजिवयनादयन्तयोः शखाडइचर्यात् तद्धितायन्तयौव 

सि° कौ० यष्यात् नप् खर ठप् उपर खर 
दूति भेदः। कपोतपालिकार्ये विरद इलायु° । 

“कपोतपालोष्, निकेतनानाम्” साधः ! 

कपोतरोमन् इण कपोतद्पधारिद्किवरात् प्राप्रे ऊ 
श्ीनरणले राजभेदे । तत्कथा भा० व० १६६अ० | 

“कपोत उवाच |““वैश्रानरोऽहं ज्वलनो धूमकेतः "द्ुष- 

भ्य भ्यानेतां पेशी मम निष क्रयाय प्रादा. 

इवा नसिगोत्कृत्य राजन् ! | एतदो बच्छ शिव करो- 

मि हिरण्यवर्णं र्विर' पुणगन्धम् । एतासां प्रजानां 

पालयिता यथो सरर्षौथामय सम्मतो भ्ट्यम् | 

रतत पाश्चोात् पुरुषोजनविष्यति कयोतरोभेति च 

तख नाम'' । र्यद्वंश्ये कुकर पतेः पौत्रे दप- 

भेदे च“ङ्कुरख सतो द्णु्ट बणोस्तु तनयस्तथा । कपो- 

तरोभा तखाथ तित्तिरिख्लनयोऽभत् "हरिव ° ३८अ० | 

कपोतलुब्कोय न०कपोत' ल्क च्चा धिव्य ङतो खन्वः 

“इन्ाच्छः"पा०क | भारतान्त्ेते ग्टह्स्यस्य ॒प्राणदाने- 

{ १ ६७५ 1 

माणातिग्यावश्यकत्तव्यताखचके अाख्यायिकाभेटे तत्कथा 

भाग०्था०१७दबऋ०। 

“क पत्रमा वचन" श्रुत्वा धम युक्तिसमन्वितम् । इरषेय 

मता युक्तो वाच्व्याकुललोचनः त वः शाङुनिक' 

हषा विधिदटन कर्मणा । स प्ली पूजयामास यनात 
पिजीविनम् । उवाच खागत' तेऽद्य बहि कि कर- 

वाखिते। सन्तापञ्च न क्तव्यः खण्ट्े वत्तंते भवान् | 

तठुत्रतौत भवान् ्तिप्र' कि करोमि किमिच्छसि} प्रण 

येन जवोभि तवां त्व" हिनः शरणागतः । अराय चिः 

त काथंाति्यं ब्टहमागकतै। देुम्यागते छायां 

नेोपषङरते द्रमः | शरणागतख कल व्यमातिथ्यं हि 

प्रयत्नतः } पञ्चयन्नप्रटसेन र्डहश्योन विथेषतः | पञ्ज 

यच्रांसतुयो भोहान्न करोति च्ट्हाशरये। तख नायः 
जच प्ररो शोको भवति धण्छतः। तदुनहिमां छवि- 

~ न्धो वक्व धाचा वटिष्वचि | तत् करिष्वाभ्यहः स 
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शा त" शोके भनः ठथाः ¡ तद्य तद्चन' श्ुतवा शकने. 

लंग्धकाऽववीत् । बाधते खल मे भोत सन्तराणः हि 

विधीयताम् । रषक्रस्ततः प्तौ पर्णान्या सीय भूते । 

यथा शक्या ङि पर्णेन च्वलना्धै" द्रत यवौ । गत्वाऽ- 

क्ारककमान्त' ग्टह्ोत्वाऽग्निमथागमत् | ततः शषकेष 

प्येष पावक' सोऽष्यदोपयत् । ख सदीप्र मत् लत्वा 

वमाङ् शरणागतम् ! प्रतापय चुविश्रव्ः खगालाणयकुतो 

भयः | स तयोक्रलयेत्यज्ञा लब्धो गात्राण्यतापयत् | 

ऋग्नप्रत्यागतप्राण्सततःप्राह विडङ्गमम् । ₹र्गेण महता ऽऽ 

विष्टो वाक्यं व्याकुबलोचमः | तयेम शकुनि“ इहा विधि- 

दटेन कम्मणा ! दन्तमाहारभिच्छामि त्वया चद्ाधते 

ह्िमाम् } स तह्ुचः प्रतिशु्य वाक्यमाह विड्ङ्मः। 

न मेऽस्ति विभवे येन नाशयेय चुषान्तव । 

उत्पन्नेन दि जोवाभे वयं निरं वनौकसः । सञ्चये मान्ति 

चास्भाक' छनोनामिव भोजने । इष्यक्खा तः तदा तव 

विवरुवदनेाऽभवस् । कथ ल॒ खल कलं व्यमिति चिन्ता- 

परस्तद्ा । वभूव भरतश्रष्ठ गद्ेयन् इत्तिमाक्रनः । 

मूहताज्न्धस नसत स पच्च पल्िघातिनस् । 

तपैयिथि लां छद" प्रतिपालय । इत्य क्वा शष्कपरततु 

शमुन्वालय ता शनम् ! इषे महताऽऽविष्टः स प्ल 

वाक्यमनवौत् । ऋषौ देवतानाञ्च पिल.णाच्च महा- 

नाम् । खतः पूर्वे सया धर्म्मो भह्ानतिथिपूजने । 
कुरुषाल सद्धं सौम्य ! सत्यभेतनरद्वीमि ते । निश्चिता खल 

मे बद्धिरतिधिप्रतिपनने | ततः कतप्रतिन्नोब ष पल्लो 

प्रसच्चिष तमग्निं लिः परिक्रम्य प्रविवेश महामतिः 

अग्निमध्ये परबिदन्तु ल्चो दष्टा त पक्िणस् । चिन्या- 

भास सना किमिद" परै कतं मया | अदो मम ग्टय॑सख 

गर्हित खकमःया । अधम: महान् गोरो भवि- 
ष्यति न घ'थयः। णव" बह्धविध' भूरि विललाप सख 

| रयन् खानि कर्माणि दिजं ददा तथागतम्" । 

कपोतवडग स्तो कपोतो गनृच्यते प्रताखतेऽनया वन्च-करणा 

घञ । नाद्धोदच्े राजनि ° । इमाञ्च सते वीरतव्वदि- 

गखे उक्ञा तहुयुखा उक्ता वथा । ^वीरतर्खहचर- 

इयदर्भदच्तादनोयुन्द्रानलक्शका याग्कमेद काग्निमन्यमोर- 

टावद्धकविरभनज्ञ,ककुर रट केन्दोवर कपोतवह्ाः अददा 

चेति । वीहतव्वादिरिलेष गणोकातपिकारदत् । अण्ड 

रीशकेरामनलच्छाधातरजा पदः ̀ । ५शपोतबङ्ा- 

मलं हि पिमेद्हदरादिभिः" छद्ठ° । भावप्र° ५नाद्धो 

उवाच 
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कपोववद्ा च सोभबङ्गो शरखतौ"शयेव पाठः तन क- 

घोतवज्ञोति पाठकल्न' प्रासादिकः दछद्तेकबाक्यतया 

कपोतवङ्गति पाठटखव न्याथ्यत्वात् । 

कपोतवर्सीं श्रो कपोतख वं इव वर्सौऽख्याः गौरा °डनेप् । 

शष्डलायां राजनि०तत्फलद्य कपोततल्य एभ्रत्वात्तथातवस् 

कपोतवाणा स्लो कपोतस्तत्पाद् इव वाखस्तच्ल्ाकारोऽखाः। 

नलोकनामगन्टूव्ये राजनि०*अर वल्य दपत्वा चद्धाच्च थात्वम् | 

कपोतहत्ति सी कपोतानानिव सयोहरणेनाङतसद्खयेन 

इत्तिः। कपोतदल्यायां १सद्चयरह्ितजोविकायाम् तखाञ्च 

सञ्चयराहि्य' कपोतलुब्धकोय यन्द दशितवाक्ये श्फ़टम् | 

कपोतानां इत्तिरिष इसिर ख्य ¦ रतघाडत्तिदुक्ते बरि० | 

«कपोतटत्ति्मा निचयः शं वतृसरनिचयोवा | संवतृषर- 

निचये प्व निचितमा दुय जद्याद्" विष्ण स ९ 

वानप्रस्यधकथने । [ (कामनहाटी) राजनि, 
कपोतवैगा श्लो कपोतख वेगो यख्ाः ५ब०। जादौ । 

कपोतसार न° कपोतः तदइखं : शव शारोऽन्र शष्णत्वात् । 

श्लोतोञ्जने राजनि | [कापोताञ्चननिति पाठान्तरम् | 

कपोताच्ञन न° कपोतवख ञ्जनम् । चोतोञ्जने अमरः 

कपोताभ एरकपोवखामेवाभाऽ्च । १कपोतवं हेमन्वख ना- 

नावसे तेऽपि कपोताञ्चनादौ शष्णवर्खौ ग्ट्लते कचित् क 

व्व रव्खौऽपि “तदिदं भ्म कपोतकं रसित” कुलार- 
प्रयोगात् कववुर वख ख शष्णाधिकयाठ् कपौतवखं त्वम् । 

च्तोक्तो रम्धिकणेदे । ५ूल्वं क्धाः शुक्रविषा सूषि- 
काये समासतः नामलक्तयमषच्यैरटादथ निबोध तानु” 

इय पक्रम्य “लालन इ््यादोन् ^सूषिकञ्च कपोतामस्तयै- 

बाद ताः” इति विभच्छ ^“अखरुणेनानिल' 

कद्धोवावजान् कुरते गदान् । महालष्णोन पित्तञ्च चेते- 

न कलेव च । महता कपिचेना ष्क् कपोतेन चतुश्यम् । 

भवन्ति चेषा रं देषु यन्धिभर्डलकखि काः। पिको पच- 
अाचोपणाः शोषञ्च ष्टरदाद्णःण्द्य क्तम् | खूपचतट्यः 

वातपित्तश्फर करजविक्राररूपम्»। [तस्य तन्ना शकत्वा त्तथात्वम् 
कपीतारि इ० कपोतखयारिः ६त° | श्योनपिखणि भब्द्रण 

कपोतो खो कपोतजातिः स्ती ङीष् ! \कपोतज)िस्तियाम् । 
श्युपभेदे च। “अथ यद्यैतदक्रख सतः लदवा" 
भवति शह कपोतो नामयूपः योह तादशं यपं 
करुते बाद्याञषोऽख लोकमेति 
सोयं न कुवीत” चत० ना० ११,७,२,२ | (यक्ः 
खमूतोच्छायद्च भवति स पोते यृप॒ कपोता 
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न्रौ पक्चिसन्निवै साम्याद् क्षा? | तैनात । केनचित् 
कपोतिन् इति शब्द्ख कल्सनं भाष्वविरद्गलाद्पेच्छम् । 

कपोल इ० सौ० कप-आोलच्) गण्डे गङ्ञे (गाल) 
अमरः, “कपोलकण्ड करिभिर्िनेतम” कमा ० । 
“कपोलण्टलादेधि बभूव रुचितम्” रषु; ।“लोनालिः 

छरकरिणां कयोलकाषः' किरा० "यद्या: कपौसैः कल~ 

घोतघामख्तन्मे ष" । “कपो लमित्तोरिव लोध्रगौरोः?' 

माषः कपोलाभि्चय इव विश्लोत्वात् उपभि०स० । 

णवं कपोलफलकादयः प्रस्तोेकपोके । 

कप्यासं न° आखतेऽनेन चास करे घञ दैत । कपि- 

ए्ान्तभागे “सख यथा कष्याच' युण्डरोकमेवभचि्यो” 

ा° उ०। “कपेभेकंटस्य खम् कष्यासं आसेरपतेशनायेख 
करे षा कपिषटडान्ो येनोपविधति” भा० | 

कफ एु° केन ललेन फलति फल-ड ! शरीरस्थं धाद्+ 

भेदे जे श्रि । ५प्राप्रया शमये कफवातपित्तं; करटा 
वरोषननिधौौ अरणं कुतस्ते उद्धटः । कफडय खद्धप= 
ख्यानकमादिक' मावप्र° उक्तं यथा । 

“ल्ेश्नाश्रतो यरः क्लिग्धः पिच्छलः शोतलस्तथा { 
वभोायुणाऽधिकः खादुविट्ग्धो लवण, भभेत् । एकः 

चष्रा नामस्यानकभ्मेभेदः पञ्चविधः। अथ ध 

णां नामान्याह “सफल तानि नामानि ज्ञेदनश्ाव~ 
लम्बन: । रसनः स्ते हनचापि क्लोश्रणः स्थानभेदतः 
अथ ज्ञो दनादोनां स्वानान्याह। आसाथयेऽच दरे कणठे 
शिरसि सुज्विष् ! खयानेषुष् महष्या्ां खो श्ना तिषल्य, 

चक्रमात्। दोषाणां सकलशरोरव्यामिनामपि पञ्च 

स्यानानौति बाह्धल्यौभिप्रायेणोक्तानि । तथाच वाग् 

भटः “दूति प्रायेण दोषाणां स्यानान्येकौठतातनाम् | 

व्यापिनासपिः जानोयात् कमांणि च एक् एथक्'। इषि 
चरक «ते व्यापिनेाऽपि इन्रा्योरधोभध्योहं संचयाः” 
दूति अय तत्ततस्थानगतख् श्ेग्रणः कन्म ख्या । 

कञो दनः क दयत्यन्नमाकयश्वाऽपरापि । अतग्ट्काति 

च क्ते ्स्वानान्य् दवस य । अयमयं : ेदनोऽच् 

छेदयति तेन ष 'इतमनच्न' भेद' प्रामरोति । अपराख्यपि 

ञे ्रस्थानानि ृद्वादौनि मार्गेय गत्वा तन्न तन्न, 

ृदयालम्बनस ' धारण रतपहणसमस्े न्दरिव तपेपसन्धिस ~ 
के षण्णादयुदककम भिरदुच्डह्वाति . उपकरोति । वधां 

^एसयुक्ातवोर्ये इृदयस्यानलम्बनम् । लिकसन्धा. 
रथं चापि विदधान्मवलस्बनः। लिकं धिरोगाङइय्- 
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सन्धिः | उभावपि यतः सौम्यौ तिष्ठतञ्चानिके यतः। ततो 

, र्वान्विजानोतोरसनारसनौ चमौ । रसना रसनेन्द्रिय' 

रसम: कशटस्यकरफः । स्ते हनः सेहदानेन समच्छेन्दरिय 

त्यः । श्श्रणः सन्नं सक्ते विदधात्यसौ"? । 

अन्यतर वैद्यकेऽन्यधानामाद्् कतर् । ““अवलम्बकद््य कः 

क्ेदकः से षकोऽपरः | बोधकस्तर्पकचति कष्या पञ्चविधः 

ख्टतः । तद्कच्वणानि यथा “कफधान्नां ठ रेषाणा यत् 

करोत्यवलम्बनम् | ततोऽवलम्बकाख्याति' क्र ्ना प्रानो- 

त्य रः ख्ितः”। अ माशयानितः सोऽब्रहे दनात् केदकः 

ख्रतः | से भरकः सष षणात् सन्धेः स च सन्धौ व्यवस्थितः। 

रसमावस्वितः छ प्रा बोधको रसबोधनात् | शिरसि प्र 

खितञ्चासौ तको नेलतर्यणात्"'कफस्याना नि “उरः कशः 

शिरः क्लोमपवाख्यामाशयो रसः } भेदोषुाणन्च जिह्खा 

च कफस्यानखरःपरम्” । अषिकतकफख कमाखि वथा 

खछखनोधे ““सते होयन्धः स्विरल्वच्च गौरव" टषता बलम् । 

चमा तिरलोभ्च कफम विकारजम्'""कफसामान्यलच्तणं 

यथा५माधब्द लेहगौरवथत्यपे च्छ्य गुणलन्तणः से ग्रा तख 

खमानवोनिरषुरो रवः सोऽख माधृ्यौनाधुयय' वहं - 

यति ञेहात् सेह गौरवाद्नौरव' शेयात् भ्यं पैच्छिल्य 
भिति तख इनरन्ययोनिः कटुको रसः स छ प्रथः प्र्- 

नोकत्कात् कटुकत्वान्् व्यं मभिमवति रौचपात् तेष 
 ाषवाङ्गौरवमौष्ण्रात् भेत्यं॑वैयद्यालंच्छिर्धमिति" 

छख° । विशेषतस्तन्निदानादिकसक्तं सुश्रुते 

“दिवाखम्रव्यायामालवमधुरा्ञलवयशोतक्तिग्धयु र- 

पिच्छिलाभिष्यन्दिहायनक्षयवकरनेषधेकट माघमा माषे 

मतिखपिषटविङतिदधिद्ग्धलंथरापायसेल विकारानृपोदकमां 
छवसा विस्छणालकणे र्कष्टङ्ाटकमधरवज्ञोफलसमथनाध्य 

शनप्रस्टतिभिः चे श्रा प्रकोपमापद्यते, शीतैः शौत- 

कराले च वसन्ते च विथेषतः । पूवकं च प्रदोषे च भृङ्ग 

मान्न प्रकुष्यति”। 

श्खते कफविकारे रेठरक्तो यथा विपमोवातजान् रोगान् 

होच्छपित्तनिनित्तजान् । करोत्यस्निस्तथा न्दो विकारान् 

इफसन्भवान्« वयोमेदे कफाद्याधिक्यनाह तल्नौव “बाले 

विबद्गते क्घ्रा मध्यमे पित्तमेव ठ । भूयिष्ट" बद्धते वादु 

द्धे तानुवीच्य योजबेत् । टेयभेदोऽपि कफडेठललो ज्ञः 
“कफवातरोगमूयिणञचान्पः'" । कफचाष्य एव॒ तद्ध्नाणां 

हेदनारेराप्यधमेत्वात् यथोक्तम् चते । 
““कोवख्िमितस्िग्धमन्द्य रचान्द्र टु पिच्छिलरसगडलमी- 
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षत्कषायाश्ञलवयं सधुररसप्रायमाप्य' तत् क इनप्रह्ा- 
दनक्ञेदन बन्न विष्यन्दनकरभिति"। चअधिकमाकरे दृश्यम् । ` 

कफकर लि कफ तद्िकारं करोति सअच | कफ- 

विकारकारके द्रव्यभेदे स च दरव्यभेदः च॒खुते उक्ताः 

“काकोलचोरकाकोलीजीवकषेभकसुद्पसोमाषपरणोमेद्ाम + 

हाभेदाच्छिन्नर् हाकर्वटश्टङ्गो ठगाच्तोरीपद्मकप्रपौण्डर) क - 

बिदिष्टदौकाजीन््ो मधकञ्चति। काकोल्याद्रिय 

पित्तथोखितानिलना शनः ; जीगनो इ"हणो इष्यः सन्य 

ख प्रकरस्तया” । 

च्मन्यत्र “कफपित्तकरा मतद्याः कफयित्तकर दधिः" चु- 

 खतेऽपि । सामान्यत उक्त यया “कटुकं मूलक सं राणं 
` बद्वयति स्तिगधीग्यःत्वात्" “वद्ठधाजलजाताभ्या बलासं 
परिवर्ते बलासं कफः | कफत्कफयद्वैनादयोऽष्यन । 

““प्रमेहलत् खात् कफडञ्च यवम्” उदयकम् । 

कपफकूर्चिका स्तो कफं ॒क्रूचति तिकरोति कुर्च-विकारे 
स्वल । लालायाम् खाखासजे (लाल) । डेम०। 

कफघ्नो कफ' तदिकारः इन्त टक् छप् 1१हवुखाभेदे राजनि ०। 
२कफ्न्तशकयभदे लि°्तानि दूव्याणि चशते टर्िता नियधा 

““ारगवधमदनगोपधोरटाकुटजपाठाकण्ट की पाटलामूर्ववे- 

द्रयवसप्रपरे निम्ब र्टकदासोकुरख्टकरु डच चित्रक था - 
हगटाकर इदयप्टोलकिराततिक्रकानि सखधवी वचेति। 

ष्यारगबधादिरिव्येष गणः क्लं ए्रविषाप्डः? 

५उरुपान्तं गल थि, मपुभि् तकीरीनेषषटङ्गो पूली कानक्ञ- 

सालमोरटाग्निमन्यसैरोयकड्कव विम्बौवद्धकवसिर चतरकथता- 

वरीविल्लाजण्टङ्गोदर्भां दहतौदयद्चेति | धरुणादिगंयो- 

द्योष कफमेदोनिवारणः" | ८ 

भसालसागाजकर्पखदिरकदरकालस्कन्धक्रषठ कमभू सीमेषण्ट- 

क्गोतिनिशचन्टनक्षचन्द्निं यणाशिरोषासनधाजं नतालथा- 
कनक्गमालपूतोकाःचकसागुरूणि कालोयकञ्चति | सा- 

लबारादिरिव्येव गणः दुषटविभायगः । सेहपाण्ड.7- 
यदहरः कफमेविभाषणः , “रोधसावररोधपलाच- 

कटच्चटाथोकफ जोफट फलेल वा लुकषद्वको जि ङ्गिनो कदम्बमा- 

खाः कदलो देति) एष रोघरादिरिन्यक्रो भेदःक- 

फरो गयः” । “अका लवकर दयन गद्न्तोमयुरक्षभाग- 

राद नद्रएषपौचु द्य तादश ताटखिकाल्यलवणास्ता पस- 
एत्तञेति। अक्रांदिको गणो द्योष कफमेदोविषा- 

पदः» | “रासा चे तच्चरशाफविग्भश ये कगन्धकपूक - 

खदखकालसालकासमहं शवकसखर इषया विष्टक्कट फशदर 
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सानि रोकहालोन्दरुकपिकाफश्चप्राचीबलकाकमाच्यो 

चरसादिगेणो 

^पिप्पलोपिप्पलोमूलचव्यचिलकण्ट- 
विषसषटिकञ्चति। 

निष्टनः” | 
क्मेरमरि चह शिपिप् पल) इरेणक् लाज सोदे यवपाठा जोरक- 

रप्पमहानिस्बफलहिङ्ग,भारगौमधुरसातिषिषावचा विडङ्ग - 

नि कट् रोहिणो चेति। पिप्पल्यादिः कफर 

प्रतिश्यायाजिखारूचोः । निडन्याहौपनो यलमखूलन्न- 

चखासपाचनः''| ““एलातगरकुष मां सोध्यासकत्वकपल्रना ग षु- 

ष्प्रयङ्हरेणकाव्यादुनखशुक्तिचर्डास्याणेयकवोवेष्टकचो- 

उवोरकबालकयुन्न् चसजंरषद रुन्कन्दु रकाऽयु रखकञोथो- 

-एलादिको 

वातकफौ निडन्यादिषनेव च. “इ हवीशचरट कारि काङ्टज- 

फलपाठ। मवकषद्ेति । पाचनीयो दडहव्यादिगंणः पि- 

त्तानिलापद्धः । कफारो चकद्ल्नासम् तच्छ, रुजापहः” । 
“पटो लचन्दनङ्ञचन्ट् नम्रवा यड् चोपाढाः कट्रोद्थो त 

दि । पटोलादिगैखः पित्तकफारोचकनाशनः'” | 

“-ऊषक्चेस्भथिलाजतकालौखदयदिङ्ग नि ठलयकञ्ति 

ऊषकादिः कफः न्ति गणो मेदो पिशथोषणः | “'छखचा- 

स इरिदरादारहरिद्रा हरोतक्यामलकविभो तककुटदेमवतीव- 

षाटाकट्रोडिषोयाङ्ग टा ऽतिषिषा द्रा विडोभञ्ञातकानि चि- 

ल्रकञ्चति } एष श्वस्तादिको नास्ना मण चोश्निष्- 

दनः" । “'इरितक्यामलकविभीतकानि निफला । 
विफला कफपित्चघ्ठो मेहकुढ विना शनी " । 

^पिपयद्धोभरोचष्टङ्गवेराणि लिकट्कम् । "लर. कफ- 

मेदोष मेष कुटत्वगामयान् । निडन्यादोपनं छलपिनसा 

स्नखतामपि "^ अामरको हरोतकोपिप् पर्यचित्रकदे ति । 
अामङक्यादिरितेदष गणः सवं च्चरापहः । चक्ष्यो दी- 

पनो इष्यः कफारोचकना यनः" । ““बाक्तारेववङ्गटलाऽ- 

अभारकट्फच इरिद्रादयनिम्बसप्रच्छद्मालतप्रसन यमाणा 

चेति । कषायसतिक्रमधुरः कृफपित्तात्िं नाशनः” । 

“विचूग्निभन्बटु ख् कपाटलाकाश्स्ेति मदत्} सति 

कफवातुः पाक्धे लच्वन्निदोपनम् । मधुरादरष द्व पञ्च 

भूक महत् टतम्  । “कका थनच्द््भका ण्डका दूति 

द्थंप्रक; | मूलदोषविकारन्च रक्तपित्तं तधैव च् | 
न्त्यः भुक्त; चौरेण अोघरमेव विनाशयेत् । रषा षा- 
नहराधाद्यावन््ः पिरूषिनाश्ननः। पञ्चकौ न्ड 
अमनानिवरौ परिकोकतितौ” दति विथेषब श्नम् । 
खाभान्यतस्तु तल वोक्गम “कम्ब कपिल' शं प्रायं थम- 

रभद्द्रसुकुङ्क सानि दच्चागकेशरद्चति। 
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यति खूलवीय्यत्वात् मधुरं चौद ञ्च" । रसभेदख वद्धेठता 
तव्नोक्ता। वे रसा छो्रथमनाभवन्ति यदि तेषु | 

से हगौरवभेत्यानि बलासं बह्ञंयन्ति ते” (बलासं कफम्) 

वतृपाकपरिपाढठो तन्रौवोक्ता । “ज प्रा बिदग्धोदवणता- 

खपेति" खतेजोनिलजेः ष्ठा शमं याति शरीरिणाम् । 

““तत्र यद्ने युणा वीयं स त्तका: शतोष्णच्तिं गध रुकलब्डड- 

तोच्छपिच्छिल विशद्स्तेषां तोच्छोष्णावाग्नेयौ । शोत- 
पिच्छिलावम्ब् य॒णमभूविष्ौ । धिव्यम्ब् यमू विः सेहः । 

तोयाकाशयुणभूविष्ठः दत्व । वाु्चयभूवि्" सौच्यम् । 

क्वितिखभौरणय॒णभ्विह १यदयम् । य॒रुलषुविपाकावक्त- 

युणौ । तत्रोष्णस्जिग्ौ बातन्नौ } शोतश्छदपिच्छिलाः 

पिन्नषठाः । तीच्छकषिशदाः छ प्रवाः य॒रुपाको वाल 
वित्तः ¦ लघुपराकः चे ्रषुः। तेषां खडयोतोष्णाः 
खथ याद्याः । पिच्छिलविथदो चचु ःख थाभ्बाम् । ्ि- 

गदूक्तौ षाच्षौ । धोतोष्णौ इखड़ःखोत्पादनेन । यख- 
पाकः खटविण्स लतया कफोतूढयेन च । लषुन्वेडि 

ख, त्तया सार्तकोपेम च” । 

“तोच्छोष्ण' सूललं इय कफषु कटुपाकि चश्च °। त- 

न्नाथकद्रव्ययुणमेदाः स क्तिष्वान्यलोक्ताः। "“युरुषोत- 
मदुक्जिग्धमधरस्विर पिच्छिलाः । द प्रणः प्रथम" यान्ति 

, विपरीतयुणैयचं खाः” । तद्धिवारणोपाया अन्यलोक्तायथा 

< चस्तारकषायतिक्तकट् कव्यायासनिष्ठोवन स्त्री सेवाध्वनि- 

बुद्जागररतिक्रोडापद् घातनम् । धृमाद्य ष्भिरोविरेकव- 

सनस्ते दोपना दिकं पानाह्ारविद्धारमेषजभिद' छ धा 

यलयं जयेत्” । 

कफहन्तु कफङाद्यः ख ग्रहन्ृक्े ् हादयोखन लि °। 
कफणि एसी केन जलेन फणति स्फरति इन् । भजमध्य- 

यन्यौ । क्रूप (कृद) हेभव ° स्तोले वा छोष् । 
कफल लि” कफः साध्यत्वे नाश्य कच् । कफद्ायके 

“वेणोः करोराः कफनामधरारसपाकतः” चख ° । 

कफवर्चन ए* कफं तद्िकारं बदर्या इध-खिच्- च्छ्, । 

पिर तकडटत्े निकषाण्ड ०! २कफडदविकारके नि° । 

कफविरोधिन् ४० कफं विरुणद्धि वि+रुघ-णिनि । मरिचे 

राजनि | कफविरोधकारके रेकफविकारनाथके नि ०॥ 

काफान्तक एरकफमन्तयति आअन्त+ततकरोतोति खिच्-ख,ल् । 

शवरडकते राजनि ° । रकफविकारनाथके लि° । 
कफारि छ०६त०।१एर्टराम् राजनिर रकफनाशके निर । 

कफिन् लि० कफोऽख्यत् कष+इनि । १ प्रधाने जने 
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ऋमरः दहिया हगेप् । किन तख भावः तल्  कफिता 

श्लो त्व | कफित्व भ० कफयुक्रत्व । 

कफेलू ए कषं लाति ला-क नि०) भ श्रातकतरो 

ख्पमञ्जरी | शब्द्कण कफयुक्तं लि०्सि° कौ ० प्रमाणः 

तयोक्ञ' यदुक्तः तच्छिन्य' सिर्कौै° ^“कृफं खाति कपोल: 

गहे पातकः निपातनादेत्वम्” द्युतेः तल तदधेत्वा- 

दथेनात् । 

फोणि स्तरो केन जलेन फ्यति इन् एषो ० चोत्तम । 

भ जमध्ययन्यौ कूपरे (कुड) मरः | स्तियां वा ङोप् । 

कफोड ` ए० कफोणि।भेदे एषो० । (दद) कूपर । 

“कति सनौ व्यदघः कुः कफौडः""अथ० १०,४,२, 

अब स्तुतौ वे च भ्वा०सक०्पण्सेट् । कवति अकविष्ट चक्षाग 
ऋदित् रिचि अचकावत् । प्रजिक्वति | 

कबन्ध इ*कं जलं बधुति बन्ध-खण, केन वायुना बध्यते, 

बन्ध-कम्पखि च, कोवायुः प्राणकयु्भध्यते संबध्यतेऽना 

धारे चज वा यधायथं वाक्यम् । !उद्रे तख 

पीतजलनिरोधनात् तथात्वम् | धमकेतो, प्रवहवा- 

ञुना निचोयभानत्वात्तख तथात्वम् रराद, तख 

च्छिन्रमस्तकतय ऽपि अम्तपानात् ज्ीवनसन्त्वेन क्रिवा- 

बच्वात् तथात्वम् राक्षसभेदे च भेदि० ५जले 

असरः तख प्राणकायुधारकत्वात् तथात्वम् “आा- 

पोभयः प्राणः” इति ऋाण्ड० शुतेख्लख प्राणधारण 

रत्वम् “पञ्चदशाहानि भाऽशौः काममपः पिबापोमयः 

प्राणो न पिबतस्ते विच्छ तखते"दा ०० जनपान' विना 

प्राणविच्छेदखोक् स्तयात्वम् ¦ “मलुष्याणां सखे ष" तेष 

तमूर्छ ¦ तद्ाबेथात् कबन्धः खादेकोऽमूद्धा! क्रियान्वितः” 

द क्ले शिरः न्ये दैक्रियायुक्रेहे अस्त्रौ अमरः । 

“कबन्वा ज्वन्नशिरसः खडगगक्यदिपाणयः" देवीमा° । 

“नागानामयुतं दरङ्गनियुतं खा" रवाना शत' पत्तीनां 

दथ कोटयो निपतिता एकः कन्वोरथे । तादकक्ोदि 

 कबन्धनत्तं नपिधौ खेलञ्चलत् खे शरस्तषां कोटिनिपातने 
रषुपतेः कौीदरूडवर्टारः'' प्राचोनगाया । “यख 

नेष्यति वपुः कबन्वताम्"" चलि तोद्धैक बन्धसस्पद्ः” साघः | 

“कचित् दिषत्खड्गहृतोत्तमाङ्गः सदयो पिभानपरभता- 

छपेत्य | वामाङ्गत'सक्तचुराङ्गनः ख व्यत् कवन्धं समरे 

दद” । “उत्यितः. दडओेऽन्यञ्च कवबन्ेभ्यो न किञ्चन" 

` रषु: । वद् हस्य गिरः ून्वत्वे ऽपि वायोः सम्यगनिःखर- 

आभागेन वायुना सम्बन्धत्वात् क्रियासम्भव इति बोध्यम 
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ऽभेषे निरुक्ते ५,४ “८निचौनवारं वरुणं कबन्धम्” दलयुचस- 
धिजंन्योक्तम् “कवन्धं मेषम् कसद्कं भवति तदख्डिन् धीयते, 

उद्कमपि कंबन्धछच्यते बल्विरनिष्टतत्वे कमनिष्टतच्चु दूति" 

ल्लोके: तत्र एषोऽसाधत्वम् | कवन्धराचचसकथा च भा ०० 

२३७अ ० यथा | “दुःखशोकसमाविष्टौ वैरेषहोहरणादि'तौ । 

जम्मतदैर्डकषार रयं दच्वियेन परन्तपौ । वने महति त- 
सिस्तु रामः सौनितिणा सह) दद्र्भं खगयथानि दूष 
माणानि सवशः | शब्दञ्च घोरं सत्वानां दावाम्नेरिष 

वद्धः ! अपश्यतां हहर्ताञ्च कबन्ध" घोरदेनम् ! मेष- 
पव्वं तषङ्धां सालस्कन्ध भहामुजम् । उरोगतविथालाक्तं 
मडहोद्रमभहाशखम् । यद्च्छयाथ तद्र्तः करे जयाड 

लच्छाणमस् । विषादमगमत् सद्यः सौभिल्रिरथ भारत ! । 

स रासमभिसप्रेच्य ष्यते वेन तन्द्रखस् 1. षिषरचा- 

त्रदोद्रामं पश्यावस्यामिमां मम | इरणद्चव ठैदेद्याः भम 

चायश्चपञ्चवः | राज्यस'यञ्च भवतस्नातख्ध मरणं तया । 

नाह" त्वां सह वेदेद्या समेत कोलागतम् । दृ्पाभि 

एथिवोराज्चो पिदपेतामहे स्वितम् । ̀ दर्षान्या्यंख 
धन्या ये कशलाजशमोजलेः | अभिभिक्तसय वदनं सोमं 

शान्तघनं यथा | एवं बह्विधं धोमान् विललाप ख 

लच्छयणः | तम्रवाचाथ काकुत्स्यः सम्भृमेषुष्यसन्भृमः । 

सा विषोद् नरव्याघ्र } नेष कञिन्धयि शिते । दिष्य 

दक्चिणं बा छिन्नः सव्यो मया मजः | इयेष" वदता 

क्ख भजो राभेख पातितः । खड्गेन ब्टगतोच्छोन {न 

1तच्िल काण्डवत् । ततोऽख दक्िणं बाधः खड्गेन 

कक्निषान् बलो | सौमितिरपि संप्रक्य चातरं राघवं 

स्थितम् । एनान पाञ्च" वै' तद्रो लक्षणो ग्टथम् । 
गताच्वरपतङ्गमौ कबन्धः छुमष्ांसतः । तख टेहादधिनिः- 

खय पुर्धो दिव्यदयैनः। दव्थे दिवमास्थाय दि 

खयं इव ज्वलत् । पप्रच्छ रामस दाम्नो कस्त प्रू 

एच्छतः । का साया किमिदं चिव्रमाश््य' प्रतिभाति जे 

तखा चचन्ते गन्धर्व्वोविश्चाधस्रहं न्प ! | प्राप्नो बाद्यणशा- 

पेन योनिं राल्षससेविताम् | रावणेन इता सोता राम । 

लङ्ाधिवासिनां । छखौवमभिगच्छ त्वः सते सद्य करि- 

ष्यति! रषा प्या शिवजला हंसकारण्डवौयुःता | 

ऋष्यमूकस्य शे लस सन्निकपर तडागिनी | वरते तत्र छ- 
सीवचचतभिंः सचिवैः सह | वाता वामरराजख बालि. 

नो दछेममालिनः | तेन त्व सह शङ्गम्य दुःखमलं निये- 

दवय सनानथोलो भवतः साह्ाव्वश्चैस करिष्यति । 



कम 

एतावच्छक्यमखभिव्त्' द्रटाखि जानकोम् । भरव 
वानरराजस्य विदितो रव्णालयः। दव कानद्हितो 

दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः । विदितं जम्नतशोभौ प्रगीतो 

रामलच्छययौ "| “बधनिधूतयापख कवन्वखोपदेयतः” रघुः 
कवन्धिन् ए° !षिभेदे अव कवन्धौ काव्यायन उपेय 

पप्रच्छ" प्रञ्नोप० । यस्यर्ये इनि । २उद्कयुक्तं विर 

'अ्थंम्णोन सरतः कमन्विनः” ऋ०५.५.४,८ । ^कव- 

जिनः उदक्षन्त" भा० । च्तियां ङोप् | 

कबिलय ए° कपयल्िषन्यब तत्फलप्रिवत्वात् स्था-क एषो° 

भख बः | कपिलयण्चे अमरटोका। [ दिद्पकोषः। 

कर्बिल इ° क-ख इलच् ! १कपिलगख' २तहति व्रि०। 

कमु अथ्य° कम-पिङभावपच्च रिच् चादि । शपाद्पूरये,रज- 

ले, कञ्जम् ।रमस्वके सखे, णब्द्र ० कन्तिः कन्तुः ५ मङ्गले, 
देनिन्द्ायाम् शब्ट्विन्ताण | अथ वे प्रडरेऽ्ेऽभिवाच्च- 

रेष॒ खन्वेष वाक्यपूरणा अगच्छन्त पादपास्ते ऽभि- 
ता्चरेषुनयेकाः कप्रोभिदिति'" यया “वल्लो मर्त्याय 
करिणा” ऋ ०४,१०,६, “कमिति पादपूरणस् "निर 
१५९६, उक्तेः पाद्पूरथ्यैता “तन्व रंणुषे इये कम्" 
ऋ० १,१२३२१११,'अत्र कमिति पादपूरये अथवा कमिति 
छषचनम् सुखं यया भःतोति" भा०“एतेद्षा घुदधतमा 
इथे कम् १,६२४.६, ५कम् खेन? भा० “अरमयः सर- 

पशश्वराय कमलम्" ० २,१३,१२, "कं चखेन''भा० । 
जलधार ङे मेषे“पिन्वसि त्वचं कं चित्" ०, १,१२९.,३, 
“कं चित् ललधारिं मेषस्" भा० | ८्खकरे ^प- 
चिणं तोपपराय कम् "० १,१८२.५, “कम् सुखकरम्” 
भाग ताः चस्य “कं म्प्र वभयुस्तित॒तयसः'” पा० 
वाद्य; सप्र प्रयया, | कथ कम्भ कंयु कन्ति कन्त 

कन्त कय रणते चुखान्विते विर । 

कम् बाञ्छावां ग्वा" अणसकभ्सेट् | अतः खाँ णिङ् आा- 
इषाठङे वा । कामयते कामयत कामयताम् अकामयत । 
अकोकभत । णिङभापरेऽपि चज अचक्षमत । कामयाम् 
बभूव आस चके चकमे | कालयिता-कमिता कामयिषौष्ट- 
कमिषोदट । कामयिष्यते-कनिष्यते । कामनोयः कमनीयः 
काम्यः। कामयितव्यः-कमितव्यः | कामो | कामयिता- 
कमिताकानिनः कान्तः। कान्तिः । कत्रि अच् कमः कम- 
ण्य॒पपदे अण। स्वगकमः। उदित् कामयित्वा कांमत्वा का- 
चत्वा । काशक: कसः कमनः कामयमानः नि काम- 
यानः | काम्यते कास्यमानः | घञ कामः; छव का. 
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भना । “नरपतिश्चकभे भृगयार {त् ""निषृक्रटे भवे चकमे 
कुबेरात् “भो मकान्तन्टःपगु्ं:” ““नद वयः कान्तमिद् 

वपुदच' रधुः | ^सोऽकामत बद्ध स्यां प्रजायेयःः खतिः 

५रमण्योकमनोयकपोलतले"खाण्ट्गटो०। “ख चेत् कामयते 

दातुः तञ मामरिष्टदट्न !” भा० चआा०१७६९ | “दवान् 

कामयते यखत्” कत्यागन्द् उक्तम् । “प्रीतया युक्तः का- 

जित" सपशस्ते, भा० आ ० [ह “कामयाञ्चकरिरे कान्ता 

स्ततस्तुष्टानिशाचराःः “खकम्यनस्ततो योह, चकमे 

रावणाज्ञया" भाः । खें कचिन् पर | ““ए३ं दपः 

नल' योवै कामयेच्छपितु' कलं | भा वर द 

ऋण | नन चरता दोव" मनसापि ह कामयेत्” 

५इकापोऽपि बलात् कामं द्थनादेष कासयेत्” रामा०। 

्नु+-कामनादुष््परकामनायास् । अलुकामयते। 

प्रभि+अाप्रिखख्य म॒ कामनायाम् । «“'दा्ीं कन्यासडखेण 

शन्बिटामभिकामये" भाग्खा०१द | 

नि-+निःयेषक्ञामनायाम् “या तख ते पादषरोरहारंणं नि- 
कामयेत् साऽखिलकामलस्पटा भाग ° ५०१८३२२ | 

कतिणये च् «निकासतद्ना दविदिधेन वद्धिनाः? कुसा° 

प्र+प्रकपेय कामनायां अतियवे | प्रकामः | 

कम वाज्छ{यां चुरा° चअरस्क" खट् उदित् किकलपद् सः | 

†ण्डन्तकसवत् सवम् । किन्तु तत्र उदित्प्रयोजनं चिन्त्यम् । 

कमक ति कम-श्डभावे अच् खाय" क | १का्के र्गो- 

त्पवच्चं के २ षिभेदे पु०। ततः गोत्रापत्ये इञ । कामक 

तद्गो ब्रा प्रये पुत्रौ वषु उपका० तख लक । कमकाः 

कामकयः | 

कमठ णस्तलो कम-अटन् । १ में कच्छपथन्द् धितिः च्ियां 

जातित्वात् ९ “कमठ टष्ठकटोरमिद् धनु: 'महाना ° । 

श्विष्णोरेकादथे आषतारभेदे। “खराच्चराणाखदधिं 

मथ॒तां मन्दराचलम् | दभ कमटर्पेण ठे एकाद 

विभुः” माग० १,३,१७ । ३ेडनोनां जलपालमेे न° 
विश्वः । ४ दये एु० शब्द । ५ देयमेदे.ए० देमच | 

६ शज्ञकोटक्े प° धरणिः। 

कमण्डल ए'न° मण्डन" मण्डः कल जलख मण्ड खाति- 

ला-क वादि । कर संन्यासिनां बरह्मचारिखाच्च 

१जलपाल्रभेदे, अभरः।“मेखलामजिन' ट् ण्डछ्पवौत' कस- 

खडलम् "। “वैणवीं धारयेद्यरट सोदकञ्च कमराड़लुम् "मह ः। 

^खरेषतोर्वो पहता: कमण्डलोः” माघः | “कमण्डलु ॐ 
च 

कपालेन शिरसा च खज्ावता"' भट्टिः । रङचदन्न, 
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मेदिनिः । ३चदप्पाञ्जातौ च ऽद्गी “कमण्डलगद््च- 

दषपादज्जातिभेद्ः” सिज्कौ० | ताप्यम् च उषपा- 

ड्म ढञ्" पा० ढञ् “लोपोऽकद््ाः” पा० उ- 

लोपः । कामरडवेय तदपे एसी । तख कर्म भावो 

वा युषादि°आण् । कमण्डल तद्भावे तत्कमलणि च न°। 

कभण्डलुतर् इ" कमर नु द्ाकतिस्तरः कम्पे" | शञ्व- 

इच्े रल्रमा° । कमर्डलदरमादयोऽष्यत 1 

कमन ति° कम--खिङ्भावे ताच्छोल्ये युच् । १कमनोये च~ 

भिद्छ्पे रकाखके च मेदि० । “कस्ता कमना जुवतिः” 

सिच्कौ । कसनचछद्ः | “लिभुवनकमन' वसालवख' 

रविकरगौरवराम्बर' दधानम्” (वुः) भाग० १,९.३१ । 

करणे युच | कन्दर्पे ४अयोक्चं च ए° मेदि° 

५ ्राह्धये परण डेमच ०। [हेमच०। स्तयां हेष । 

कमनच्छट् एुस्त्रो कमनः इन्द्रः खदोऽख । १कडः्पदिखि । 

कमनोयलि० कम-पिडनावे करणि अनोयर् । शखन्दरे, 

“रभणोकमनोयकपोलतते परिपौतपटीररसैरलसः'” 

सा०द्० टौ° | “रचिर' कमनोयवरा गमिता? साघः। 

२कामनायोग्ये वाञ्छ्रनौये च । “खनन्यनारोकमनोयम- 

ङ्म्" इमा । कमनोयख भावः ^योपधात्युद्पोत्त- 

माद्ञज्' पा° ठुस् । कामनोयक तद्भावे न | 

कसन्तक उ कम-्वा° भ खार्ये कां ] छषिभेदे तख गोला- 

पद्यम् दञ् । कामन्तङ्गि तद्गोलाषये ुस्नीो बह्त्वे 

छपक्रा इञोखक । कामन्तक्यः कमन्तकाः । 

क्रमन्ध न०्जले रायमुक्टे परमतेनोक्तम् । तन हि कबन्धमिति 

श्ववं व्याख्याय कमन्धस् दरति ममध्यपाठे कम् अन्वस् 
इति नामदयभेकीयमतेनोक्ता कमन्धेमिखेक नाम परम- 

तत्वे नोक्तम् । 

कप्मर लि° क्म-णिङभावे अरच्। कामुके ऊछ्बल० 

कमल न० कम-उषादिन्कलच. । श्पञ्चे नङ्गोद त- 

दग्यवभेदसख च गुणादि भाप्रण उक्त यथा 

“श्षमलं शोतलं वण्य' सरधुर' कफपित्तजित् । टव्णा- 

दा्ाख्विष्छोट विषडोसपेनाशनम् । विशेषतः सितः 

यदः एुर्डरोकमिति खम् । रक्तः कोकनद्' ज्ञेय 
नोखभिन्दौषर' खटवम् । धवलः कमल" शोत मधुर 

कफपित्तजित् ! तस्ञ।दल्ययुण किञ्चिदन्यदु रक्तो 

त्मलादिकम् | मूलनालरलोत्फज्ञफलेः सषठ- 

दिता इनः| पद्मिनी प्रोच्यते प्रान्नेवि चिन्यादिचच 

का खवा । चछादिशब्दात्नलिनो कभमलिनीत्यादि । 

पञ्चनी शौतला युवयो मधरा लवणा च सा| पित्ता 

क्षफदुद्रला वातविषटम्भकारिणो | अथ नवपत्रादि । 

संपसिका नवदलं बौजकोषस्तु कर्णिका | किञ्चर्क: केष- 

रः प्रोक्तः मक्ररन्दो रषः श्टतः। श्टणालं पद्मनालं 

खात्तया पिनिति टतम् । संवत्तिकाह्टिमा तिक्ता 

कराया द्ाइटट प्रणुत् । मृललच्छरयुदव्याधिरक्तमित्त 

विनाशिनी | पञ्ष्य कणिका तिक्ता कषाया सधुरा 

ह्हिमा खख द्य शज्ञव्यो टष्णाखकफपि तलत । किञ्जल्क 

श्ोतलो दष्यः कषायो खाइकोऽपि सः | कफपित्तट- 

षादाडहरकारथोविष्ोयजित् । मृणाल दृष्वमधुरं 

पित्तदाइाकजिदह् र् ) इव्जरं खदुपाङञ्च खन्यानिल- 

कफप्रदम् । सप्ाह्ि मधुरं खं यालूक्भपि तद्ग, यम्” । 
^नवावतार' कंमलादिषोत्पनस्"» रवुः । ५पर्यषेष, 

स्फ.टितकमलामोदमैत्र कषायः?" ““धारापातैस्त मिष कम- 

लान्यभ्यवे् खानि" मेव० ““मलकमलराशेः "लोला ० 

५न कमलं कमलम्भयद्म्भर्ि” मावः। कमलयोनिः कम- 

लाषनः | रक्तोज््ि रभेषजे &सलिले ५ तास्नरे हेम° 

हैखगमेदे एस्त्ी च्तियां ङीष ऽलच्छपरं रवरनाय्य 1 

श्ीमेदि०।ध्सारसपल्िणि अमरः कमलनामनामत्वा- 

त्तद स्यां छेष् । १०खनामख्याते जम्बोरभेदे 

श्री “रम्भाफलं तिन्तिडीकं कमलानागरङ्कम् । फला- 

न्येतानि भोज्यानि रभ्योऽन्यानि विषजयेत्” तन्त्रसा ० 

एग ्रण[नयमे । तदन शाञ्च भावप्रण्डक्ता यया । '“नि- 

निम्ब फलं वदु गुरु मारुतपित्ततुत् | गररोगविषध्व- 

वि कफोत्ल् शि च रतरहृत् । भशोषारुचिदढषाच्छदिं हर 

बद्यञ्च ठ"हम्?'११मियिलास्ये नदोमेरेस्ती । १२अन्द- 

भेदे सतनो । वज्ञकणं इत्तरलञवल्यां दिधोक्तम् यवा^दविवुण 

नगणसह्तिः समणड्रह हि विदितः | फणिपतिमति- 

प्रिमला क्ितिप ! भवति कमलेति" “वभिः प्रमिता षग- 

णाविदह्िताः पृनरेकमितोनिह्हितोयुररन्ते । यदि षत्- 

कवयोविलषन््तयोऽभिधया कमलेति तदाकलयन्ते ” 

(गोलापी) १३पाटलवें १४तदति लि०।^“शवलाय खाहा 

कमाय खाहा एटञ्चवे साहा तैत्ति ७,२,१८, १ । 
अद्ध गणवचनत्वात् स्तिया बह्वादि° वा डोष् | कमलो 

कमलानां स"घ; खण्ड | कमण्डलखरण्ड पद्मऽषे नण 

त्य टेः एस ० इनि । कमलिनी भावप्र° उक्र वोज- 

कोषादौ स्तनो “कमलिनोमलिना दिवखात्यये'' उद्गटः । 

५उक्तोभदयताठेन षुमध्ये फरेदुुरुः । इप्रदथाचर 



कम् 

क्तः कमलोऽयं भवानके"वङ्गोतथास््नोकर १५ बभेदे ष* 

कममलकरोट ए कमरूवयेः कीटः । कोटभेदे वन्न भवादौ 

पलद्या० आण्  कामलकोट तद्धवे ्रि° । 

कमलकौोरक ए० कमलवणेः कोर दव कायति के-क। 

कोटभेदे तन्न भवादौ पकद्यार ण् । कासखकोर 

क तद्भवे लिं° | 

कमलज उ० कमलात् विष्णोनांभिकमलाज्जायते जन- 

ड । ¶नह्मखि चतमु खे कञ्चजशब्दे विडतिः। “श्धियस- 

दहनकमलज शशिच्दभूदिति" इत्य" ०। तदभेदाव् श्रो 
िसोनचते च तस्य तद्धिषठिततवात्तथात्म् ।  ३पद्मजात- 
माल्ने मध्वादौ ति०। कमदजार्तपद्मजातादयोऽष्यल् । 

कमलभिद्? शी ६ैत° । कमलपाटेने तथौ भ्वादौ पद्या ° 
खण । कानलभिद् तद्धे ति °} 

कमलयोनि ए०कमल' विष्ण, नाभिकमलं योनिरुत् पत्तिख्या- 

नमख। १चठमृखे ब्रह्मणि । कञ्जलणशब्दे विहतिः । णद्म- 
योन्यादयोष्यत्र । ईत०। शकमलानाम्तुपर्तिस्थाने श्तौ । 

कमलवोज न०६त०। (कमलगङ्का) पद्यात्ते भवप्र°तडुयुणा 

उक्ता यथा “परद्मगोजं हिमं खाडु कषायं तिक्तकं र । 

विष्टम्भि इष्य ख््तञ्च गभसंस्यापक परस् । कफवातहर' 

बल्य' सराह पित्ताक्तद्लत्” । 

कमलाकर ° कमलानामाकरः उत्पत्तिस्थानम् } १पद्याकरे 

ताके } रपद्मानां समूदे च | ""इरिदश्चःकमलाकरानि 

व"रषुः। कमलाकरभट्निभिते २ख्ट तिनिबग्भेरे । 

कमलादि ति वार्तिके सषा खर्डप्रत्यनिभि- 

त्ते शब्ट्गणे स च गणः'"कमल अम्भोज पद्मिनी नलिनी 

कुमुद् सरोजपद् नलिन करविषो” श्याङुतिग; तेन क- 

दलो ख ण्डभिततरा दि धिद्धिः। 

कमलापति षु° &ैत° । नारायणे सशदरात् कच्छा खव 
मू विशव तवा विवेचनापू॑क" नारायणस्य रपातत्वेन 

वरणं भाग० ्,८अ० वितः यथा 

“ततस्ततोनृ्रवल युधि क्जितै दिसपती हेमलतेव सा बभौ । 
विलोकयन्तो निरवद्यमात्नः पदं भर्वं चाव्यभिचारिषद्- 

यणम् । गन्धर्व सिदधाच्चरयत्तचार णन पिषटपेयादिष ना- 
न्वविन्द्त | नन तपो यद्य न मन्य निजयोन्नानः कचि- 

त्त्र न सङ्गवच्जितम् । कञ्चिन््हांससखन काभनिजय 

स ईरः किं परतोव्यपाश्रयः। धशा: कचित्तत्र न भूत 
सौहृदं यागः कवित्तत्र न हक्गिकारणम् । दीव्य न 

इ शोऽस्यमजवेगनिष्कतं ग हि हितीयो युणषङ्वचज्नितः। 

[ १६२२ ] कम्प्र 

कचिद्धिरायुने हि शोलभङ्गलं कचितच्तदष्यस्ति न वेदयमा- 

बुषः। यत्रोभयं कुन च सोऽग्वमङ्ल ̀  चछुमङ्गलः कञ्चन का- 

ङ्खते हि साम् | एवं विद्धश्याव्यभिचःरिसदयुणवरं निज 

काञ्चयतायुणाश्रयस् । वव्र वरं सव्वयुखरपेक्ितं रभा 

न्द् निरपरेत्त्ोश्ितम् । तद्धा स देश उशतो" नवकड्ध- 

मालां माद्यन्रधुव्रतषद्धयगिरो पषुष्टाम् । तस्थौ निधाय 

निकटे तदुरः खधाम सत्रोडद्ासविकसन्नयनेन याता। 

तद्या! चिवस्त्रिजतोजनको जनन्या वच्तोनिषाखमकरोत् 

परभ" विभूतेः । च्रौः शाः प्रजाः सकरूयेन निरीक्षणे 

यले स्खितैधयत साधिपती स्तरिलोकान् । शङ्गदव्य- 

ष्टदङ्गान, वादितराश्णां यक् खनः । रेवादगानां स- 

स्त्लोणां च्टत्यतां गायतामभूत् । ब्रह्मर्दराङ्किरोखख्याः सवे" 

विश्वद्धजो षिभृम् । ईडिरोऽपितयैमरं न्त स्तचचिङ्गोः परष्मव- 

मिणः | शिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः । 

शोलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निट ति' पराम् । निःखत्वा 

खोल्पा राजच्चिरुद्योगा गतत्रपाः । यदा चोपेक्षिता ल~. 

च्छया अभूव दैत्बदानवाः »। पद्यापतिकमलाकान्तादरेष्यत । 

कमलालया स््ी कमलमालयो यखाः । लच्छपाम् । 

कमलारुख ए० &त०! नारायये “शान्यमाप कम 

ासखगिढकसेनेनेव्यादि माषः 

कमलासन एु° कमलमासन यख | चतुरानने जद्भखि। 

क्रान्तानि पृष्व कमलासनेनेन' कुमा० 

कमलासनस्थ ए° कमलः पिष्णोनांभिकमलखद्पमासनम् ¦ 

तल तिष्टति स्था-क] विधातरि यथा च तद्ध विष्ण, - 

नाभिकमलं स्थितिश्तथा कञ्चज शब्दे उक्तम् । 

कमलिनो स्त्ी कमलानां देयः “पुषकरादिभ्योरेये" पार. 

पुष्क०्द्नि । १कमलाधारदेथे पड्ाकरे शब्ट्र० कमल 

सषदायद््पप्द्मलतायाञ् ¦ परप्मिताः कमकिनोरिव . 

दिषः" रषुः 

कमलोत्तर न°कमलमिवोत्तरशषत्षम् । कुम्भ एषे अमरः 

कमा स््ो कस-खिङ्भावे बा° च्तरियां भाषे ख । शोभायाम् 
राजनि | 

कमिढ ति°कम-यिङभावपक्े ठच् । कामुको स्तियां हनेष् । 
कभित्री ^"अतुकाभिकाभोकाः कमिता? प्रा० । आअति- 

शयेन कमिता ईयद्धन् दणोलोपः । कभोयस् कान्ततरे 

लि० स्तियां छोष् । इघन् कमिह कान्ततने ति° 

कम्म ए*कपि-चलने घञ् । गाला दिकिम्मे शनेपथौ । “यधा 

जले चन्द्रमसः कम्पादितढतो रुण” भाग०१,७.११ 



कम्पा 

कस्यश्चलन' स च वातादिना प्रोरणात् श्यावरख मूम्यादे- 

मेषति देादेस्तु मनसोविकारभेदेन वातादिधातुना च 

खलनात् भवति | सच रसविशेष निरकेदादिव्यभिचारि 

आवविचेषजन्यः यथोक्त सा० ट्० निर्वेदादिव्यनिचारि- 

भावान् विभज्य तेषां लच्तस्पानिधाने' "आवेगः सम्भुमस्तल 

दयुपक्रस्य ^गजादेः सस्धकस्पा दिः" “शौ यांपराधादिभवं 

भवेद्धण्डतवमु खता । ततर स्वे द्: थिर ःकम्म तच्जेना ताडना - 

दबः"। मनःचतेपस्लपस्ारो यहाद्यातेशनादिजः। भूपा 
वक्षग्यप्ररदमेनलालादिकारकः"'।“निन्द्ाेपापमानादेर- 

भर्भोऽभिषिनिष्टता । नेत रागथिर:कम्पभ्व भङ्गोतच्जनादि 

सत्?" ““परक्षोयानमदोषाद्यौः शङ्खान ख तर्कणम् । वै- 

वणय कम्प्र खरम् मो चो त्कम्यनादिङत्” । “निर्घात 

विद्य॒ ल्काद्य स्त्रासः कस्पादिकारकः' '।'“रत्यायासमनस्ताप- 

चुत्पिपासादिसम्भया । म्नानिनिधप्राणता कस्यकाश्यालत्- 

साहतादिशत्'” ¦ कम्श्च भयानकरसखादुभाषः यथाइ तत्रैव 

भयानकं प्रर “'अनुभायोऽलर वैवसप्रगहद् खरभाषणम् । 

` प्रल्यखेदरोमाञ्चकस्मदिकपे चणाद्यः”। रौद्ररसख व्यभि 

च(रिभ।वश्च यया तत्रेव रोद्र प्र्य^उसतातेगरोमाञ्च 

से दवेपथगोभदः। मोहासषादयज्ान भागाः सव्य भिचारि- 

खः” शङ्ारादौ त॒ तदीयव्यभिचारिभावभेदेनेव कम्पादि 

जन्वते इति भेदः । ज्वशादिङतकम्यस्तु वैदाके प्रसिद्धः| 

तदिढटतिञ्चं रशब्द् दृश्या । दिङ्मात्रमृक्त भावप्र °“'व्यथा- 

वेषधनिद्रानाथविदम्भादयो वातजा” चौतानिलेन चदे 

ख कम्पो जायते | अतएव ^“स हसा सहसा ठतवेपथ;” 

माधे वखि तम् 1 

काम्मन लिण्कपरि-युच् | १कम्मयुक्त । भावे च्द्ट् । २चलने 

नभजेदि०। णिच्-युच् । देकम्मयितरि ति “'इन्दुभे तं 
सपत्नानां घोषाञ्ुद्यकम्यनः"। इन्द्मि पूजामन्त्ः । परक 

ग्यनेनालुच कम्प्र चराः” माघः “एवछक्ता ज रुत्कारुभ - 

चरां इदयकम्मनम्'१भा ° आा०४७अ०] शिथिरे ऋतौ घु °। 

 ५अस्तभेदे च । ̂प्रासैस्तथा गदाभिश्च परमैः कस्पनेसतथा ” 

"जङ्ता गङ्कदा बाखो राल्नौ निद्रा भवत्यपि । प्रषलश्धे 

नयने चेव शरखमाधुय्य जेव च । कफोल्ण्ख लिङ्गानि 
खचचिप्रातख लचयेत् । छनिभिः रद्धिपातोऽवमुक्तः कम्य | 

भाक्प्र उक्तो ६सान्निपातिकजञ्चरभेदे ष० । | नस" ज्ञकः?' 

कम्पलच्छन् इ° कस्पःलच्ड यख | वायौ लिका त्ख स्या- 
वराणां चलनद्ेतुतात् तथात्वम् । 

कम्पा स्त्री कपि-भावे ख ¦ चच्लने डेमच० 

। १२ वाण्भाग३े 

( १६८२) 

[हेम ! 

कम्ब 

कम्प्राक इ० काया चलनेन कायति प्रकाशते दै-क | वायौ 
कम्पित न° कपि-भावे क्त | {कम्पे शब्देच० कंपि-शिच. 

भावै क्त | र्चाश्लने “अनोकहाकम्पितपुष्पगन्विः' रघुः 
कत्रि क्त । २कम्मयुक्तं ति० | रिचि-कन्योरि क्त । 
चालिते ति “अतिषपलकपिकुलकस्पितक म्पि ज्च्य.तप 8 

~ ॐ ११, ८ ॥ ॐ, ज्ञषफल शवलः काद् ° ` अद्यकोलतुलितां प्रकस्पनेः कम्थि- , 
तास्" माघः। 

कस्मिन् लि०कम्म-णिनि | १कम्पयुक्तो शिच णिनि रकन्य- 
वितरि गौत शौघ्रो शिरःकम्पी तथ लिखितपाठकः । 
अनधन्नोऽल्मकराठ षडेते पाठकाधमाः” तित षु,। 

कम्मिल ष °कष्य-द्लच् ¦ रोचन्याम् (कमलायुडि) अमरः। 
षो कभ्मोलकम्पिल्य शब्दौ तला रानसकुटादयः । 

कभ्मि्न ए° कपि-इङ्ख | रोचने डच्भेदे । “कम्पि ज्ञः कके - 

शचन्द्रो रक्राङ्गोरोचनोऽपिच । कम्पिज्ञः कफपित्तासर्कनि 

ग॒लमोदरव्रणान् । इन्ति रेचौ कटृष्णचच मेहानाइवि- 
भाख्लतत्* भावप्र०।२मगरभेदे देवीं कस्ि्ञदासिनीम् ” 
यज्॒*२३,१८, काम्पोलेति पाठान्तरम | काम्मोले नगरे 
वाधिनोम्"बेददौ °कब्िज्ञ टच्तघकृर भेदः (लाटाक- 

मजा) देके" अतिचपरलकपि कल कभ्िकम्मिज्ञच्य, तपज्ञवफ - 

लशवलेः" काद्० खाये कन् कम्पिह्ञकोऽषय कताय । 

कम्पय "लि कपि-शखिच कभ्प्णियत् | चालनोये “सत्यधर्म 

द्वाकम्पव्रः" रामार | 
॥ 

कम्प्र लि० कपि-र। कम्यश्ोले “विधाय कश्माणि खानि. 
कम्युति” नैष ० । { प्रनिकम्बति 

कम्ब गतौ भ्वा० परण्खकण्सेट् | कम्बति अकम्बोत् चकम्ब 

कम्बर ए कम्ब-अरन् | १ चल्रवख* > तदति लि° शन्द्र०। 

कम्बल इ०कम्ब-कलच कं, कुतसितं चिरोऽम्ब् वा बलति बल 

स बरे अच बा !सपभेदे रगवादेगेलस्वरोणद्धपसास्ञावं, 
शप्रावारे, ४शसौ च । ५ खनाभख्याते भषलोमनि्भ्बिते 
वस्त्नासनादौ, ६ैजले न ° जउन्तरासङ्धे च भेदि. । ख्मृग- 

मेदे सती ° जटारस्लियां कष् ।'*ल तथा चखयत्यग्नमे प्रा- 

वारान कम्बला "राम ० | “कम्बल वन्त' न बाधते भीतम् "| 

िविदग्धश्च० । कष्वलनागञ्च नागलोकपतिः “ततोऽधस्तात् 

पाताले नागलोकपतयो वछकिप्रमुखाः शङ्खकलिकम- 

इा बह्व तधन ज्जय्टतरा य्कचुड्कम्बला तरद् तादयो 

महाभोगिनो मदामभीनिषर्बन्ति+" भाग १,२४,४२ । 

“कम्बलाश्रतरौ चापि नागः कालीयकसया"भा० खा 

३५.गागनामको तने । अयञ्च वरणघमासयः“कम्बदाशच तरौ 

9 



कस्त, 

नागौ तरा बलाहको ' "भा ०स०६चऋ०्१रणसंभ्यकथने | 

तद्विषिते प्रयागस्ये € तोधभेदे च |'प्रयाग' छप्रति्ानः 

कम्बलाश्वतरौ तथा | तौर्ध" भोगवती चैव वेदिरेषा प्र 

जापतेः भाग व° ८५ अर । प्ररगगस्यती य कथने । 

कम्बलबर्हिष ए अन्वकटपसख एव्भेदे “क्कुरोभजमान्च 

शुचिः कम्बलबद्िषः" साग ०६।,२४,११ | ऋन्धकखेति |. 

जेषः । “कुकुरभजमान ए चकम्बल व रघा खा स्तथान्धकष्ध 
घनाः” तद्ोकायां, चरोधरशटतपराशरवाक्यस् 

कस्बलद्ार ति कम्बलः इरति -खण उपस । 
कम्बल हारके । २कऋषिभेदे ए तख गोलापव्यम् इल् | 
कम्बखदारि तद्पव्ये इसी ग्कत्वे ऽस्त्रियां तस॒ खक । 

कम्बलाः तद्गोल इमपद्येष । [नङ *। र२तयणदुक्ते लि °| 
कम्बलास्ं न° कम्बल ्पङ्छणम् ङि: । ;कुम्बलद््पे कये 
कम्बलिका स्त्रो चुद्रः कम्बलः रखे कन् हसः। श्च द्र- 

कम्बले । २ कम्बलब्हगजा[तिच्न्ियाञ्च । ततः चत्रथ्यौ' 

पचला०्फक । काम्बलक्ायन तत्सच्निकट्देशादौ ्रि° । 
कम्बलिन् लि* कम्बलः गलकम्बलः प्रशस्तो ऽस्त्यस्य कम्बल + 

प्राशस्त्यं इनि । हषे “गन्त्ो कम्बलिवाहयकम् ” अमर ० । 
कम्बलिवाद्यक न° कम्बलिना हषेष्य वाद्यम् बह-कमखि 

ख्यत् सं न्ायां कन् । इषवाद्यो शकटे गन्त्यास् अमरः । 
कम्बलोय ति° कम्बलाय हितं ख। कम्बलसाधने ऊर्णा- 

यास् । षत्ायान्त॒ ““कम्बलाञ्च संन्नायामृ" पार यत् 
कम्बद्डय उखां पलशते न ० । 

कञ्वि सलौ कम्बति अन्नाद्यनया भम्व-गत¶ै करये इन् । 
द्व्यांम् अमरः (हाता) वा छप कभ्वीत्यष्यत्र 

कम्बु न° कम-उन् बृक् च, कम्ब-गतौ इगया०्खन् वा। 
श्यष्चं अमरः । , कम्बोः सपल्लोरतः" शछरारिः। 
मङ्क्ा चार्सव्वाङ्गः कम्ब योवोमहाभजः" भा०वर 
१६०अ ° । रगे १अम्ब के ४बखये 4 भेदि" । ५क$र 
वख षु° तति नि । ऽसीवायाम् ८नखकेष 
(फापाहाङ्) स्त्री हेन स्तोतव ऋप्राणिजातित्वात् वा 
कद । वख्यच्चाल शद्धमयः सधवाधार्यालङ्कारभेद् 
तं दारोसुहस्ताणि त्र्यो इहेमव्गिकाः | कम्ब 

केयुरधारिण्लो निष्ककश्टयर सलङ्ुताः' भा° सण 
५९अ०११. पिनङ्धकम्ब् ; पाणिभ्यां ठतोयां प्रतिं गतः" 
भा०वि०र्अ० वाये “प्रविशच्य कुण्डले दीँ च 
कन्ब,परि हाटके शुमे"भाश्वि° १।अ० | 

कम्ब. करो खलो कम्ब रिव वरटोऽखाः साङ्गलात् ढगेष् । 

{ १६८४) कम्बो 

कम्बु खीवायाम् । खाये कन् कम्ब.कर्ठिका्बल्न । ब्र 

रतथाकणठञुक्ते लि° स्तिया साङ्गत्वात् बा डगेष् । 

कम्ब्का स्तौ कम्ू.रिष काठेन कायति कंक | १अच्मन्बा 

याम् रलमा०। खाये कन् । कम् गब्द्गयं ३योवायाम् सौ 

कम्ब काष्ठा स्री कम्ब, चित्खे कामस्या: । अज्चगन्बा 
याम् | राजनि० | 

कम्बुग्रोवा सत्तो कम्व,रिव रेखालयदुता योवा । गश्चठस्य- 

रेखात्रयदुक्ताय। १ सोवायास् । कब् रिव सीवाख । तथा 

भूत सीवायुक्ते लि ° । 

कम्ब्. यरो वादि ° कम्बु पोवा खादि यख । षटत्वजातिव्यञ्चके 
छाकतिभेदे कम्ब खोवाष्ट धवुक्नोदरप्रष्डतयो डि षटत्वजाति- 

व्यञ्चकाः। क्न सोवादेचच ुद्त्वात् नावच्छेदकल' तेन क- 

म्ब सोवादिमान्नासतोत्यादौ कम्ब सषादेनाभायप्रतियो- 

गितावच्छेदकत्वम् किन्त “म्भवति लघौ गुरो तदभावा- 

दिति" न्यायात् समनियतं अनतिरिक्रटत्ति षटत्वभेव- 

तत्रावच्छे दकम् । इतरतर युर धम्मं खावच्छ दकत्वानङ्खो- 
कारोऽपि चक्यताया अच्छो द्कत्व' सलोक्रियतयवातः कम्बू - 

सीवादिभानिति पदश्छ कम्ब योवा दि मच्वमेव शक्यताव- 

च्छरेट्कं न घटत्वभिति मेदः इव्याकरे स्थितम् । 

कम्ब पुष्पौ स्तो क्ब्,: चञ्च दव शुष्ममा: । यद्इषय्ाम् 
राजनि० । [दनि षोप् | शङ्कषष्ष्याम् राजनि । 

कम्ब मालिनो सलौ कम्बनां तद्धमषष्पाखां मालास््द्याः 

कम्ब लि कम्ब-गतौ क्र अश्मन् भृजम्ब कम्ब इत्यादि ° 

नि । !परद्व्याण्डारके उज्वल ० | कम्ब शब्दात् स्तनी 

लले अडः । २कम्ब्, शब्दार्थे स्लो । 
कम्बोज पजकम्ब-ओज । १ हस्तिभेदे, ९शड्भेदे भेदि० “प ञ्चनद्" 

समारभ्य सहं छाट्च्िणपृव्व तः। कम्बोजदेणः इुक्त :"इुक्े 

श्देथे च ! कम्बोजेजातादि कच्छा०खण । काम्बोज तच्जा- 

तादौ लि ° महुष्यततृस्थयोसतु वज् । काम्बोजको महष्यः 

काम्बोजकं इसितभित्यादोति भेदः। ब्त्वे ठु तख लूक 

कम्बोजाः कम्बोजजातेषु । काम्बोजस्य राजानः ““कम्बो- 
जाङ्ञक'' पाण लक ¦ कभ्बोजास्तद्राजेष । “कम्बोजा 

समरेसोढ.' तख वीय भनोञच्चराः रषः | अनर काम्बोजा 

दूत्यपप्राठः राजनि“ कम्बोजाक्ञ कणप °लग्विधानात् | कम्बो 

जाभिजनपररत्वे दौ्षपाठः समथेनीयः इत्ये के । कम्बो- 

जोऽभिजने;ख चिन्धु° अण] काम्बोज कम्बोजदेणा- 

भिजने लिः आअयच्च देषः उदन्य बम्प विभागे 

नेत्या दिगि कथितः यथानैजदह्यां दिधि दथा; पड 



क १ 

कर { १६८५] कौर 

. कम्बोजचिन्च् सौवीराः छण्डणब्देन समासे 

पूथःनिषांतः कम्बोजद्ण्ड दयेव । कम्नोजदे यस्यच्तियास्तु 

शनकैः क्रियालोपात् खद्रत्माप्राः यथाह सनु: | ५शन- 

केसतु क्रियालोपादिमाः चलियजातयः । इषलत्व' गता 

खोक नाह्यणाद्थनेन च । षौरण्ड काचौखुद्रविङ्ाः क- 

भ्बोच्ाः यवनाः शकाः | पारदाः पंड्कवास्लोनाः किराता 

दरदाः खसाः" 

कम्बोजादि वार्तिंकोक्त तद्राजप्त्वयख लुम्निभिन्त 

शब्दगणे स च गणः “कम्बोज चोल केरल शक यवन” 

कम्बु तायिन् ४० ऋष् रिवातायौ ।. गङदल्छ च तपु व्यकाये 

शङ्धचिज्ञ | 
कम्भ नि कम्+मत्वथ“भ । !जलयुक्त शखखयुक्तं च । 

क््ारौस्त्ली कः जल बिभति कम्+म्ड-अण उप०्स°। गा 

स्भार्यम् (गाम्प्रार) | राजनि ग्ध मते षण् तख 

चित्त्वात् शेप । सि कौ° मते त गौरा छेष. इति 

भेदः । व्याः भो तवीय्यत्वा त्तथात्वम् । 

कम्य न° क' जल" तदच्छरैल्यः निभक्ति-ग्ट-ड। उशीरे 

राजनि० तख जओौततवोव्यत्वात् तथात्वम् । 

कस्त्र लि° क्म-णडभावे र । सेथुनेच्धायुक्त 1 काठके 

खमरः। २मनोडरे च “कच्ता कमना: युवतिः "खि ° कौ ° 

कथ लि किम्+षो° वेदे कयादेशः | किंशन्द्।थ“ “न कि 

ख्न्तय प्यंता कयस्य चित्” चद०१,२७,८ । ^निष.न 

आातिमति' कयख विन्ते लिहाभिः” १२९.,५ “नरोऽभि- 

सातिः कयद्ध चित्” ८,२५,१५ । 

कयस्था स्तौ क जलः याति या-ड तथा सतो तिष्ठति ख्छा 

क । काकोल्याम् चोरखामो 

कयाधू स्तनो जम्भाद्वरकन्यायां हिरण्य पशपुभाग्योयाम् 

“इह्रणयकिपोभाव्ां कयाधनाम दानवो । जम्भख त- 

नया दत्ता छषवे चतरः छतान् । खाद प्रागुद्ादं 

प्रच्खाद' छादमेव च" भा० ६,१८.६. । 

कर प° कोर्यंते विच्तिष्यतेऽनेन क-करणे अप १८्स्ते 

ल्जिश्ुण्डे च तयोजलादिच्तेप्ाधनत्वात् तथात्वस् 

रकभ्मखि प् | देकिरणे मेदिनिः । तत्र स्तकिरणयोः 

 “प्रतिक्रूलतासुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बड्साध- 
नता । अवलम्बनाय दिनभत्तरभूपन्न पतिष्यतः करस्- 

खर्म” “स्थितः कराश्ररसलयखपातिभिः"साषः। इस्त “के- 

शअाच्नोवोमधःकाय' सस्पयेत् धरणोमपि। यदि स्यशति 

चेतानि भूय; प्रज्ञाजयेत् करम् खा० त° देर्लः नेयतच- 

इतिः (वामः काञ्नपिञ्धरे पकर ग्भोजं नमाज 
नम्” उद्भटः। “तथा वामकरे दश"भतुः । कचखः राहि 

राक । ४राजग्राह्यय राजसे तन्न राजयाह्हस्तयोः 
“असन्भवदषनरसा शतालिपरिषेविता। करं न रुते 
राजन् ' भूमिनेवबधूरिव ।“तन्वि तव कुचावेतषै नियतं 

चक्रर्सिनौ । आयासशुद्रितो थोऽपि भवान् यल करप्रदः" 
उद्भटः | यथा च रान्ना करनिवेशन' राष्ट करणौयः 
तथा भलुनोक्तम् यथा 

^क्रयविक्रयभध्वान भक्तञ्च सपरिव्ययम् । योगक्तेणञ्च 
सच्मेच्छ गणिजो दापयेत् करान् | यथा फलेन युञ्छोत 

राजा कत्ता च कम्मं याम् | तथावेच्छय न्धमो राद 

कलयेत् सतत करान् । यधालालखमदन््ाद्य' वार्यो 
कोवत्सषटपदाः । तथाश्ाल्मो ब्रहोतव्यो रादा 

दरान्नाद्द्किः करः | पञ्चाशङ्धाग चआादेयो रान्ना पशु 

हरणययोः । धान्यानाम्मो भागः षष्ठो दादश ण 

वा] आओददोताय षड्भागे द्ुमांसमधुसपिषाम् । ग 
ग्वौषधिरसानाद्च ुषूपमूलफलसख च । पलश्ाकदणा- 
नाञ्च वैदलख च चम्पायाम् । ष्सयानाञ्च भाख्डा- 
नां स्व्वंखाश्कमयख च | ज्ियमाणोऽष्याददौत न- 

राजा चरोलियात् करम् । न च क्षुधाऽख संसोदेच्छो- 

तियो विषये वसन् } यद राज्ञस्तु विषप्रे ओल्रिवः 

सोट्ति चधा । तखापि तत्चुषा राद्रभचिरेणेव सोदति | 

छुतडत्ते पिदित्वाऽख रन्ति धर्म्म प्रकल्मयेत् । रुरचेत् 

सर्व्वत न" पिता एत्तमिशौरसम् । खंरच्छमास्यो रान्ना 
यं करुते धभ्पौमन्वहम् । तिनायुरब देते रान्नो द्रविणं 
राष्मेव च | यत्किरश्चिदपि वर्ष्य दापयेत् करसं न्ितम् । 

व्यवड्ारेण जौवन्त' राजा राषरे परयगजनम् । काश्. 

कान् शिल्िनषव श्ट खात्मोपजोषिनः । रएकंकं कार 

येत कम्प मादि माङि महीपति; । नोच्छिन्यादातलमनो- 

भूलं परोषाञ्च!तिदष्णया । उच्छिन्दन् द्याल्मनो मूलमा 

त्मान' तांच प्रीडयेत्" व्याख्यातञ्चद् कु्ञ.कभटेन 

५क्रयविक्रयनित्यादि | कियता मूल्येन क्रौतमिद' वस्त्र 

लषष्यादि द्रव्य विकीयमाणड्चात्र कियज्ञभ्यते किय- 

ह्,रादानीत' किमस्य बणिजो भक्तव्ययेन शाकरपादिना 

परिव्ययेन लग्नः किमबखारणयदौ चौरादिभ्योरच्यः 

ख्पेख क्तेमप्रतििधानेन गतं, कोऽख द्दानों लाभयोग- 

दत्य तद्चेच्य बणिजः करान् दापयेत्) यथेति। यथा 

राज्ञाऽभेचग्णा दिकषपोषयः फलेन, यधा च कार्पिकृबणिगाद्ा- 
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सविवाखिच्छादिकम्मेणां फलेन सम्बध्यते | तथा निदधष्य 

राजा सव्येदा रा्कात् करान् ग्टह्लोयात् । अन्न दान्ता 
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| 

ययेयादि। यचा जलौ कोऽत्सभ्चसराः सोक्स्तोकानि | 

रक्त तोरलधूनि अदन्तपवं राजा मूलघनसदच्छिन्द्ताऽ- 

ल्योऽल्मोराङ्ादाद्द्िकिः करो श्राद्धः । तमाडइ पञ्चाशद्भा- 

गो राज्ञा यहोतव्यः| णव धान्यानां षठोऽटमो इा- 

दथोषाभागो सादः भूम्ब तृकषापकषापे्चवा क्षणादि 

ऊ यलाषगौरषापे्लोऽय बह्वलसपरहणविकल्ः । आद्- | 

दोते्यादि | प्रलशाकटणानाभिल्यादि । दूशन्दोऽल 

इच्शाचकः टत्तादीनां अष्मयान्तानां. षलोभागो ला- 

भाद्खङ्ोतव्यः । च्ियखाणद्ति | चोणधनोऽपि राजा 

श्रोल्िथब्राह्मणात् कर न न्ल्ह्धौखःट् न च तदोयदेभे 

वसन् च्रोतिवः बभुच्तया अवसाद गच्छत् | यञ्जात् 

यस्वा । यश्च रान्नो देशे ज्रोलियः चुधाऽवसन्नो भवति 
तद्ध रादमपि उभिचादिनिः चधा शं।चघुमवमाद् गच्छति । 

यत खमतः शतेति 1 अास्त्रन्नानालाने च्नात्वा अस 

तदरूपं ध्प्ादनपरेवां जोधिकापकल्ययेत् चौरादि- 

म्यचेनम् च्यौरषं एच्चमिव पिता रेत् । यखात् संरच्छ- 
माणड्तदरादि। खच ्रोतियो रान्ना सम्यघ्चदमाणो 

यं धम्मो प्रतृह करोति तेन रान्न चायुद्ख नराद्वाखि व- 

न्ते । यदिति। राजा खदेशयाकपणादिखल्यमूच्य- 

बस्तुक्रयविक्रयादिना जोषन्तः निकृटजनः खल्यलपि 

कराख्य' वर्षेण द् पयेत् । कारुकानिति | कार्कान् द 

पकारादोन् थिल्विभ्य ईषदुत्क्ान् शिल्षिनख्च लो्कारा- 

दोन् खरां देहक्षिशोपजोविनो भारिकादोन् भाचि 

माद कं दिन" क कारयेत् । नोच्छिन््ादिति । प्रना- 

खष्ात् करलकादेरयहणमान्ननो मूलोच्छेदः अतिः 

लोनेन प्रचुरकरादिप्रहे परेषां मूलोच्छेदः एतइभयं 

न क्यात् यात् आआद्मनो मूलख्च्छद्य् कोषच्चयादात्नानं 

पौडयेत् । पब्ब परेषाञ्चतप्रपि रुबध्वते परेषां 

सूखहच्छिद्य तांच पौडवेत् ”। 

विल्लरेणोक्ताः वथा 

“विक्रय कयमध्वानं भक्तन्च सपरिच्छदम् । योगक्षेमञ्च 
सभ्ये त्त बणिजां) कारयेत करान् | उत्पत्तिः दानट- 

लञ्च शिल्यं सप्रच्य चाष्त् । शिलं प्रति करानेवं चि- 

ल्षिनः प्रति कारयेत् । उच्चावचकरा दाप्याः मह्ारान्ना 

ञुधिष्ठिर । यथा युधा न सोदेरश्चधा कुर्थांन्महोपातः । 

फलं कम्पं च स्श्परच्य ततः स्वः प्रकल्छयेत् । फलं 
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क्म च निह न कञ्चित् संप्रज्तते। यथा राजा 
च कत्तं च स्यातां क्म्य भागिनौ | शेमवेच्छय तथ) 

रान्ना प्रययाः सततं कराः । नोच्छरद्यादाक्षनो भूं 

पररषाञ्चापि ठष्णया । रहादाराखि सुरुध्य राजा 

सष्मतिद्शेनः । प्रहिषन्ति परिख्यातं राजानमतिखा- 

दिनम् । प्रहिष्ख कुतः चयो नाप्रियो लभ्ते फलम् । 

बत्योपस्ये न दोग्धव्यं राषटमच्ो्नद्धिना । भूतो वद्यो 

जातबलः पीडां सहति भारत ! | निकायं कुर्ते वतशो 

भृथं दुग्धो युधिष्टिर ! । रा्.मष्यतिद्ग्ध' हि न कष 
कुरूते मदत् । यो राद्भतुग्टह्ृःति परिरलन् स्वयं 

च्छधपः । सञ्जातम् पजोधन् स लभते न महत् फलम् । 

आपदथेञ्च निवातं राजान इह विन्दते। राष्रञ्च को- 

षभूत श्यात् कोषो वेगश्रसगतस्तथा । पौरजामपदान् स- 

व्यन् संरितोपायितांख्लथा । यथाशक्यटकम्पत सर्व्वान् ` 
श्वल्यधनानपि । वाद्य जनं भेदयित्वा भोक्गव्यो भध्यमः 

उख्छम् ! एष नाश्य प्रक्ष्यन्ति जनाः सुखितदःखिताः । 

प्रागेव तु धनादानसदभाष्य ततः इनः । सन्निपतयर स वि- 
अये भवं राद्रेष्, दशेयेत् । इवयमापत् सचत्पन्ना पर- 

चक्रभयं मह्त् । अपि चान्ताय कल्यन्ते वेणोरिव फला- 

गसः । अरयो मे शल्याय ब्भिदेटभिः सह । इद- 

सात्मबघायैष र द्रमिच्छन्ति बाधितम् । आयामापदि 

घोरायां सस्प्ाप्रे द्ारूके भये। परित्राणाय भवतः 

प्राभ्रविष्ये धनानि वः प्रतिदाखे च भवतां सव्वंञ्चार 

भयक्षये } नारयः प्रतिदाखन्ति यद्धरेयव्बं लादितः । 

कलल्रसादितः कत्वा सर्वो विनथेदिति। अपि चेत् 

इक्लदारायम्धेसञ्चय इष्यते| नन्दामि वः प्रभावे षठ 

च्चाप्याभिव चोद्ये । यथा शकन् पन्टह्णामि राद्खापौडय 

चव; | आपत्स्वेव हि वोढव्यं भवद्भिः शङ्गपैरित। 

न प्रिय सततं काय्यं धनं कखा्धिदापदि । इति वाचा 

मधुरया जलच्छया सोपचारया । ख्वरग्रसोनस्धक्ष्टजेकोग 

साधाय कालषित् । प्राकारः भ्टतप्रभरणं व्ययं सङ्गा 

मतो भयम् । योगक्ेमञ्च सम्मरच्छ गोभिनः कारयेत् क 

स्म् । उपेखिता हि नश्चे दुर्गोसिनोऽरख्वाशिनः । त 

स्मात्तेष् विेमेष् मूद्पूवयेः समाचरेत् । सान्वनं र्थ 
दानमकस्या चाष्यभीच्छशः। गोभिनां पाये ! क्तव्यः सं 

-भागञच प्रियाणि च । अजच्धहपयोक्तव्य' फलं गोभिष, 

भारत ! | प्रभावयन्ति रा्ञ्च व्यवङार छिन्त | त 

खप्नोनिष् यलेनप्रोतिं क्थांदिचच्चणः। दयावानप्रमन्तद 
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शरान् सम्प्येन्क दून । सुव्वल लेमचरख' लभं नाम 

शोधिष, | न इश्रतः सदशं कि्चद्वरमस्ति युधिटिर }* | 

` “मधुदोहं दहेदाषं नरा उ पादपम् । वतृषापेो 
रेव लनां न पिङृङ्पेत् | जलौकाउत् पिबेद्राषठं म- 

इनेव नराधिपः । व्याडो च रेत् इ्नान् खन्द्योच्च च 

 पोडवेत् । यथा यल्डक्वानाखः पद धूनयते सदा| 

खतोच्छ नप्य्रायेन तथा राट् समापिवेत् । अलयेनाल्येन 

देयेन वमानं प्रदापयेत् | ततो भूयच्चतो भूयः क्रयरङ्खिं 

खमा चरेन् । दमयच्चिव दम्यानि शश्रम्भारं विवद्धयेत् । 

भदू प्रयब्नेन पाशानभ्यक्हारपेत् । सङत्पाथावकी- 

शाखे न भरिष्यन्ति द््साः,। उवितेर्नैव भोक्तव्या न 

भविष्यन्ति यल्नतः | तद्धात् श॑समारम्भो दुर्यभः पुरुष" 

प्रति । यथाख्ख्याम् सान्व यित्वा भोक्तव्य इतरो जनः । 

ततस्तान् भेदयित्वा तु परस्पररपिषचितान् |, भुञ्जीत सान्व- 

यंव ययाच्चखमयनव्रतः | न चास्थाने न चाकाले कर 
ख्यो निपातयेत् । च्यालुपूव्येक सान्त्वेन यथाकालं 

अथाविधि” €०्अ० | प्रजाभ्यः 

अन्दवच्धमाणप्रकारवत् भनुज्ञोऽदसन्धेयः। ऋत 
श्म शान्को०. भयथा हि सामाध्यत्ताः कौट्स्विकेभ्य 
करभादाय विषयाध्यल्ाय प्रमच्छन्ति विषवाध्याखख 

उथवाध्य्षाय स च.मूपतये" इय् क्म् | 

कै हस्ताकारे इस्तनचते । हलादौ कर्मोपपदे शक्त रि 
ट । नत्ततृकर्मखारके लि यथा कम्पकरः आयस्कारः 
बशख्छ्रः स्तियां हेष क््यकरो दाशो यशस्करी 

विद्य चादि । दिवाषिभादिषवात् अहतवा दापि ट । तत्त- 

इपपदार्थकारॐे लि° तानि च 'धदिवा्भिानिकच्ाप्रभा- 

-भाच्छरान्तानन्तादिबिड्धनान्द्) किमलिपिखिगिवचिभक्तिकततु- 

चिलनचत्रसं ख्याजद्घुः बह्वहं तररुषषु " पा० दथितानि 

दिवाञ्रः नि ाङरः। अहेत्वादावितोऽन्यन खथ । कम्भ 

कार दतप्रादि । 

कोरक एनश्किरति विचिपति करोति बा जलनल कलवा 

 कजादि° सत्तायां बन् । कमण्डलौ ““उपवोतसबद्कार' 

तज करकमेव च "सततः २दाङ्मटच्चे ्पचिभदे षुस्त्री 

स्ियां जतित्वात् छोष । ४भेषोपले (शिला) णुद । 
करकोद्धशकारः तच्जकगुष्याचच भावप्रण दशिता; यवा। 

“दिव्यायुभ्नि योगात् चखंहताः चात् पतन्ति याः) 

पाषा खखरड़वद्धापस्ताः कार्कयोऽमृतोपमाः। कर- 

काज जलं न्च पिटं शुर छस्विरम् | दारय भो- 

करादानप्रकरः रक्षा 
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तल खान्द्रः पिक्षद्ृत् कफवातऊत्""। (लाटा) ५ कर भेदे 

रल्रसा°्स्वाय कन् | ६ैराज्ञकरेऽहस्तं च । ८पलाथटक्ते 

ारा० | €कोगिदारटचे १०बकुलद्क्ते ११ करार 

१२नाकेलास्थि च (माला) पु° राजनि० | ध 

करकङ्णन्याय ए कङ्ण्यब्द्स्य करभूषणायेकत्वोपि यथा 
कर शद् प्रयो गस्वत्काके तत्खलग्नताद्योतनार्थः तदरूष् 

छान्तद्धचक न्याये | 

करकच ए “यनिभाग+जोवन्नकृजसोमाक्वासरे । षषयादिति 

धयः सप्र कमात् करकचाः ताः” च्यो° उक्तं योग- 

भेरे। ठथ( च शनौ षी, शुक्रो सप्रमो, यरौ अष्टमी, 

दुध नवमो, कुज द् मो, सोमे एकादथो, रपौ हाद 

तिथिः करक इत्यथ; । 

करकच्छपिका सती कच्छपस्तदाकारोऽखूखाः ठन् करे 

स्ते स्विता कच्छपिका | अङ्ग लिसन्निषे रभेद्पायां 

कूष्परषद्रायास् । `(करकच्छपिकां कुयात् कूम्पेमन्त्रे ख. 

साधकः | तन सु'खतषुषपेय पूजवेदाकानो वषुः” कालि 

खाघु* ५ दैव० | 

करकर्टक पुन०करख करटक इव | नखे लिका° | 

करकपाविकाए्स्त्री करकः कनण्ड.ख्पा पालिका | कभ- 

ख्डलदपपाले | { करकच्द् भावप्र वाकःष्क्रम् । 

करक्राज न करकातो जायते जन--ड । क्काभवे जले 

करकाग्भस् इ* करकाया इव भोतलमम्भोऽख । नारि- 
केले लिका०। तच्जलश्धाति थोतत्वात्तथात्वम् । दतर 

वदोयजले न०। [कायुविरोचनः" भा० शखा०३६अ„ | 

करकायु इ० तरा एलभेदे । “जसायुधोवखाको च कर- 
करकासार षु ९त० । शिलादौ 

करकुद्यल न° करः कद्यलभिव । खकचिताङ्ग लौ करे डर 

छकुखश्वकलयकरकोषाद््योऽप्यत्र । 

करग्रह षु° करो ग्््यतेऽन पड-खाधारे प् । विवादे 

तन्न करपषखेनेव हि संस्कारो विधौयते इवि तशय 

तथात्वम् । ६ त०।२ इस्तघारणे शेप्रजाभ्यः कराद्ाने च 

पाणियिहकरयहखादयोऽष्यभयन ॥ 

करग्रहारम्भं इ करय प्रजम्यः करादानदख्धारम्भः। 

(र्या)वापिकक्षर पहष्वारम्भं । करय हारम्भदिनिनच्तना- 

दिस" प्रसङ्गाद्च्यते “तोच्छोखवङ्कौतरभेष शरन शोर्योदये 

भाद्ुदिने शुभदे! कु्थादलुक्तानि खमोह्िता{न करः 

सष्ारम्भमपि प्रजाभ्यः” व्योर तत्न तोच्छगश्याः ६,९ 

१८, १६. आद्रौदयः$ उयगण्छः यु व्येपनयमवाःवद्धिः 
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कत्तिका तदितरेषु नचतेष । योर्वोदयाः भिथुन- 

वि -हकन्याठुलाटबिकङ्म्भसोना" वादये लम्ने । 

करग्माद्ध ए कर' ब्टह्णाति यह-अण् | शपत्यौ भक्तेरि 

२ इस्तप्राहकमाल्र श्राजखादायके च लि । णिनि। 

करपाहोत्यप्यभयन् स्तयां डोप पाणिप्राहादयोऽष्यन 

कर्षणं एु० कराभ्यां ष्ष्यते टष-कमणिच्ड्ट् । दधिभ- 

ग्वनद्र्डे छारा ० । मावे लट् शेत०। करेण वषश न० । 

करः उ° कौ्यंते जलमत्र ठ,-अप् करोऽङ्खो गभेऽख 

शक० । !नारिकेलास्ु (खल्), २कभण्डलौ रपालभेदे 

च “ताश्व लकरङ्कवाहिनो” काद । क्य शिरसः रद्व 

(भाथारखलो), ४मसतक्डपरे मेदिनिः] ५ इचुभेदे राज ०। 
करङ्श्यालि इ करडदव शालते शाल दन् । दुभेदे । 

राजनि०। { २चिन्द्.रषषपोटचे च राजनि । 

करच्छद् इकर इवावरकन्डदोऽ्ध । १शाखोटटचे (सिङ्डा) 
करज ए* करे जायते जम-ड । १नखे “न च्छिन्द्यात् कर- 

जेस.णम्» सदः । तच्चामनामते रव्यावुनखारगन्धये 

च (नखो) । मेदिनिः | शखजातमान्ो लि । क 

शिरः जलः वा रञ्जयति रनृज-रिच-अण नि°। 

(करमचा)४करञ्टच्ते ! अमरः । 

करजाख्य न ०करजख नखाख्या खाख्या यख । नख्ोनाभ- 

गन्दद्रव्ये रल्रमा० । [ इच्चभेदे राजनि“ । 

करजोडि ए कटा ° ज॒ड- न्धे षन् दा०्युखः । (इातजोडा) 

करच्् ए०कं धिरः जलं वा रञ्जयति ख् । (करकचा) इति 
ग्याते इच । करञ्जपर््यावधुादि भावप्रण उक्त यघा। 

"कर्न नक्तमाच करजबिरविल्वकः । छतपृथेकरञ्ञो- 

ऽन्यः प्रकयेः पूतिकोऽपि च । स चोक्तः पूतिकट्जः सो- 

सवल्कञच स खतः । कर ञ्जः कटु कस्तोच्ो वोरयश्योयोनि- 

दोषड्त् । कुशोदावत्तेगुलमा्थौ व्रणलभिकफापडः । 
तत्मतर कफवातार्भःसमि्ोङर' परम् । भेदन" कटक 
पाके बीरद्ष्य ` पित्तलं लघ । ततृफलं कफातश्न" मेहा- 

अःकफढभिकृष्जित् । दतपतिकरञ्चोऽपि करद्धसडथो 
यणः” | उद्कोग्य पर्यये त॒ स््लोतभपि गौरा छमष | 
प्रावप्र° ५उदृक्षोसत तोयोऽन्यः षड न्वा इखि वादयो । 

मक्गटो वायवो चापि कर्मो करभञ्जिका"। तदथा 

तन वोक्राः “करञ्जो स्तम्भनो तिक्ता ठवरा कटकाग्यिनो । 
वोर्खयोष्णा वमिपित्तार्थ कमिङ्णप्रमेहजित्"। तनते्यु णा । 

“कर ञ्तेलं चक्जिग्ध' वातहृत् स्विरदोश्रिकत् । नेत्रा 
सयुवातरोगङुकण्ड विद्धविकाः । ना थये त्तौच्छश- 

[ १६द८द | कर 

ष्णञ्च लेण्नाद्चमेदोषष्कत्” राछनि° | खाथेः अन् कर- 

कोऽष्यत् इ “यस्तु ऽवतृसर' पशं दीपं दद्यात् 

करञ्यके । इवचलामृलदस्तः प्रजा तस्य विवध ते" मा० 

चछातु०१२७अ ० | अन्यमते करञ्चभेदाचत्वार, । (डहर 

करमचा) (लाटाकरजा) (काटाकरमचा)” (अच्क्गरमचा) 
दूति भाषाप्रसिद्धनामभेदात् “यतृ पं पषु उत वा कव- 
उषे” ऋ०१०१०४८,८ | [ (कण्तबेल) राजनि° | 

करक्फल ए° करञ्जख फलमिवास्त' फलः यद । कपिले 

करटः इ किरति भदम्-क-अटन् | {गजगण्डे “कथ 
प्रभिच्नकरट इस्तिन वनगोचरम् । उपस्थाय महाभाग 

करणः; स्कर स्म. थेत् भा० वर ७७ | स्तिगणडं 

स्नीत्वमपि । “दषाद्ण्ड' भष्ानाग प्रभिच्चकरटाष्श्वम् । 

अथकोह्धयते युद्धे कथ ! पायः धनञ्जयम्” भाक 

६्अ० स्त्नोत्वप्रभोगात् । रेकाके पुरो अमरः । 

स्ियां छगष् । “वरमिह गङ्गातोरे शरटः करटः कथः 

शनोतनयः'” गच्छ स्त०रकुघम्धटच्त ए 9 निन्डज्नीविखि 

नरि । च्ियां करटा । ५ नवश्राडं रएकादथादिकसैव्य 

चे ददद ख्ढे इरष्छोर तके वादिनि कालिकमेदे इ~ 

रम्ये चश्वाद्यगेदे च इ जेदि° । इद ख्डचलियरेदामि- 
प्रायेख'मालवाः माङ्धषाचौव वथ वापरमद्धवाः| कुखिन्दा; 
कालकाचव ङुख्डकाः करटाख्लथा” भा० भी०९्ख० | 

च्याहर करट इय् च्यतेऽल्र कमंखि आडरशन्ट् नाश । 
सयू °ख° | श्वाहरकद तथा विषे कमैखि | स्डुःखेन 
दोद्यायां यवि हेम्ध० | स्ताय' कन् | काके षएस्त्ी थ- 
ब्द्र° च्तियां हेष । ९ स्ते यथास्तरप्वन्तं के क्द्िते ° 

“कर्तः करटकः स्तेयथास्त्प्वन्तकः । तद्ाख्वाततैः 
वायौ ष्ठौ षिषलाचक्सन्रको" कादन्टीकःा । 

करटिन् ० करटोऽख्यसख प्राश्न करट~द्नि ॥ गज्ञे 

५दिगन्ते श्र.यन्ते मदमनि्गणशड़ाः करःटिनः'› रसगङ्गा ° 

करटु षट् ।(करकटियः) इति नामके विड्गे । हेम» 

करण न° क्रियतेऽनेन क्रये ख्धुट् 1।व्याकरषयक्तं साधकतभेः 

कारकमेदे “क्रियायाः परिनिषपचियेहयापार 7दनन- 

रम् । विवचप्रुते यदा यन् कर्यं तत् तद्, ख्तम् "इरिका ०। 
धिवच्छते इत्यनेनान्दद्यापि विवच्चायां करणत्वम्. भव- 

तीति ख्वितम् । खअतण्वाड “स्याल्या पच्यते देष 

प्रयोगो दश्यते यतः" “'दाधकतमं करणम् पा०। तमन् 

यङरेनाव्य उडतव्यापारवन्व' ष्डितम् । शद्यपि हेठ- 
करणयोः जनकत्वसाम्ये क्रियामालविषयत्व' व्याप्रारषच्व 
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च करणख परिथेषः रदुक्त' द्रव्यादिषिषयोडेवः करणं 
खरितक्रियस्' | ररितक्रिय व्यापारहारा क्रियामात्र- 
विषयस इत्यय; । “खरा्ामूग्रणाद्चोव विहतं करणां 

खरतम् ' चिता ,। ‹“भिभक् कत्तय करणं रसादोषाञ्च कार- 
म्” सुखु° । “न तख काय्य" करणञ्च विद्यते" तिः 

श््न्दरिये अमरः तद न्ञानक्रियायाम् साधनलतात्त- 

चातम् । यथा च इन्द्रियाणां ज्ञानक्रियाया साध- 

नत्व" तथा इन्द्रिय शब्दे उक्तम् | तच्च सांख्य नयो- 

दशविधमि ज्ञा तेषां मध्ये अन्तःकरण्णानां हारित. 

नितरेषां हारतवछक्तं यथा सां० का० कौ० 

५+करणः नयोदशविध" तद्ाहरणधारणप्रकाशथकरम् | 

कार्य च्च तख दणघाहायं धायं प्रकाश्यञ्चु काण ५करण' 

बयोद् यिधसिन्द्रयाग्टेकादय बुदधिरह्कारवेति नयो- 

दयप्रकार करण कारकविथेषः करणम् । न च व्यापा- 

रावेश' विना कारकत्वमिति व्यापारमाह तद्ष्रणधार- 

शप्रकाशकरम् यथ।यय' तत्र ल्मेन्द्रियाखि वागादीन्या- 

रन्ति यघाखषपाददते खव्यापरेण प्ाञजुबन्तोति यावत् 

बङ्धयहड्ारमनांसि ब॒ खन्या प्राणादिकक्षणया धार 

अन्तिः बेद्ोन्द्रियाखि प्रकाणयन्ति। आहरणधारणा- 

दिक्रियाण्णां खकभंकतया कि कम, कतिषिधं ? वेत्यत 

राद कायश्च तस्येति तद लयोड्शविधदय करण 

द्थधा खदा" धायः प्रजाच्चञ्च कार्यम् । यादाः 

व्याष्य' कम“न्द्रियाणां वचनादानविष्रयोतृसर्गानन्दा यथा 

यथ व्याष्याः ते च यथायथ दिव्यादिव्यतया दश इया 

र्य द्धा ] एष" धाच्यैम् च्यण्यनःकरणादि लक्तणया 

क्था चरौर , तञ्च पाविवादि पाञ्चभौतिक" शन्दादौनां 

च्चानां समूहः एधिवोति, ते च पञ्च दिव्यादिव्यतवा 

देति धा्ैभपि दशधा । ण ब्वीन्द्रियायां शब्द् - 

धश खूपरघगन्वा यथायय' व्यायाः ते च यथायथ" 

दिव्या्द्व्यतया श्चेति प्रकाशामपि दथधतिण"कौ०“चखन्तः- 

करणां निनिधं ट्थधानाहा' बव विषयाख्यस् । सास्म- 

तालं बाह्य निकालभाभ्यन्तर करणम्" का० «न्तः 

करणं {विधं बहिरृष्वारोभग इति थरीराभ्य न्तरडत्ति- 

स्वादन्तःकरणम् । दशधा बाद्यभिन्द्रियं बयखान्तःकरणख 

विषयाख्खं विषयमाख्याति विषयसद्भल्या)भलानाध्यवसा 

बेश क्ंव्येष दारोभवति तन् बुद्ोन्दरियाख्यालोचनेन, 
कनन्दर्याण वर॒ यथास" व्यापारेष। बाद्यान्तरयोः 

कर्णयोवि येषान्तरभाष्ह षासरतकाचं बाद्य' विकालमाभ्य. 

न्तर" करणम्, साख्मतकाल' वत्तमानकाल बाद्यमिन्द्रियं 
वत्तं मानसमोपभनागतमती तमपि वरमानसम् अतो वागपि 
ब्त मानकालबिषया भवति । लिकालमाभ्यन्तर करण 
तद्यथा नदोपूरभेद्ादमृहु्िः, स्ति धूमाद्ग्निरिह नग- 

निकुचे, असल पातके पिपीलिकाण्डसन्चुरणाङ्भविष्यति 
इषटिरिति, तदचद्पाञ्च सङ्कल्याभिभानाध्यवसाया भवन्ति | 

कालस वैओेधिकाभिमत एकोन खनागतादिव्यवहारभेद्' 
परमन्तं विठमद्ध्तीति तश्ाद्य' यंरपाधिभेदैरनागतादि- 
भेदं प्रपद्यते सन्त तरबोपाघयोऽनागतादिव्यवद्ारद्ेतः, 

शतमलतान्तगेडना कालेनेति षांख्याचार्यां: | तसख्ाच्न काल- 

, खूपतस्वान्तरभ्युपगम इति" कौ °सास्मतकालानां बाद्ये- 

श्दरियाखां षिषय' व्विचयति । “बद्गीन्द्रियाणि तेषां 

पञ्च पिथेषाविशेषविषयाण्णि । वागभवति शब््विषया येषा. 

खित पञ्चविषयाणि" का०बुदधीन्द्रियाणि तेषां दथाना- 

भिन्दरियाणां मध्ये पञ्च विरेषाविेषविषयाणि विषाः 

स्थला: शन्हाद्यः थान्तवोरमृढाः एथिव्यादिद्पाः,अवि- 

शेषाख्न्मालाखि छषच्डाः थन्द्ादयः विषययडणेम भूत- 

भाविनावपाक्षरोति विथेषाञ्चाषियेषाद्ध विथेषाविथेषाख्लणव 

विषया येषां बहोन्द्रियाणां तानि वथोक्गानि । तलोह्खं लो- 
तकां योभिनाच्च ओरोढ्न' स्य॒ल णब्द्तम्ब्ालविषयं, स्य. चणन् 

पिषयमेव नः। ए' तेषां लक् स्व .लद्च्छास्छ येषिषय,अख- 
दादीनान्त स्वलसथ विषयेष । एव चुराद्योऽपि तेषाम- 

खद्ादीनाञ्च ख्पादिषु द्रव्याः । ख" कर्मेन्द्रिेष मध्ये 

वाग् मवति चन्द्षिषवा स्थ.ल शब्द् विषया तद्धेतत्वात् न त॒ 

अब्दतन्छा नख हेतः तस्या शङकारिकत्वेन बा गिन्दरियेष ष्क 

कारकत्वात् । शेषाणि हु चल्ारि पायूपस्यपाखपादा- 

द्यानि प्चुविषयाणि पाण्याद्याहायीग्णां षटादोनां पञ्च- 

न्दा त्वादितिणकौः। खश्मतं न्रयोदशच करणेषु केषा- 

श्चि प्रथागभाष' स्धेदकमाह । ̂ सान्ःकरण्णा वद्धिः सवे" 

विषयमवगाहते यद्मात् । तस्माल्िविधः करण इवारि 

हाराखि थेषाखि*का०। “द्वारि प्रधानं येषाणिकरणानि 

बाद्ध न्द्रियाणि हाराखि तैरपनीत' सर्व' विषय समनो. 

इष्कारा गद्धियद्याद्वगाहतेऽध्ववद्धति ताद्व न्द्रियाखि 

हारायि इारषती च सान्तःकर्ा हरिति" कौ° | ^न 

केवल बाद्धयानोन्द्रियारछ पेच्छ प्रधान" बुद्धिरपि तवे 

अष्यहकका मनसो हारिणौ ते अष्यपेच्य बदिः प्रघानमि- 

त्राह । “एते प्रदोपकसाः परस्स रविलकच्ष्ा युणवि- 

रेषा; । ददृक्तं एरुषसार् प्रकाष्ड वद्ौ प्रयच्छन्ति" काण। 
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«श्या हि सामाध्यद्ठाः कौटम्बिकेभ्यः करमादाय विष- 
याध्यत्ताय प्रयच्छन्ति विश्चयाष्यचच सव्वाध्यत्ताय, शष च 

भूपतये, तवा वाद्धदन्द्रियारयालोच्य मनसे समपेयन्ति 

मन सङ्कल्पया इष्काराय, ख हङ्कारञ्चाभिमतय वज्ञ सओ- 

ध्यचभूतायास्, तदिदक्त एरूषद्ाये' प्रकाश्य वुद्धौ प्रय 
च्छन्तोति | बाद्धान्द्रियमनोडङ्काराञ्च गुणविशेषाः युष्ण- 

नां सत्वरज्ञस्तमसां विकाराः ते ठ परस्यरिरोधणोला 

च्छपि पुर्षायणन भोगापवगं पेय रएकशाक्यतां नोताः 

यवा ब्तितेलव््यः खन्तमसापनयद्पप्रकाशायनिकि- 

ताः प्रदोषाः, णमेते युरविरेषा इति योजना” 

न्याया द्किते इन्द्रियाणाभेक्ञाद् यविधता वेदान्तपरिभाषा- 

भते द्विधतेति भेदः इन्द्रिय शब्दे उक्तः।‹वदघुषा करणो- 

च्ितेन सा” “करणापायप्रिभिच्नवपेया" रघुः" «करवेर- 

व्ितसखापि पून्नानं कथञ्चन"्यान्ञ०। «सात्न्यात्मानसेष 

व्यपगतकरणं पश्यतस्ततत्वडच्छा'?वेष्यो °अखल् करण" बाद्े्- 

न्द्रियम् । खाधारे ल्युय् । र्तेनर्पे देहे अमरः करणा- 

यत्वात् तख तथात्वस् । `'उपमानमभत् ति्ासिनां 

करणं यत्तव कान्तिमत्तया"'कमा० । भावे ल्यट् ।8क्रिया- 

यास् । प्रते पूव्वाखि करण्णानि" ऋऽ ४,१६.१० । 

' 'च्छावाइनाम्नोकर णर श्ितिसपसनव्ययत्"” यान्न° । “लख 

करये चापि व्यादिष्टाः सव्व॑शिख्विनः” भा०व०२५४अ० 

द्वतद्य करणं नाख्वातीति” प्राचीनमाथा | ५से- 

तिक्तं माके चनुाने दव्यापारमाते च.। च्योति- 

भेक्तेष तिष्यद्ाककेष् बशादिष तेषाभानयनप्रकारः 

ष्ग्यसि०रङ्गना° उक्तो यथा| 

भवाखि शकुनिन्भगं कतोयं तु चतुष्पदम् । किन्त॒न्न' त॒ 

चतद्श्चाः रष्णायाञ्चापराधतः” ० सि° । “ज्ञष्णपस्ती 

याया चस्दच्याल्ियेदिं तीया धौदुदितीयाभसारभ्येत्यव; । 

चकार एषायं। तेनाज्वीतचेरेव त्िचिपू वा षख च निरासः, 

भृषाखि स्िराखि करणानि ।! तान्याह | शकुनिरिति | 

चपृरअ्यद्ं दतोयनित्यनेन शकृनिमागयोः कमे णादयदितोयत्वं 

श्चितम् । ठकारात् कऋरभेष्य तिथ्य्धेष अवन्ति । किन्तत्नः 

चतुयेस् । तुरन्ताश्रधिद्योतश्नः तेनोक्तातिरिकं स्थिरकरणं 
नाष्लोति ्ूवितम् { अथ चरकरान्याह" रङ्ग० । 
“बवादोनि ततः प्र चराख्यकरणायि च । मासे;ररत्व 

षोक' करणानां प्रतते" ख० ।स*  (^^ततः स्पर- 

कर प्यं मन्तरं बथादोनि च८सञन्नककरणानि सप्र भद्रा. 
जानि शुकप्रतिपरद्दितीयार्धतवतसन्तं भवन्तीति चाथ; । 

कर् 

नलु पञ्चम्यादिवः कानि करणानि भवन्तीत्यतं शाद 

सास इति । चरकरखानां बवादोनां सप्रानां मध्य रद 
कनेकनेक' करणं सासे स्थिरकरणकालोनितलि ` अन्तिश्ठा- 

व्मकमासे खल्पान्तरत्वान्माखयङ्णन् । चअदज्लत्वो$ष्टवारः 
परवतते प्रकरे तिष्ठति भवतीत्यर्थ; । तथाच प्च 
म्यद्य्धादेतानि एनः एनः परिभ्वसन्ति । लष्णचतुर्द श्या - 
दया पयेन्तमिति भावः । मनु स्विरकरयोक्तावपर धत 
दका तेषां चदश तिच्यर्घभोगेन श्य प्रतिषटाद्यय- 
परथन्वं रमे ावस्थान युक्त' चरकरण्यानां तु केवखोका 
तदनन्तर' कण चतरं श्वा्याषथैन्तमेक एव॒ परिभ्बमो;- 
स्ि्यतस्वदुत्तर कथयद्न्यदष्वाह” रङ्ग ० । "“तिष्यद- 
भोगः स्वेषां करणानां प्रकरयेत् । रुषा र्फ्टमतिः 
मोक्ता यादना खचारिणाम्" ० सि० ) “बद्नानां 
चरकरखानां प्रतक` तिष्यद्गंखासौ भोगञ्च त तिथयर्प- 
कालमितावस्यान प्रकल्मेत् । “एकत्र निरतः शास्ता 
योऽपरत्र भवतीति" न्यायात् करणत्वे मैषा मप्वस्ान ̀  त- 
रस्य कु्यादियथं : । अत णव “तिष्य करं सतम् 
द्व्य् च्या चान्दरमासे लि शत्तिथ्याकके षटिकरशानां स- 

च्चिबेयाद्धरकरणानामेद परिभ्चसणे प्रतिमारूमनियतर्तिय- 

भोगकः करणं भवतोति तदारकप्रतिमासनियततिच- 

भोमककरण्कलिद्य्य' चरकर्यानामदटवारपरिश्वभणेात्त- 
रमवथिषटतिथ्योखतष्व धष स्थिरकरणान्यक्तानोति तातप- 

यस् । तल्नापि कष्णचठदश्चपराधतस्तत्कल्यन' तदि च्छा- 

ज्ियामक खतन्तर च्छखख नियो गानडइत्वात्” रङ्ग ° 

करण्णानि च यववालवकौलवतेतिलगरबखि(म्वा्भिद्राख्यानि 

स्न चरकरण्यानि । ल्थिर करणानि -शङुन्यादोनोतिरदथसं. 

ख्यानि | ८ जातिभेदे इश अमरः स्तियां जातित्वात् छोष् । 
तज्जाविश्व्रात्यात् चलियात् सवर्प्णीयाशत्पन्नः जानि- 

मेद् .““भज्ञो मज्ञ राजन्यात् व्रात्याच्चिच्छिररिरेव च । नट 

करणश्चव खसो द्रवि ष चसच: । करणद्पवं सङ्क 
रश्दैव कायस्यनामता तख कर्भवियेषपरिपाकेण तच्ला- 

तिप्राचिस्तस्छ टत्तिभेदञ ब्रह्मवे ° एगजन््ख खड ८५ उक्तो 

वथा । “तलच्ौरस्तलकीटो मूड कोटस्िजच्छकम् 1 

ततो भवेत् खकारो जन्दौकः इटसानसः | तभःकु- 

खु वपत स्थित्वा खणेदथिग् भवेत् । जन्मकञ्च 

इशचारो जनकः करणो भवेत् | विद्धं कङ्िपिकन्नां 

च भच्छदाठषनः हरेत् । कायश नोद्रस्थेन. मातः 
माछ म नद्धादितम् । वन्न नालि जपा तद्ध दन्वाभावेकं 



कार 

जिगलप् | खणंकरः सख बखिक् कायस्यञ् व्रजेश्वर ¦ | 

भरेष मध्यं ते धूर्ताः धपाहोना महोतकते ] हृद्य च् 

रषाराभः तेषाञ्च नास्ति साद्रम् | तेषु सच्जलनः 

कोऽपि कायस्यो नेतरो चतौ! चछबद्धिः ` शिवभक्त 

श्ास्तन्नो धनेमानसः” | 2 व्थशङ्करजा तिमे "शली 

*दराविथोस्तु करणोऽम्बणो वंश्यादिजन्मनो:" जद्तर° 
€ 7 ॐ 

च । कायस्यञ्च च्तुविधः ब्रात्यज्चलियः शटा 

श्ववोजातः करण्नान्ना प्रसिद्धः अग्ष; चिल 

शप्रजातचोषराश्तवश्च | कामस्यशब्ट शितिः] तख 

इ्तिमाड पराशरः । “धनधान्धाध्यचता च राजसेवा 

चैव च | द्िजतिः परिचथां च इगोन्वःषुरर- 

च्तखम् | एषा पारदव्योक्रा उप्ख करण च 

प्रोक्ता उगनसा त्तिरभयल शुभप्रदा” । ““च्यवादिव- 
शतानां प्रयोगश्थमभेदिनाम् | सख्यान' ताडन" रोधः 

करणानि प्रचतते''राजकन्दूर्पक्त तालव्यपस्यापके १०ता- 

-डनावियेम नण ˆ शिखरालक्तन्ेषानाम् व्यज्यन्ते यत्र बे- 

अजानाम् | च्नुगच्जितसन्द्ग्धिःः करणेमुरजखनाः" 
कुभ।° स्वकरणप्योक्त.तवात् ११परमेखखरे न० “करण 

कारणं कत्तं कतौ च मतो गुर् "विष्ण, ०स °| भवा- 

ध्ये वतः काथा० ठञ् खिठ च इकार उद्चारखाधः| 

कारिक लङ्खवे च्तियां ष्जि छोष् जिडिटाप् । 

१९क्रिलाधनस्जिय खी छप् क्रियते क्रिवाविभेषो 

शाम् श्याधारे च्युट डरोप् । बोजगणि- 

तोक्ते यख्य वममूलादिक स्सष्टः न प्रतोयते तन्या 

विचेषहारा ततृकर्यविषवे रागभेदे स्ती। 

शा च षड्विधा सङ्कलनव्यवकलनगुणभाशवमवमूल 

च््परभेटात् । तल्रक्रियाविशेषोवोजगखिति दशितो यथा। 

अथ करणो षड्विधा | तन सद्धलनव्वकलनयोः करण- 

खल टत्तदयम् । योगं करण्टोमतीं प्रकल्पय बध 

भूलं दविगुणं लघुद्च । योगान्तरे खूपवदेतयोः श्लोर्गे 

वमा" गखणवेद्भजेञ्च । खव्वयाहतायास्तु पद् महत्याः 

संक निरेवं खहतं खषुत्नम् । योगान्तरे स्तः करमगख 

यो्ना एयक स्थितिः खादययदि नाच्ति मूलम् | उदा- 

रथ्यम् । हिकराटनियोद्िभवद्ययोच योमान्तरे जहि 

शरथज्ञरणयोः। लिशप्रभित्योञ्च चिरं विचित्य चेत् षड्विधां 

जेत्ध सखे! रयाः | 

न्धासः कर् । कं योगे जातम् क ८ न्तरे चक 

न्याः कर क २७ योगे जातम्. क.8 ट अन्तरे च 

 भ्श्वार्भागदे 
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 विशष्येत् खण्डानि वतृ्शतप्रदश्छ यचेद्धिवानि । 

कर 

कं १२ न्यासः क २) क 3 कअनयोषाते मलाभावातष्टयक् 

श्ितिरेष योगे जातम् कर कऽ अनरे चकुषश्क 9 
दति करणोसङ्कलनव्यव्रकलने । 

एणनोद् हरणम् । दिन टस्यायुष्कः कररया गु र- 
च्िसड्खया च शपद्धद्पा | वधं प्रचच्छाशु विषञ्चुद्पे 
येऽथ वा लय मिते करणया; । न्यासः गुणकः क २ 

कर्कर गुण्यः कर्द 

खन रुर्ये युशक्े वा भाव्ये भालकरे करणीनां कर- 
खयोकां यथ सम्भवं ाषवाथं योगं ठ्वा गुखनभजने 
काव्य तथाते जातो युण्कः क {८क श गुण्य: 
क २५ कर गुखितेजातम् ररक ४५०क ७५ क ५४। 

चवव्गांदौ विथेषद्न्" हत्तम् | च्योभवेन्च चय 
खपवग से त्याध्यतेऽखौ करोतवद्ेगोः । कणाल्िकायाञ्च 
सथा कररगामूलं शयो द््पत्रिधानद्ेतोः । 

न्यासः गुणकः कं २५ कर क १२ युखयः क ९५ क २ 

त्र य॒के कररयोर्योो ठते गुणकः क २५ क २२ 
शण्ति जातम् क ६२५ क ३७५ कञ५4 कट! ग्ता- 
श्लनयोः कं द२.५ क ८१ मले २५ द € ऋनयो- 
योगे जातम् ख !६ अनयोः क ३७५ क ७५ अनरे 
मदति जातोयोगः क ९०० यथाक्रमं न्यासः १६ 
क ९०० इति करखोरुणनम् | पूर्व॑गुणनफलख खगुण- 
च्छेदस्य भागां न्यासः भाक्यःकर क ४५० क ५ 
क ५४ भाजकः कर कर्कट अत्रक र कट 

श्तयोः करण्योर्योगे रते जातम् क १८ क ३ “भाज्छा- 
च्छदः शुध्यति प्रच्य तःखन्^दत्यादिकरयेन लब्धोगुखयः 
५ क द 

न्यासः भाव्यः क २.५६ क ३०० भाजकः क २.५ क 
९ क १२ करण्योर्योगे कते जातम् कञ१' क २७ 

अत्रादौ निभिय यित्वा धनकरण्योः कऋणकररयो चच 
योगं विधाय पञ्चालश्चगिशत्या युणवित्वा थोधिते लञ्धं 

ख ५ कर अलापि पूथ्च वज्ञव्धो गुणः ५ क ३ 
अय वाज्ययोच्यते । धनणताव्य्ययमीश्धितायाग्षधो दे कर- 
ख्याअशशृद्िधाय । तादकख्िदा भाज्यदरौ निहन्या 

देक यावत्कर्यो हरः श्यात् । भाच्धास्तया भाज्धगताः 
करण्येारुश्चाः करणया यदि योगजाः स्युः| {क्ेष- 

खले थक् च कार्यास्तयायचा प्रहुरभाश्िताः खः । 
तथा च विक्लंषर्न' हत्तम् । ब्ग योगकरणो पिद्ूता 

हत्वा 



^. 
~~~ 

कर 

लदोयकतयः खल पून्वलब्धा कख भवन्ति एचगेवमिमाः 

करखर्यः । 

न्यासः भाव्यः कर. क ५४० कञ५ क ५४ भाजकः 

कद क ३ मन् भाजके लिभितकरर्याः णत्व 

प्रक्ल्यय क १८ क ३ नेन भाष्ये गुणिते योगे च 

कते जातम् करेद२५ क ६७५ भाजकेच क २२५ 
अनया भाच्ये ते लब्धम् क५ = ९ ` 

ग्धासः भाज्छः क २५६ क ९०० भाजकः कर१५'क 

२७ ऋत भाजके पञ्चतिशतिकररताधनत्व' प्रलया क 

९५ क २७ भच्छेगुखिते धनसंकरण)नाभन्तरे च छते 

जातम् क १०० क १२ भाज्केचक 8 अनया भाच्ये 

ते लब्धम् क २५ कर इ्द्नोः पूर्ग्गद्ाहरणे गुणय 

भाज्य ठते न्याः भाव्यः क € क ४५० कं ७५ क ५४ 

भाजकः क २५ क २ अलापि लिकरण्याः ऋष्य 

प्रक्डयर भाञ्छ गुणिते युते च जातम् क ट्१२ क 

१४५२ भाङऊके चङ् ४८४ यनया इते भाच्चं लब्धो 

युकः क १८ क २1 पूृष्दः युणके खण्डलयमासोदिति 

योगकरणोयम् १८ विक्लेष्या तत्र॒ वगेश्व योगकरणो 

विद्कता विशुद्खयदिलि नवातक्वगेख €. विद्वा सूती 

शध्यतोति ख्ब्धः २ नवान् मलम् १ अस्य खण्ड, ?, 
४, पूव्यलब्बा7 २ युते, २, र, एवं जानोयुणकः कर 

कर्कटः दूति करणोभजनस् | 

कर्तो वगादेरद्ा हरणम् | दिकल्निपद्धप्रभिताः कर 

यस्त सां ठति तिदिकष्ङ्कयोच्च । ष्टपञ्चकत्रहि- 

कषन्छितानां एन् एयङमे कथयाशु विहन् ! | अडटा- 

द्थाददिकष्म्करितानां रुत कछतानां च र्खे, पदानि 

न्यासः प्रथमः कर करे क ५ | दितोयः ९ क २। 
तोयः क ६ क५ करक । चदवेः.क १८कस 

कश 

स्याथेऽन््वग्ब चतु षान्यःजन्न इन्यनेन गुर; ष्. 

यश्क्खण्डसम्द्त्टनेन वा जाताः क्रमे वर्गाः 

क १० कर क ४० क ६० | दिगेव: ख 

कर२४} तीयः दु १६ क १२० कर क ६० 

क श्८क ४० क २४ अत्रापि करखोनं यथासम्भवं 

बेग शला वगवगमल्े कष्य" तद्ययाक ८ कट 

प्रथमः 

क > खासावेागः क ७२ अखयावर्गः; क ५१८९ असा. 

भूलं र् ७२] इति करीव: | 

- करणोमृले छत दत्तदवम् | वभे करणयायदि वाक 
ध 

{ १६८२1 कार 

रण्योसतुल््ानि द्पारथ दा बद्नास् | पिथोधयेदूष- 
क्तेः पटेन येषद रूपा बुतोनितानि। धयक्तदङ्ध 
कपएणोहय' खानकलेऽय बहनो करणो तयथा | पाणि 
तान्येव क्षतानि भूयः शेषाः करण्योयदि शन्ति वभे" । 
उदाहरणम् । हितोयवनेख स्लायं न्यादः ५ क 
२४ पतेः २५ करण्णोतल्यानि श्पाणि२४ ख- 

पाद्य थेषम् ! अख भृकेन १ ऊनाधिकद्पाणामद्धं जाते 
भूलकरणयौ क २ वर 

मवमवगेख न्याखः ख १० क २४ क ४० क € दप 
संते: १०० चि'यतिचत्वारि यत्करण्योस्तुकय नि पारग 
पाख शेषम् २६ अस्मूकेन ६ ऊ नाधिकद्पाणामद 
जाते, २; ८, दजापौमां २ मूलकर्णों हितीय। ङ्पा- 
लेव प्रकल्मय एनः शे षकरणोभिः सः एव विधिः कार 
खलेय' खपलतिः ६8 आखा: षश्द्पाणयपाख भेष 
9 अख मूलम् २ च्गेनोनाधिकद््पाणामद्धं, ३, ५, 
जाते मूलकुररट#ै क ९ क ५ मूदकरणोनां यथाक्रमं 
न्यासः कर करे क\ 

गोयव्गख न्यासः क् १६ क १२० कर वः द° कष्ट 

क 8० क २४ ख्परतेः २५६ करणोलितयखाश्क ४८ 

क ४० क २४ तल्यानि दपारपाखोक्तवच्जाते खश, 

२, १४, भडङतो खूपाणोव्यखाः १४ कविः १६६ चखा; 
करणोदयखाख क ७२ क १२० ठल्यङ्पाख्यपास्ोक्त- 

उच्जाते खर, €, ८, घुनारूपररदेः ६ 9 षटि्ूपारय- 

पाख्ोक्रवत्खश्ड, ३, ५, णवं भूखकरणीनां यथाक्रम 

न्यासः कके क५ कर्कर 

चतध न्यासः रऽ क ° दूथमेव लब्धा मूचकरणं) 

७२ प्व खगडत्रयमासौद्रिति वेश्च गकरो विता 

शध्यतोति षटब्िःश्तोमूलम् दै तख खण्डन, !, २१ 

३, सतयः, १, 8, ९, पुच्वं शब्धानया २ चखाः, २, 

स) १८, एं एयक्गरर्योजाताः कर कटक १८ । 

च्य बगगतखं कएययामूक 'नयनार्थै खल दत्तम् , षय 

स्मिका चेत्करणी रतौ सखाइनास्िकां तां परिक्खय 

साध्ये । मूले करणयावनयोरभोश्टा शयाश्िकेका चधि- 

खावगम्या) 

उदाहरणम् , 

शतितः पदं च| 

भ्याखः क ३. कञ यदाक रक ७' च्मनथोकग; समणव 

१० क् र्यत वग ऋणकररयाधनत्व' ५+कल्प् 

विसप्रमित्वोवंद् मे कररटोविङ्घ षव 



कर् [ १६९३] कर् 

प्राग्ज्ञन्चनप्ययोरेकमोष्टा कष्गता खादिति जातम् 

करक ञ वा कर्क 9" 

खदाद्र्णम् | हिकन्रिपञ्युप्रमिताः करण्यः सखसख्यगा- 

खलधनखं गावा । ताखां तिं नहि कते; पद्" च चेत् 

घड़िधे चेद्धि सखे ! करणा: । 
न्यासः कर कर क.५'वाकर.कर६'क\५ चासां 

वगः सपएव जाताः ख् १०क २४ क ४० क दे०। 

च्यत द यकररयोस्तुल्यानि धनद्धपाणि १०० ख्पकतेः 

१०० अपाख येष मूलम् ° अनेरानाधिकद्धपाणा- 

मदक ५ क! अत्रक) ऋणम् क\' अन्या र्पाणोति 

न्याः ख् क २४ पूव्यं वच्जाते करणयौ धने | कर 

ऋ २ यथान्नं न्यासःकर करे क \ ̀ अथवानयोः क 

ऋ २४ क ६० तुल्यानि घनद्पाणि ८8 परते १०२ 

रपाखोक्तवच्जाते मृलकरणटौ क ७ क १ च्नयोभ्पोहतो 

ऋ" कऽ" तान्येव ख्पाणि प्रकल्पा ख् ७ क ४० चतः 

भरागवकरण्यौ क५ कर खनयोरपि महतो ऋथमिति 

यथाकम" न्यासः कर्कर क ५ 

अथ दितीयोदाहरये प्राग त्मयमपते मूलकर रयौ क ५ 

क ५ चनयोरेका रण क\" तान्येव ख्पाणोति क- 

त्ते करणोखण्डे ये एवेति यथाक्रमं न्यासःक द" क 

२" क ५ द्वितोयपच्ेयापिययोक्ताएष मूजकरण्यः क ९" 

कर" क ५२५ बद्धिमतालक्तमपि न्नायते इति पूव्वोनांय- 

मर्यो विसतीर्योक्रः बाना धाथं' ठ मयोच्यते । 

एकादिशङ्कलितमितकरणोखर्डानि वर्मराथौ खः । वर्गे 

करणोलितये करणोदितययख ठल्द्पाणि | करणोषटके 

विषां दथचतद्धशां तिथिषु चपह्धानाम् ' पर्तेः प्रोह 

पदं याद्य चेदन्यथान षत् कापि। उत्पछयुमानयेवं मूल- 

कर्याखया चठगेष्यया । याखामपवत्तेः खाद्र.पकतेस्ता- 

व्धोध्याः ख्: । आपव्तोदपि ज्धाम्ल कर रयो भवन्ति 

ताञ्चापि । शेषवरिधिना न यदि ताभर्वन्ति भूल" तदा 

तदबत् । करणोषगेराशौः द्पेरवण्टः भवितव्यम् एकृकर 

सय वर्गे" खपाण्येव } हयोः खद्पका करणो | तिद्धणां 

तिख्लः | चतद्छषां षट. । पञ्चाना दथ । ष्णां पञ्च 

दय इ््यादि। चअतोदयाटोनां वेष एकादिशङ्कलितमि- 

रानि कतकोनां खण्डानि पाणि यथाक्रमः ख्य: । 

अथ यदि उद्ाहस्ये तावन्ति न भवन्ति तदारौै योगकर- 

स्यो विद्धष्वावा भवतीति लत्वा मूल साहयामित्ययः: । 

मे" कर्ोनितये करणोहितयख ठब्धद्धपाणोति खशा- 

1 = षम् | उदाहरणम् | वगे' यत्र करण्येाद्न्वैःरिद्धं†अ- 

` श्विताविदन् ¦ । सपद यभिद्परेताः जिश्लमूष्धि तख 

श्यात् | न्यासः र्ः १० क ३९ क २९ कट अत्र वग 

करणोलितग्रे करणोद्वितयखंर ठल्यानि ख्पाखि प्रथमः 

खूपठनेरपाख मल" प्राह" एुनरेकलाण' क्रियमायेऽत् 

षद्" मारतो्यवोऽख्य करणोगतमलाभावः । अधथानियमेन 

सब्ब करणोत्लयानि र्पाख्यपाख मूमानोयते तदिदम् 

कर्क ८ भभागच्छति दूट्मसत् यतोऽद् वर्गोयम् ङ् १८ 
थवा दन्तमजनितयोर्योग' शत्वा दह् १० कं ७२ क 

२४ ्ानोयते तदिदमष्यसत्द्ध रक ६, 

चद्ारथम् । वे यल करण्यस्तियिनि्ता यनेडदनं - 

चितेः । ठल्यादथर पाठ; किमू" नूह तद शयात् । 
क ६० क ५२ क १२ अल किल वें करणोत्रयमस्तीति 

न्यासः १० ततकरयोदयख दिपञ्चाशट्दाद्य्ितश्य क 

५२ क १२ दच्यद्राणयपाद्य ये मूलकरण्य बुत्मयंते 
कर्कर तयोरल्ययानया २ चवगेण्या र द्िपञ्चा- 

अद्दाद यमितयोरपपर्तौन खादत म शोध्ये यतञक्रख- 

त्ययपमानयेषमिन्यादि । अताल्पयेकगेनय पलन्नणम् तेन 

कचिन्महर्यापि तटा सलकरणोष्पाणि प्रकल्यदान्यं कर 

ष्योखर साध्ये खा महतो प्रकल्पये त्यथ: उदाहरणम् । 

अटौ षटपञ्चःथत् ष्टिः करणो बयं तौ यव । खपेदं- 

शभिरूपरेतं कम्बु जड त्खद्धात् | न्यासः द्! 

कर्क५६ क् ६०्कनाद्यखण्डडये कटक ५दे थो{घते 

खलमन्नया ल्या चदर्गृख्वा = तयोः खण्डयोरपव त्त न- 

ल्मे खण्डः । १ । ७ । पर" अओेषविचिना मूलकरण्टो 

मोत्पद्ेते अतस्ते खणड न थोध्य अन्यया त॒ शोधने 

कते मूलः नायातोत्यतश्दसत् । खद्ाहर्णम् । चवं - 

श्यात् खव्तिथीव सद्रनाग सैवोयतर शतो करण्यः } स"ढ- 

द्पावदट् तत्मदंते यद्य्ि बौजे पटूतानिमानः ॥ 

न्यासः ख् {९ क ४८ क द०कर० क ४४ कद्र कर, 

च्छत्र करणोषटके तिधयां करणोनां तुखयानि द्पाणि 

प्रथम" द्पक्नतेरपाख्य भूलं ्ाद्य' पञ्ञादुदयोस्ततएकखा - 

एव" तेऽत्र मूलाभावः । खयान्यधा तु प्रथममाद्यकर- 

रयास्तुल्यानि खूपाणखपाखय पद्ठादुदितोयदढ तीयोस्ततः थे- 

वाणां दपठतेविथोध्यानि तष्मृरम् क १क रक ५ 

क ५ तदिदमष्यसत् यतोऽख वर्मगीयम् ख्र्कट क 

स्क १६० यैरखयमूखानयनसू निममोन छोतस्तेषाभिद 

दूषखम् एव'पिषवगें करष्योनामासन्ननूलकरण्न मूलान्या- 
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नोय द््मेष प्रकिष्य मच वाच्य् । अव महतोख्पायो- 

त्ब पलक्षणम् | यतः कचिदल्ापि। 

तल्लोदाहरणम् । चत्वारि शद् शोतिदिशतोदच्याः क 

रण्यचेत् | सप्रदद्पयुक्तास्तत्र ठतो शिश्पद् बुद्धि । 

न्यासः ख् १७ क 8० क० २०० गोधितेि लाते 

खणड क !० कऽ पुनः लघ्वी" करणो खपाणि कत्वा 

डब्धे करगे क५ क २। एष मचखकरणोनां ज्यासः 

क १०कं५ कर | दूति करणया; षड्तिधाः। [भश्लके । 

करणत्राण न० करणंडहल्तादिभिस््रायते तौ-क्मेखि ल्यट् । 

करणव्यापार ° &त° | करणलन्यजनकल्वगिशिरे करण. 

जन्ये व्यापारभेदे | यथा देदनादिक्रिथाथां दद्यद्ा 

तरादिष्योगः तख हि द्ाव्रजन्यतवाट दावरजन्यच्छेदनज- 

मकत्वाञ्च तथात्वम् । एवभिन्द्रिया शां परिषयस'योगः तख 

हि इन्द्रियजन्यत्वात् इन्द्रियजन्यप्रत्यच्चन्नानजनकतवाञ् 

तथालवम् न्यायप्ते अहभितौ परासैः चाब्दबोधे पदाथै- 

खटति: । उपमिहौ उपदे थवाकयायेख्टतिः । ययायधस्च- 

यम् । सांख्यमतसिहकर णव्य पारभेदस्तु कर यन्द उक्ताः 

करणाध्िप इ° ६त० । शलोजे वद्ाधष्ठानेनेव करणानां 

सतस्वकाव्य च प्रहरेश्छसय ` तदधिपतलवम् २द्न्द्रियाधिषाद- 

देवभेदे च । तत्र॒ बाद्धोन्द्रियार्विष्ठातार्च था° तिर 

उक्ता यथा ^“दिग्वाताकेप्रचेतोऽच्िवङ्कोन्द्रोषेन्द्रमिल्ेकाः । 

खरोन्ादोनां द्यानां ठ”. तथा च चओ्रो्ख 

दिक.। त्वचो वायुः| नेब्रख खक; | रखनायाःप्र- 

चेताः नासिकायाः अश्विचतौ | वाचः वङ्कः, पार्रिन्द्रः 

पादश उपेन्द्रो विष्ण मूततिभेद्ः । पायोः मिन्ः ख्ये 

मूत्तिं भेदः । उपस्थस्य कः प्रजापतिः ‹ अनः करणानान्त॒ 

मनरचन्दरः, बद्धे खतमुखः, अहहारसख स्द्रचित्तखाच्य् 

तोविष्ण् मूत्त भेदः । कर्ाधिपानाद्च सेषासधिपः प- 

रमेश्वरः | करच्धाधिपाधिपः परमेश्चरः। 

करण्ड एु०क-कमेखि अख्डन् । {सधकोषे (मौवाकं) तद्धन- 

चिकाभिधिरमधसञ्चयनेन क्रियमाणत्वात् तथात्वम् बार 

क्-अण्डच् । २खडगे शल त पद्ेदत्वात् तद्ध तथात्वम् 

करण्डस्तद्ाकारोऽस्यख्य खथे° खच् । र३कारण्डषणगे 

चुस्त स्रियां जातित्वे$पि सयोगपधत्वात् न ष् 
किन्तुटाप् | ऽदलाठके च मेदि ०।५बंथादिरचितषषपा- 

दिपाल्रभेदे( साज) 'श्ुष्कयनङतानि्भित' भट्ाकुद्मकर- 

र्डकेन" काद्०। सथ (कोटा) अमरः | ““दोपभाज- 

नभ्वमरकर ण्डक प्रष्टव्यनेकोपकर युक्तः" दशंकृभा° । 
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अयति काशक गब्दचि०। एदुषपभार्डे छ्लौ टाप 

छत इत्वम् करणिडका | रचूबखदत्तः | र 

करर्षडिन् ए०करण्डसलदा कारोऽ इनि । सतृखये लिका ०। 
करतल ऽत°। दैत ° {स्त्य तले (इतरतो) । “गखानि 

विधथङ्कया करतलेन त्व दटणो त्?" उद्भट: “करतलष्टत- 

सपि नश्यति"तो०। करस्तलमिव | २डश्ते च | 

करताल(क) न° करेण तालो यत्र दाकप् | भङ्खके वाद्यं 

(खरताल)“शिषागारे भङ्ञकञच छर्थागारे च शङ्कुकम् । 

इर्गांगारे वंशिवाखं भधृरौञ्च न वादयेत्” ति तण षु 

तत्र भाङ्खकं कांखनिश्धरंतकरतालकमिति"” रबु, } 

करतालो शौ शरेण दोयमान्ालो यल् शौरा० कोष } 

वाद्यभेदे (खरत ल) विका । दैत° । र्करतकशब्टे 

(हावतालो) । घु° कचित् स्तनोत्वणपि ध्यया न खा- 

दालोकपटकरतालोपटुरवः” उङ्कटः स्वाथे" कन् च्यत 

शू्वम् | करताखिकापि करतलशब्दे “'उञ्चाटनोयः 

करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः” नेष० | 

करतोया स्त्ली करतोयं इरपान्बतो पिव इच्य तजखन् अ- 

सूया हदल न अच् । नदीभेदे खद्ानोरायाम् अमरः । 

गौरौ विवाहे शष्वरकरच्य् तजल भत्वात् त्यास्तथात्वम् । 

न्धा यथा सद्नोरत्व' तथोक्त खटतौ “प्रथमं कटे 

देवी तहं गक्ष रजसखला । स्वां रगव्ानद्यः करतोया 

$म्ब बाङ्नोति" तेनान्यनदोनाभिवाख्याः उक्रकषाले रज्ञ 

बहत्वाभावात् सदानोरवाह्ित्वात्थातम । “करतोषां 

खभासद्य ` लिरानोपोषितोनरः। अश्मेधमवा- 

ओति प्रजापतिक्शवोषिधिः" भा० व०्८५ । “रतो- 

यां कुरङ्ग च निराल्रोपोभितो नरः | खश्मेधमवाप्नोति 

विग्य प्रयतः शुचिः" भा० अलु०२२अ० | अस्ये 

ष्नि करतोयिन्यप्यत्र | “प्रभारूं सानरं तोये इुषक- 

राखि मदत् शरः । शण्यञ्च नैमिषं तो वाड्दां क 

लोचिनोम्” खनु०पण° | 

करद् लि कर राजख' ददाति ना-क् । {राजखदायके । 

"किन्न श्यदरण नद्होनजेन वेश्ोेन वा करदेनोष- 

पञ्चा" भा०खखा० १९२्अ० | “धव समे एविवोपालाः 

एर दाख्लव पार्थिव \” भा व° २५४ अ०“भ्वाढनि्जि- 
लरदिषाम्"' मावः | २लाखाथं इस्तद्ायके लि«। 

करद्रम ° किरति समन्तात् यादाः कु-अच् नित्यस । 

कारस्करडदे राजमि° । 

करदिष. ए° \गोलभेे रबेदधादिभेरे च । “ताभेताः कर- 

ति 
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{हष उपासते तञ्मात्ते सव्वं सायुर्यन्तिः' ता० २,१५.४, 

५करद्विषोनाम गोल्रभेदाः शाखिभेदा वा» भा | 

कार्म इ करं धमति ्मा-खश् शप्र च | !द्च्छाङ्वंश्चे 

खनोनेत्रएुत्रे छधर्चन्परे तस्य तत्नामनिर्क्तिः भार्च्छाश्च° 

४अ ° |““खनोनेनरख दुद तताश्चक्गाः ^तमपाख च तद्राज्ये 

शध एतं एवचैसम् । भ्य षि चलन्त राजेन्द्र ! खादता ह्यभव 

खदा । स पिठविक्रियां इहा राज्यान्निरखन" तथा । नि- 

यतोवर्रयासास प्रजांद्धितदिकोषया । ब्रह्मणः सत्यवादौ 

च शुचिः शमदसान्वितः। प्रजास्तद्चान्वरज्यन्त धमनिः 

सनोषिश्यम् ¡ तख धन्द्र प्रडत्तय व्यरोग्यत् शोषा 

चनम् | त चौणकोषं सामन्ताः समन्तात् पय पौडयन् 1 

ख पोद्यमानो बडभिः चोरकोषाखवादनः | आर्तना. 

च्छत् परां राजा सह श्यः पुरेण च । नं चनमभिद्न्हुः 

ले थक्ग अन्तिबलच्ये | स प्रहत्तो हि राजा ख षमनिबो 

युधिष्ठिर ! । यदा च परमामात्तिः गतोऽखौ बषठरो 

च्छपः। शतः प्रददौ स॒ करः प्रादरशोत्ततोषरम् ! तत- 

ख्ञागजयत् सर्वान् प्रयसित्राच्नराधिपान् | एतख्जत् का- 

श्णशाद्राजन् }! वितः स करन्धमः | तख कारन्वमः 

एुल्रस्त्े तायुगखेऽभवत्” \पाचिन्वभे छखमारतप्रयेनेन 

इस्ता ् रायकमातरे विर 

ऋरन्धय वि० करं धयतिधे-खणश् छम् च॑। स्तलेषके । 

भरन्यास ष्ठ० कटे करावयते न्यासः | तन्त्रो क्त मन्त्रभेदेन अ- 

कषतच नीमध्यमानाभाकनिषठटकतरतलपएरव न्यासभेदे 

अङ्गन्यासः करन्यासो बोजन्याखस्तथवे च वटकसत ० । 

करपच्च न°करात् प्रतवि-पत- ष्टन् | (करणात) क्रकचे दाङ 

भेदके अस्मेर अमरः । “सप् च्च पलं : करपतमूतति भि- 

योगदान दारुणायसे" नेष केतकवख् ने । तञ्च 

चशखतोक्तयस्ठमेदः । तत्र हि “शविं्तिः शस्त्राणिद्द्- 

दिश्य *मर्डलःग्रकरपलेत्यादिना'" विभज्य “तल् सरड- 

चाप्रकरपव्र खातं ददने भेदने चेति"तस्यो प्रयोग उक्तः । 

करावेव पत्रः वाहनं यत्न | र्जलक्रोडायाम जराघरः। 

जलशत्तोल्य पर स्मर ' करोखते । 

तदाकारः पलरन्ते ऽस्य सतप भद्ध 

तत्र { ख्ाग्यां 

करपच्चवत् इ°करपन्नः 
वः | ताचरत्त शब्द्च° 

करपतिकाश्तलौ करौ पल्नमिध वाहनमसखयाः कप् खत इत्वम् । 

लगक्रोडायां जटा० । इस्ताभ्यां जलोत्तोलनेन अन्योन्व 

तत्क्रौडारचनात््दास्तथात्वम् । 
करपखं ए करः इस्त इव पण" यख | (ग्येट) १भिश्डातक - 
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छव ॒रश्रक्गोरण्डे च ( लालभेरण्डा ) राजनिषशर्ट : ! 

कर पल्लव एण करस्य प्लव इष । अङ्गौ । कर; पल्लव द्व 
गक्रत्वात् | २करकिलये । “कर प्ञवसङ्गयेनि तेरखान् रच 

स्वंतः'' देवोमः> | 
करपाल न° करः प्राल्भिब यल । {जलक्रोडाभद् इारा० 

कर्पेरंव पाले जलोत्तोननेन तत्रो -ड़ाक्षरणा- 
'्तखास्तथात्वस् । कर एव पात्रम् । २ इस्त पे पात्रे च । 
क्षरपाले स्थिते तोये त्वा भूत्रएरोषके । आद्वरं तत् 

भवेत्तोय पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्” अआ० तण ख्टतिः। 

करपाल एकर पालयवि पाल-अख उपर्स० | ‡खडगे 

अभरदटोका । गौरा० छोोष् | ₹इसखयघ्नै (सोंटा) स्तो 
खटा० | खच टाप् अतद्न््वम् | करपाङिकाऽ्यन् ` 
श्ो\ खा च रक्धारास्रभेदे लोरखाभो। 

करपोडन् इ० करख बधकरख पोड्नं यणं वरेय यन । 
१गिबा हे “ छतपर्ष्णियात् षर्माान्तः छताकरपमोड्नम्)? 

स०्वि०। पाणिपोडनादयोऽ्यन् | 

करबाल इण करद बालः थिश्ुरिव । शनखे शब्ट्मा०। करः 

बलति संषटणोति बल-रुवरे यण उप» ख० | रखने 

(तरवा) भरतः “शक्तीञ्च विषिधाश्तोच्छाः करबालांच 

एनसमलान्”भा ००३७] खल् त इत्वम् | करबा 

लिका अस्त्रभेदे स्तो । 

करभ इ०क-अभच्, करे भाति भा-क षा। मणवन्वात् कनि- 

शापयंन्ते करख \बाहयदेये, अमरः | रेकटिथावके, 

५कद्लो कदली करभः करभः” प्रसन्नरा० “करभो 

रतिप्रन्त इितोये पञ्चमेष्यहम्" विद्याद" ररर 

(नच्छो) नाम ४ग्रखद्रव्ये, ५उद्टमाले स्री मेदि । 
द्लियां छगेष् "“करभक्ररठक्डारमाथाः*माघः “व तु 
हत्त परिष" करञ्च करभोपसम्”? भाग० ६,१२,९१ । 
“व्यजायन्त खरा गोषु करभाऽञ्चतरोष च” भागमौसण० 

श्च्य० | करोबमेचयखाः किप् भी बा ड गौरा 

पेष् या ।६करभी ठडिकाल्याम् स्त्री (विदधाति) खाये 
कन् करभक | उष्टादायं एुःस्ती। स्त्ियां करभिंका । 

करभकाखण्डिकाः सो करभप्रिवं काण्डमखा; कप् त 

इन्वम् | उदृकाण्डोटृश्ले राजनि° । 

कारभच्िकास्त्ी भनूज-खल् दैत । करम् मेदे भावप्र° 
करभप्रिबा स्तौ ६९० | श् द्रदरालभायाम् राजनि 

खष्ुप्रियतात्तखाश्लयात्वम् ।२उद््योषिति च । 

करभवज्ञभ इ० ६त०। !द्रप्रिबे गौलश्च, \कपित्य्च 
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च राजनि०]रकरभप्रियमाले नि० | ख्यां टाप् । 

कञरभादनो स्तो करभेरयते अद्-क्मणि ल्ट डप् \ 

खष्प्रियायां इरालभायास् राजनि० 

.करभिन् घसत करभः करावयवभेदलद्ाकारः शुण्ड ऽस्य ख 

दूनि। गज्ञे राजनि° तद्य शुर करभाकारत्वःत् 

तथात्वमू । स्त्रियां डप् । [ अण । सिंहे शन्द्र° । 

करभोर *करभिणं गजमोरयति षलायनायप्रोरयति ईर 

करभूषण न° करोभूष्यनेऽनेन भूष-करये ल्यट् } १कडले 

(ाङ्गनि) इस्तमूषणे अमरः । कर मूषयत्ति मूष-ण्वि- 

ध । रेस्तभूषणमातरे वि । [उस्षमस्त्रियाम् । 

करभःर द्री करभ इव ऊरूः अडः! प्रशश्जोरकायां 
करमट्र ° कर हस्विशुण्डमडृति अट-अनाद्रे बा ख 

शम् च | श्युवाक्टच्ते लिका* तख इस्तिशरुण्डवत्- 

भाण्डतवात्तवात्वम् ।(पाखिया अमला) २ठच्तं इखेके । 

करमरिन् लि० किरव्यन दम्यान् ल्.-आधारे चप् करो- 

बन्धनःगारः तत्र् स्ियते बा° इनि | (कयेदो) चन्द्नि 

लिक्षा° तख बन्बनागारे मरणात्तथात्वम् | 

करामह इ०कप् मृद्नाति मृद्-अण्उप०स०। (पाणियाचामल) 

इच्चे राजनि°।ख ल् करमदकोऽप्यल । ततृखे {ह करक- 

ख्ड.{रिति त तयात्वम् ।“कषुदोषेफलाभ्यं त॒ करमहूं 
इवं मतम् | करमदेइयं त्वाममश्ड युर ढषाहरम् | 

उष्ण चिक्र प्रोक्त पित्तरक्रकफःदम् । तव् पक्क मधुरः 

रुच्य लघु पित्तसमोरजत्” भावप्र० ` करम्टूाज्ञषुफला 

साञ्नोया करमदिका"इति तत्रो लषफलकेऽत्र सो 

करमर्हिंन् इ० कर श्छट्नाति णिनि दैत० | करम 

(पाखिया आमला) ट्वं रल्रमा° › 

करमाल ए० करः इस्तिगुण्डदव तदाङतिमालाञख । धू- 

मे हेमनक्रमेण इल्िशुख्डाकारेख प्रसग्खासख तथात्वम् 

करमाला स्तो करः कराङ्गलिपथे माके जपञंख्याडेत्- 

त्वात् । ““आरभ्यानाभिकामध्य' दचिणावत्त योगतः । 

जञ नोमृलपग्यन्त' करमाला प्रकोत्तिं ता" इचु्गलचण्णायां 
जपसंख्छाथे कराङ्ग लिपेदपायां मालायाम् । अन 

विेषच्लन््रघा० उक्तः यथा सनत्कुमारशंह्ितायाम् 

““त्जनौ मध्यमानामा कनिढा चेति ताः कमात् । ति- 

खोऽङ्ग ल्मस्तिप्वांणो मध्यमा चंश्रपविका। पदयः 

सध्यभाया भेरत्वनोपकल्ययेत्” । ममाद तत्नैव 

"ऋनासामध्यमारभ्य कनि्ादित णच वजंनोम्ल- 

पेन द् पपर स जभेत्”। तलौ व ।अनामाम मारस्य 

कर् 

कणिष्ठादित णव च | वजनोमध्यपय्यं नमद्पर्पद्च संज- 
पेत्” । एतद चनन्तु अष्टोत्तर शतदिषयम् विष्ण विषयञ्च । 

शक्तिविषये पुनः ५“अनाभिकान्रय' पर्वं कनिष्ठा च नि- 

पर्विका । सध्यमायाच्च लितयं च्ल नोमृलपरवेख्ठि । 

तजंन्यसे तथा मध्ये यो जपेत् ख ट पापद्कत्” । अन्यद 

“अर्मसमामूलमारभ्य प्रादक्तिण्यक्रमेण च । मध्यमा 

मूखपयय न्तः संजपेदचटटपन्च” | इदमपि अशोत्तरथत- 

विषयम् । इहंसपारभेश्वरे ““पवलयमनामायाः परि- 

क्तन वै क्रमात् | पवत्य मध्यभाया्ल्जन्येकं 
समादह्रेत । पर्थहयन्त॒ त््जान्धा नेर'तदिद्धि पाति! । 

शतिमारा समाख्याता सव॑तन्तरप्रदोपिवा । च्रोविद्या- 

्राम्य विधेषः | “चऋनामामुलमारभ्य प्रादचिख्यक्रभेण 

च । सध्यमामूलपययं न्' दथपर्व्॑च स जपेत्” | अन्यञ्च 

“मध्यमाया खनामाया मूलाय ञ्च इय इयम् ¡ कनिषा - 

याच्च तज्जंन्यास्त्रय' पवं शह्ेरि } ! अनामामध्यम- 

योश्च भेरःस्यात् ददितयः श्भम् । प्रादच्ि्यक्रमादे षि । 
जपेत् लिषरधन्दरौमिति' दाभलात् “कनिामलमारभ्य 

. प्रादच्षर्लक्रमेख ठ । तचल नोनूलपय्यं न्' जप दत प- 

वद्ध" इति शओरक्रमवचनाञ्च | इदमपि तथैव । भुख्ड- 

मालातन्त्े “वखनाभिकादयः पर्व कनिढादिक्रनेण 

ठ । तजंनोम्लपथ्ं ह" करमाला प्रोक्षिता । अङ्ग 

लीं न विबुञ्जीत किञ्चिद्ाकुञ्चिते तले। अन्ग लोनां वि 

योगाञ्ध खरा खवते जपः" । अन्यत्रापि । “खङ्ग से 

च यज्जप्रं यच्जप्न मेरुलङ्घने । पव सन्िषु यच्जप्न' तत्- 
सै" निष्फलं भवेद् । गणना विधिमज्ञह्य यो जपेत् द- 

च्जपं यतः । ष्टह्ृन्ति रा्चराखेन गणयेत् सेधा बुधः| 

जलपसंख्या त॒ करव्या नाष'खयात' जपेत् चधोः । चअस - 

ख्याकारकश्ाखध स भवति निष्फलम् । दये इख्मा- 

रोण तिर्यक् त्वा करार लोः। चाच्छाद्य वाससा इस्तौ 

दक्षिणेन सदा जपेत्” | गायत्रीजप विेषः विधानपा० 

गायत्रोद्कदये ““अनामिकामध्यरेखावध्यधः प्रक्रमेण च | 

तच्जन्धादिगतान्ते च अच्तमाला करे सविता” च्यना- 

भिक्षाया मध्यरेखामादि" छत्वा तजन्या चखादिरेखा न्ते 

यस्याः सेयं करे स्विता मालेल््यः विानपा० | तन्नैद 

यमः | ^ सहखपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम् | गा- 

लीं ठ जपेच्नियं स्ैकलमषनाथिनोम् । पवनस जमे- 

हे वोमन्यल्रानियमः खतः । गायत्र. ` पात् 

गदितः ब्रह्मणा खयम् । अङ्गष्टामे ख यच्जप्रः बव्ल्ं 
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भेरुलह्न्मत् । असंख्यात" तथा जप्र तत््ब' निषफलं 

भवेत्'' सदनपारिजाते ठ मध्यमाया इय प्रेतिपाठः | 

च्छा०्त० शङ्खः | ^*तिखोऽङग ल्यस्तिपवाणो मध्यमा 

चेकपर्विका | आनामामध्यमारेभ्य जप रषदाः" 

काग्ये मालाऽभावे एषाखायराद्यता निलये ठ सवदैव या- 

दाता यथा योगिनोत° । नित्य जपं करे कुर्यान्न 

काम्यमवरोधनात् | कास्यमपि करे कुर्यात् मालाऽभावे 

प्रियंवदे ! । तन्ना ल््या जप क्यात् साङ्ग्ाङ्ग.लिभि- 
जपेत् । अङ्केन तिना करम ठत" तन्निष फलं भवेत्” 

उत्पच्तितन्तरे १प० «नित्य नेमिन्तिक' काम्यः करे कुया 

दिचत्तण्ः | करमाला महदेषि! सपेटोषविवर्जिता 1 

छित्रभिन्नादिदोषोऽपि करे नासि कद्ाचन ¡ अत्तयातु 

करे देवि | माला भवति तादशौ | यन्धि: सा कुण्डलो- 

शक्तिः पञ्चाशदख णो 1 तएव महेशानि ! कर- 

भाला महाफला” | ततश्च दल्तिणेनेति प्रागुक्ते: दचह- 

स्तपथेभिरेव द्थसुख्यजपः काय्य: } शतादिजपे ठ 

दच्िणदस्तेन लतजपदशसंख्यायाः प्रत्येकं दथकस- 

ख्यागणएना वामह्शस्थितनिदि टपव्वं कमेण कायां तथा 

च द्शकखय दृशकेन गणने शतसंख्या पूत्ति : । अधिका 

संख्या त॒ टचहस्ते नेव प्रायुक्तरीत्या काग्ये^ति तन्वम् । 

, करमुक्त न° करे स्यापयित्वा इच्यते शतु प्रति ल्ििष्यते 

खच-क्त (वड्शो) अस्तरभेदे दहेमच०। 

नीरम्ब लिक -कमेखि अम्बच् | १सिचिते | भावे अम्बच् । 

२भिखखे पु०। हेमच०|३करम्भ इत्यमरटोवायां नोलकराठः 

करम्बित ति करम्बो मिश्रणं जातोऽख तार० इतच् । 

भिचिते “मधुकरनिकरकरम्बितेति"जयदेवः । 

करम्भ ए केन जलेन रभ्यते रिच्यते रभ-षञ् मम् च। 

ह्दधिभित्रितसक्क्,षु अमरः “धानावन्तः करभ्मिखमपू- 

पवन्तम्"” ऋ०३,५२,१, | ̂ ूषरते ते चमा करम्भम्” 

ऋ ° २,५२,७, ^आ तषानिव यवान् कत्वा तानोषदिवोपतष्य 

करन्म्रपालाणि तेषां कव्व न्तिः" शत० ना० २,५,२;,४, 

२उद्-न्ये “धानाः करम्भः सक्तवः परिवापः पयोदधि" 

यजु *,२१, “करम्भः उदमन्यः” गेददौ° । “रूपं 
श्द्रहपवाका कर्मर” २२ । “करम्भादिति पूषणम्” 

क०३,५६,१। शभ्वटयवमात्रो । ““कामधियस्यि 

रचिता न प्रभारोन्ति या करम्भवीजानि' भाग° 

२१२६१३७, «करम्भवोजानि भजि तयववीजानि'? ज्रौ धरः । 

'"करन्प्रवाखकाताप्रान् इम्भोपाकांच दारुणान' मलः । 
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करम्भपाका्ैं बालुकराव्रदातापोयेषु इति ।'करन्भयालकां 

तप्राभायसोञ्च शिला; यङ् "भा ° खरग०२अ °| निरयव- 
सने । दरव्यावयववेषम्यात् 9 मिच्रगन्धो ।^करग्भपूतिसौ- 

रभ्यथान्तोसास्डादिभिः एथक्"एको विभिद्यते गन्ः"'भाग ° 

१,२दै,४३, ““करन्मोभिचरगन्व "श्रो धरः । ५ प्रियज्ग टचे 
देशतावव्याञ्च राजनि० | खाये कन् करम्भक 9६“ 

करभ्मि ए" यद्वंश्चे न्दपभेदे। “करम्भिः शकुनेः षल्ोदेव 

रातक्तदामजः'' भाग० ९२४१२, 

करर पु०करे रोहति रुह-क।! नखे अमरः। वामञ्चाखाः 

कररुहपदसं च्यमानो मदय "मेष०। २कपाशे च(तरवार) 

करि स्तो करे छबिर्यत । १करताल्दयाम् । विका 

हेत । २डस्तसम्यत्तौ च । 
करवो खलो कख वायोः रधोऽत्र मौ ० गोष | शदिङ्गपनरे 

करेण वोयते वो-किप् | रकवर््याञ्च लिका० 

करवोर ए° करं वौरयति चु° वीर विक्रान्तौ अण् ] पपाणे 

खडगे, रसखनामख्यते २डच ,४दे यभेदे च भेदि०।५ सथाने, 
हेम ०। नद्धा वर्ते गदतो नदी तीरस्यचन्द्र येखर राज पुरे च । 
करवोरदभेद्युणाञच्च भाव० उक्तायथा। 

ख तएुष्पः 

“करवीरः. 

शतकुम्भाऽशमारकः | हितीयोरक्तपुष्यञ्च 

चण्डद्रोणः शुभस्तथा | करवोरद्य' तिक्तं कषायः कट् 

कञ्च तत् | ब्रणलाघवछन्ने लकोपकुश्व्रणापरदम् । वी- 

्योष्ण' ठमिकण्ड (नं भित" विषवन्धतस् ! । ऽतीर्थमेे । 

“करवीरपुरे स्लात्वा बिथालावां कतोदकः । देवच्छद 

उपष्मृश्य बह्भभूतो विराजते" भा० च्यु ० २५अ० । 

करवोरपुरञ्च चेदिदेणस्निलष्टः गोमन्तपरब्यतीत् विदन 
शम्यमागे सितम् । यथोक्त' हरिकं ०१० ०अ०८'राज्ञां प- 
राजय युद्धे गोमन्ते ऽचलषत्तमे । चवणाइारणाञ्चाख खवर्ग - 

लोकं ब्रजन्ति ते। तत्गच्छाम महाराज ! करोर पुरोत्तमम् 

त्वेयादिरोनमागेंण्चेदिरणज | शिवाय च। ते खन्द्नगताः 

सव्ये पवनोतपातिभिषय: । भेजिरे दौघमध्वान' मूर्सि- 

मन्त इवाग्नयः ¦ ते लिरात्रोषिताः प्राप्नाः करवोरं एरो- 

त्मम् । शिवाय च शिते देशे निरि्टास्िट्थोपमाः” तत्- 

शुराधोशञ्च श्टगालनामा न्यपतिस्तदष्याह तनव १०१ 

^“तानागवान् पिदित्वाऽथ श्टगालो युद्दम्प्दः। एरख ध- 

षणं सत्वा निजं गासेन्द्रविक्रमः" । 

करवोरक एणकरदोर इव कायति कं-क। १अच्ुनटक्ते रा- 

जनि स्त्ये कन् | रेकरदीरा्ये | करं वौरयति श्वल । 

देखडगे शन्द्मा ० । करवीरे. भवः कन् । क्रवोरभूरज- 



कर् 

ष्पे विषमे नरडेनच० { कन्दे राजनि० । 

करवोरकन्दसंज्न घण करवीरक सन्ता ्ताऽख। तैल 
कौरवोरभुजा स्त्री करशीरख भज द्व भ.जोऽखाः । चाद 

क्याम् (खर्र) राजनि° { (अरहर) शब्ट्चिर 

करवोरभषा स््लो करदीरख भूषय मूषा यखाः। आठक्यास् । 
करवोराद्य न० करवीरमाश्य यत्र । “करथीरषएषूपं 

लात्यसनमल्धिक्षायाच्च ! एतः समन्त तेस् नामाौ- 

नाथनच्च श्रेष्ठम् इति चकदत्तोक्ते तेलमेदे। 

करवोरौ स्तो क-भावे अष् करय शिद्ेपाय बोरः षलोऽ- 

स्याः | १अदितौ तव् षतां सरक्ेपकत्वात्तखयास्तथत्व- 

स् । कं चख राति रा-ककरः खटः बौर; पत्ोऽखाः। 

२इन्रयां छ्तिवाच्च मेदि सर्व्वतः गौरा ०ङेष् । 

रवौ ° करवीरे पएरे भवः यत् | धन्वन्तरिं प्रति खायु- 

वेदन्नानाय प्रञ्रक्षारके षिभदे । “काशिराज दिोदाखं 

धन्वन्तरिमौ पघेनवपैतरणौरम्वपौषकलाउतकरवौव्यगो एरर - 

च्वितद्खुतप्रभ्टतय ऊचुः” चशु° | 

करशाखा स्त्री करख शाखेष । अङ्लो अमरः । अङ्, 

खशब्ट्स्य परिभाशग्शिषे परिभापिकत्वेऽपि अस्यै तदये 

पारिविभाषिकत्वकल्मन शब्द् कदरे निमू लमेव | 

करशौकर ० कर्य इश्िहस्तख थोर: । इलिहश्तात् 
निगैते जलकणे ्मरः 

करशु्धि स्त्रो दैत० । फडड़तिसन्त्ेण गन्धपुषपाभ्यां हस्तया; 

शोधने । “अादाषटव्यदिकन्यासः करशद्धिश्तः परम्” 

तन््रषा° ' 

करशूक इ० करख शः चोव। नखे । लिज्ञा० } 
करस् न० लं अदत् । कर्मणि | “प्रते पूर्वाणि करणानि 

विप्रा विदां आङ विदुषे करांसि” ० ४५१६.,२० | 

{ १६८८) 

"करांसि कर्माणि" भा ०। 

करसुत्र न०६त*। गिवाहादौ इस्त मङ्गलां बभ्यमाने षते । | 
करस्थालिन् ० करः स्वालेवास्यदय बौद्या° इनि । महा- | 

दे," तखस्ताचः करस्वादी ऊद्टेषं हननो महान्» भा० | 

च्छक = शिषवसहस्रनामकथने । तख कालर्- 

पेण सरभूतानां करद््पस्थाद्यव पचनात्तथात्वस् | 
करसन पुनकप्णं करः रशं बा० अपतं स््राति करोति धाद 

नायनेकाथत्वात् खा-क | कमकरे गाड्ो निङ् ^“रेवत्- 
ष्टप्रा करस्ला दधिषे वप् षि” कण ९,१८.५ । करस्ता 

करमाकि प्रज्ञातारो बाह" भा० “थ् कर्ता बला 

गभन्लो"" ऋ ‹द.१६०३ । एताश दमधिङल “करक्ता बाद 

19 चणम 

केरा 

कमणां प्रस्ञातारौ” निर्° ६.१६. निशक्गिदेगिता। 

करहाट इन्करेः ग्य किरणं: इा खत दोष्यते हट-दौप्नौ खि 

कमोखि वज | {पद्मादिममृहे, अभरः कर हारयति 

हट-रिच् खण । श्देथभेदे ध। 

मेदिनिः | ४प्िर्डोतक्षतरौ राजनि ०। 

करहाटक ए* कर इाटवति हट-दोप्रौ ण्चि-ख्ल्। 

{भदनञ्ते । करहाटक्ाजुनङृभेत्यादि चच्° । ६त०। 

 र्इस्ताभरणे खषख । अमरः | [इरा०। 

कराङ्कण न०करखख राजखादानस्ाङ्गणम् | राजखादानखाने। 

कराघात ० &त° । करतलावाते चपेटाषाते (चापडमारा) 

कराट वि°कराय विच्ेपायाटति अट्+अच् । विकटे यब्द्चि* 

करामह ए" करमाच्दद्राति अ +ष्टद्-खख उपर ° | 

करम शब्द्र०| 

मराम्बक एण कोव्यते क-कनखि अप् करमम्बयतः कष् । 
(पाणिया च्यामला) करमटेमेरे शन्द्च० | [राजनि० । 

कराग्लक इण कर कौ्थमाणयस्ड" यतः कप् । करमते 
करायिका स्तनो कर इवाचरति कर+ाचारे क्यडः र ल । 

१बल्ाकायाम् तखाः सडूवितहस्तत् प्रकाथमानतवात्तथा- 

त्वन् । रक्टपू्थम् शब्द् चि° [लिका० । 

र्मद्नद्र् मे, 

 करारोट एण करे अ!रोटते र्ट -दीप्रौ अच् | अङ्गरोयके 

कराल ए° कराय विन्तेत्तायालति ष्याप्रोति कर' लाति ला- 

क वा। !सजरसपुकतैले (तेलधना) र लष्णकुटेरके 

(कालतुलसो) रङ्गे ४दन्तरे उच्नतदन्ते (देतो) ५भया- 

नके ति० मेद् । “करालवदनां घोराम्” “बोरदष्टां 

करालास्याम्” ग्यामाध्यानस् | “"वदुर्महोरगखेव करा- 

लफणम ण्डलम् '*रषुः «लम्बा कराला विनता तयेव बड़ 

इनिका? “दुहर्भना चदुर्मन्धा मेषका- 

लिका” (पूतना) स्रु । (अनन्तमूल) ईशारिधोष- 

धो सी राजनि०। गौराण्डोष् ।८अग्ने जिद्वामेदे जटा- 

धरः । खा च तमसौ अथाह थाण्ति “विश्वस्त 

स्फ बिङ्गन्यो धखरङ्खां मनोजवा । लोङ्ताग्धाकरा- 

लोच कलो तामख्धरैरिताः?” | सत्तायां कतु खत स्- 

क्वम् 4 करालिका राजसषङ्किजिङ्गायाम् | "पद्मतमा 

छरखौन्या तःया भद्रलोह्ता | लोष्ितानन्तरं खता 

धमिनी च कछराछिका। राजसोरखना व्क [हिताः 

काम्यकभसु अग्निजिह्ञशब्द् दशितशाक्यन्त॒ साभान्य 

विषयम् | € द॒न्तरोग्भेदे ु^| यगः शनशिकुश्ते वादु- 

दन्तसमाच्वितः। करालान् विकतान् दन्तान् करालो नस 

कराला 
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करिणो स्त्री करिन्+स््रियां डगेप् । १दच्तिन्याम् अमरः 

 करिदारक इरध्करिष्ं दाति हिनस्ति ट-ण्लल् । खिंडे। 

१४ वा० भागय 

करि 

शिष्यत “नावप्र०। तादशरो गयुक्तत्वात् दन्हरख तथात्वम् । 

` ^तप्कञेहे पचेत् पू वेसवारकस जनकम् ! पाकप्रापिततसौ 
सभ्यं करालं छदकेर्मतम्"पाकगा स्रोक्ते सेहपकं १०ेखवारे 

न ०|(कडि)११कस रा्टगे पु स्तो"एणडरि षयेकुर क्गकरा- 
लढतमालथरभञ्वददा्टषतचारुष्कण्टगमाट का प्रभ्टततयो 

जङ्कलाः गाः कषया मधरा लघवो वतपित्त्रास्तोच्छा 

द्या वल्तिशोधना "छते मृगभेदादुक्खा तद्ुणा ऊक्ताः। 

१२्दे्भेदे षर । “सद्धसः करालः 

कौशिकः शरः” इरितः ९२ अञ्चरनासकथने ¦ "बद्मः- 

काखयद्नः करालः के्िरेव च "इतिवि ° २६३ अर । 

सखा कन् करालक्ञः उक्ताय छष्णदुलद्धाम् पुरता °। 

करालच्रिपुटा श्लो करालानि ब्रोणि षटान्यखाः । लङ्गा 

धान्ये लिकार््डिकायाम् राजनि । 

करालभैरव न ० तन्त्रभेद । मण०्त° क्रमु हमालयः प्रति 

देवीवाक्यम् । “करालमेरवद्चापि यामल्' वासमाच्ितम् । 

सोद्नाधथानि यानि ठ । सया 

कालवद्नः 

एव'विधानि चन्यानि 

ष्टृटानि चान्यानि मोहायेषां भवाख॒ वे" [इच्वे हेमच ° । 

करालिकं विण कराणां करदल्याखानामालियत कप् | 

करास्फोट इ°करेण आस्फोटः शब्दो यत्र । वः स्थले सड - 
चित्प स्थापिते एकबाद्टौ इतरकराघातेन ताडने 

(वालटोका) | ६त०। २कराघाते। 

करिक ४० करो विक्तेमऽख्यख ठन् । विट खदिरे शब्द् चर 

करिकणवज्ञो सी करकः 

वङ्गो । चविकाटनच्ते (चद) राजनि । 

करिका स्तनौ करोवषिलेखनमसयस्याम् अश० अच् अत- 

दत्वम् । नखरेखायाम् ैज० | [ चख" शब्द्चि° 

करिकुसुम्भ एण्करो नागकेथरस्वस्य कष्ठन्भर्३ । नागकेयर- 

करिज णुंस्लो करितोजायते जन--ड । हस्ति शिशो शब्दरता 

गज्ञपिपपल्दय्रयव द्व 

““व्रासावसनच्नमद्धारकपोलभागाः खम्मादयन्ति करिणः 

कर णोभ्वमं नः” धनद्धयविज० | २देवताभे दे चन्द् । 

च्द्र ° स्त्रियां टाप् अत दत्वम् । [अन्द् चिर 

करिनासिका खी करियोनाकेवाकारोऽखाः। यन्तभेदे 

करिन् स्तो करः एख्डः प्राणस्य ना स््द्य इनि । हरिन 

गजे “ड हितं करिगजिंतम् अमर; “शक्ताफलाय करि- 

शस् हरिण पलाय” व्या ०उद्ा० । “सरिकरिहरण्ां 

[ १६६९.1 करि 

पयोडचास्» “कटप्रमेदेन करीव पाथिवः "रघुः *(अाया- 

सब्भिः करिणां घटाशतेः"मावः। २य्टं ख्यायाम् एका- 

अादिशब्दे विति: | करिभोद्ाद्किम् ए° ९५९ दभणब्टे 

उक्तम् । तन्नामनामके रेनागकेपरे एु° | 6 

करिप एण करिणं पाति पा-क | इस्तिपके (मात) | चू 

शादि अप्रायिबाचकषश्चन्तात् अ्ाय्, दात्तता । बन- 

करिपर दत्यादि । { राजान 

करिपत्र न° करो ततृक्खं इव पल्रमख्य | तालिपत्रे 

करिपघ् ° &त*अच समा०। इस्तिगमनयोग्ये पथि ततः 

संन्नायां कन् देवपथादि तख लुक् । करिपयनाभके 

सेमे दे इ०। [ पिपमल्याम् अमरः 

करिपिप्पलौ श्लो करिपूख्पदयुक्ता पिपूलो शा०्त^। गल 

करिपोत ए० &त० । इस्तिशावके हारा० | 

करिवन्ध एण करि्ं बक्नातप्रत बन्ध- आधारे घञ् । {दस्ति 

अन्धस्तन्भ्ो हारा ० । मावे घञ् ६ैत० । २गजबन्धने च 

करिभ न~ करोव भाति भा-क । कञ्चभेदे लिका° | 

करिमाचल एस्ती मचाये घञ करिणि माचं थाय 

लाति ला-क! सिंहे लिका गजमाचलार्योऽ्यन 

स््ियां जातितवात् डोष् | 

करिसुख इ करिणोखख' शखमख । १ गणेे यथा चाद्य 

गजबल्नाता तथा इभाननशब्द्े €८ १० उक्तम् । दैत । 

२गजस्य श्खे न° । 

करिरपषन० क-श्रन् । ग्ढपलि 

करीरे उच्तभेदे । शब्द्रल्रा° । करोरशब्ट युणाटि। 

करिरत न° ^भूगतस्तनमूजाख्यभस्तकासु्नतां खयमधोखुखो 

स्त्रियम् । क्रामति खकरल्टमेहने वज्ञभे करिरत' तद - 

च्यते” इव्यक्रलच्षणे १रतिचन्धभेदे शब्दचि° करिपद्मिति 

, षाठान्तरे"करिपद्मित्धपि तत्नाये। ईत°र्गजरमणे च । 

करिव लि< करिणं वाति बा-क | करिमते अप्राणिषच्छः 

न्तात्तख चरा" खाद्य दात्तता । वनकरिव द्रत्नादि 

करिशावक ० गजगिशौ ““यावतृपञ्चाद्टूमेतस्खिन् क- 

रभः कलभोऽपि च” शब्द्र° उक्तो पञ्चावद्प्ेन्े स्ति 

उट, प्रिये मरूभूभिजे 

बालके | + 

करिष्ठ ति° खतिश्येन कत्ता दृष् ठथोलोपः। कक्ततमे 

“षु सखिभ्य आसुति करिष्ठः” दय 

चन् । करीयस् कक्तेलरे ति स्त्रियां ए 

करिष्यमाण लि०क-भव्ष्यति शानच खट् । कत्तव्य । नेद 

ऋ ०७,६.७.७ । 

योजनानामथोत्या” लील1° | “करीव सिक्तः एषनेः त नि साननोपः ] (यानि करिष्या कणि प्र! 

>& 



करो 

क ०१,१६५,२,.करिष्टा कत्तंव्यानि” भा०  हितोया- 

ख्याने खाट् । 

करिसुन्दरिकास््नो करोव न्द्री सुन्नायां कन् | ना 
गयटौ वस्तरशोषग्णायमङ्कणस्वा पियन्त्रभेदे हारा ० । 

करिस्कन्ध न° करिणां समूहः स्लान्वच । गजसमूहे। 

ईत° । गजद्य रख्छकन्धे घुन० । 

करोग् ए० ल्-रेरन् । १व्े जेदि° । स्वश् रे अरः । 

(बयेरको ड) रअड्ुरमाले भावप्र ° व यशङ्ञा^तठ््करोरः 
कटुः पाके रसे ख्च्ो युर: सरः। कषायः कफकत् खा- 

इदान शवपित्तलः” तद्गुख उङ्ञः । ^“ मां शवं शख 

करीरमेव मां निशम्य किन्चासि फले प ह्िपहा' नेष ° । 

छानिन्तिरे व"यकरोरनोलेः"ः माषः । "वंशशब्दस्याखा- 

नताहेतोरलूनतायाः प्रतिषनचताद् पौनरक्यम् अतएव 

काये पद्म् न प्रयोच्यमिुङ्का करिकरभकावत खादिषु 

प्रतिपाल्तिविश षकरोषु न दोष इतरा वामनः” मल्धि*। 

तेन बंशा्ुरायकषापि करोर शब्द प्रतिप्तिविचेषाथं 

वंशथन्द प्रयोग दहि तत्वम् । २गृढपले मभूभिजे उष, - 

प्रवे टक्षभेदे भावप्र°। “करोर: कट् कस्िक्रः लेद्युष्णोभे- 

दनः ख्ढतः । दु्नांमकफवातामगर शोधत्रप्रख त्" "मावप्र र 

४ रोरिकायां जि्धयाम् (क्िजकिपोका) ५ ङल्तिदन्तमूले 

च स्तो उ्ा० | ख प्रस्यशब्देन समासे करोरप्रस्ये 

कक्यादि° नाद्युदात्तता । मध्वा चत्रण्ां मठप् शख 

बः । करोरवत् तत्सन्निकष्टेयादौ लि ° स्वां डोप । 

करोरङ्ण नन्करोरख पाकः पील्वा०्पाके क्च । ततपाके 

्रोरिका स्तनी करोरभिवाकारोऽ्यस्य ठन् | हइस्तिदन्तमूढे 

विका° । 

करौरौ खो क्-शरन् गौरा० होष् | नोरिकषायां (िजि- 
पोका) {जिह्ञयाम् २गजदन्तमृले च मेदि ° । 

करोष इन०। क-श्षन् । शदषकगोमवे (इुटिवा । “करीष 
मिषकाङ्गारान् शकरा वालुकास्तथा” महः । र परष़रोप-- 
मात्रे च “उचछ, षकर्टगषुरोषपां शला? कादम्ब° } करी- 

बाण्निः (टेर आगन )। 

करोषगग्धि ए °करीषस्छगन्व इव गन्धोऽख इत् समा०। करीषत् 
गन्बदुकते तख्यापत्यमण् स्तिः ष्यडः कारोगगन्या तदोय- 
ख्यपवय | तखाः उनपतिशब्दाभ्यां समासे सप्रण्दोष्चच। 

कारोषगन्वो एतः कारोषगन्धौपतिः एवं परमकारोगन्धी- 
एब इन्यादि उपष्व्जने तु न अतिकारोषगन्ध्यापुन् 
र्त्याद्येव ि०्कौ०। 

[ १७०.० यु कर्. 

करोषङ्कषा स्तौ करीषः कषति हनन्त कष-थच सुम् च ! 

बा्यायाम् तखाः गोमयश्ोषणात्तथात्वम् | 

करौषिन् ति करोषख देशः धुषकरा ० इनि न नप् । 

शकरीषयुक्तदेथे स्त्रियां डोप । करीषमाश्रयत्वे ना स्यदः 

दनि ङोप् । गोमयाधिष्ाटदेव्दां रलच्छप्राम् स्त्रो । 

“गन्धद्वारां दुराधर्षा निव्यएु्टां करीषिखोम् "श्रौख्क्तम् ! 

कर्ण वि° करोति मनः अालङ्ल्याय क-उगन् । दयायुक्ते 

र्ग्सभेदे चु० वन्ञच्छाद् कः सा° द° यथ 

न्द्टनाशाद्निष्टाप्नेः करुणाख्यो रसो भवेत् । धीरः 

कपोतवर्खोऽयः कथितो यसदेवतः। थोकोऽन् स्था- 

यिभावः दखाच्छोच्यसालम्बन' सतम् । तख दाहादि- 

कावस्था भवेदुहोपनः एनः । अलतभावा देवनिन्दा 
मूपातक्रन्दिादयः । बेवरयोच्छासनिखासस्तम्भ प्रलपनानि 

च । निर्गेदमोहापद्यारव्याधिग्लानिख्टतिचरसाः । विषा- 

दजडतोन्धा दचिन्ताया व्यभिचारिणः'' । 

शोच्यः विनष्बचछ्प्रष्ति | यथा राषवालासे | 

“विपिने क जटानिबन्धन' तव चेद् क॒ मनोहर वुः । 

अनयोषटना विधेः सट नल खड्गेन चिरीष- 

कसनम्” । अत्र हि रामवनवासजनितशोकान्तं ख दथ- 

रथद्छ द्ैवनिन्दा । एव" ब्त वियोगविभवनाचाद्ावग्बद्ा- 

इम् | परिपोषस्तु महाभारते सनीपव्यि द्रश्व्यः। 

अख करुणविप्रलम्भाद्धे दमा । शोकस्थायितया भिन्नो वि 

प्रम्भरादयं रसः। विप्रलम्भे रतिः स्थायो एनः सम्भोग - 

ठकः" ३परदुःखरणेच्छायां दयायां स्त्रो ।““अडहो विधे 

त्वां करुणा रुणद्धि नः” नैष०|'प्रायःसदयोभवति करूषा- 

इ्तिराद्रौन्त राता ०सेघ ° |` "करुणा वि्खेन ग्य ना "र चः। 

इःखितेष दया कर्णा खाऽख्यख अथर श्वच विषयत्व न । 

४करणा विष्ये दोने लि ०।'“अ निशं निजेरकर्णः करम् 

साषः। “करुणं दोनं यथा तयेति"मक्लि° । “अदरोद्- 

तोष करूयेन परलिणां विरुतेन "माघः। “विरतः करण 

खनेरियम्'' कभा ०। (कर ल इनेव्) ५ वृच्तभेदे उ ° लिका ०। 

^पिक्षात् वने श्टख्वति सटङ्गङड तेदेथाखदञ्चत्करे 

वियोगिनाम्” नेष० । ““ करणस फलं टे प्र वातामभेदसां 

शुनः ; नाशनं पित्तको पस्य शमनं परिको्तितम् "इति त- 

त्फलयुखा पेद्यकोक्ताः । दैबहभेदे इण लिका । 

परमेश्वरे रभूताभयकारके परिव्राजके पु०न्ट्चि°। 

करुणमल्लो स्तौ करूणा करुष्णविषवः भज्ञो । शनवमन्नि- | 

कायाम् चन्द्च °| तत्५षपञखातिष्ठक्मारत्वात् कर्णारिः ` 



कीर 

षयत्वन ष्ट्य चीयमानतया तख्ास्तथामू तत्वम् । | 

करुणविप्रलग्भ ° श्टङ्गाररसभेदे । श्टङ्गारशक्गा" सा०्द्° 

उक्तं यथा 

‹“विप्रलम्माऽय सम्भोग इत्येष हिविधो मतः| लन 

यत्र॒ त॒ रतिः प्रल्टा नाभोटमुपेति विप्रबम्भोऽखो | 

अभीः नायकः नायिकांवा। सच पूरव्वरागसान- 

प्रवाखकरूणात्मकञचतद्धां खात्? । । 

करुणानिधि इर कर्णाः निधोवतेऽब नि-धा-आधारे 
कि उपण्स०। करुणाधारे द्यायुक्त करूषानिधानाद्यो- 

ष्यत । [ यख ; अल्यन्कर्णायुक्तो । 

कर्णापर लि करूणायां परः असक्तः करुणा पररा वा 

करुणामय लि ° करुष्णा+प्राचुय्ये मयट् । प्रञुरकृरुणावति 

“काङ्गत्स्ं करुणामय रुणनिधिम्, विप्रियं धाभिकस्» 

महाना ° स्ियां डय१¶ करुणामय । 

कर्णिन् लि° मर्णाऽस्यख खा ०द्नि । शपायुक्तं ख्यां 

डगैष् । लिद्धे उखादिप्रहणम् ठनादिनिडच्य रमिति 

सिन्कौ° | तेन इखादिभ्यो न मुप । चाण त् कचि- 

दिष्यते । 

करुयाम ए दै खे दश्ननएनमेरे । “$ सोच छतो- 
व्य् पक्रम्य ^दश्नन्ख ठत दायादः करल्यामः प्रजे- 

खरः "हरिव ०२८अ० । 

करन्धम इ० दरवद्वश्ये नौखानोः पते न्पभेदे । “करन्ध- 

मस्तु ल खानोभर तस्त चात्रजः” इरि ०३२ ०। 

कर्म एग्पिशाचमभेदे । ये शाखाः परिन्टत्न्ति साय" गर्रृभ- 

नादिनः । कृद्छला ये च कुरिलाः ककुभा: कर्माः 

च्िमाः । तानोषधे ! त्' मन्बेन विषचौनान् विनाशय” 

चअथ०्ट,दै,१० । 

कर श्लो हिसायाम् ज | कर्तने | “चद््टय वा च्यासां 

कर््कराखि"शत०्रा ०२२३,४,१०। कमणि ऊ | रखते 

च |वामं देषः क्लतो०९,२३०,२४ । “कद्लतो 

छतच्दन्तः* भा ० षो ° दन्तच ल तादे शः पूष्णोभग्नद्न्तत्वे न 

तथात्वम् । 

कर्ष ए. ल-ऊषन् | ! देशभेदे यखाधिपतिदेन्तवक्रः «ष 

मद्रान् वे त्वा कद्ध॑ सह सोभकंः। चदि- 

काशिकद्षांख कुर्लच्छो' वदिष्यति? भाण्ा०१२२ 

ऋ० । "“गिश्रुपालः सड्घ्तः कद्टषाधिपतिख्रया'' भार 

खन०्४्य० कर्षाणां जनपदानां राजा च्छ् दद्राजत्वात् 

बह्कष तद्ध लक् । कर्षा; तद्राजेष ^4दृन्दवक्न।. कङ््षच 

[ १७०१ ] , कर 

करभोेषवाद्नः 'भाग्स०। ३अ० एकत्वेऽपि लुक् वारैः 

ऋदय तालव्यमध्यताऽपि भ्गादिगखे तथापाठात् ततो 

भगा ° स्तियां न तद्राजप्र्ययख लक सि” कौ° । 

करूषज घु कदषदेशे जायते जन--ड । द॒न्नवक्रं न्टपभेदे 

“ताव्िद्धाय घुनर्जातौ शिशुपालकद्टषजौ” भा० चा००, 

१०,३०। तौ जयविजयौ चिष्णोःपाषदौ । 

करूषाधिपति इ० दैत ०। दन्तवक्र पे । “काश्ोरराजो- 

गोनदेः क्षाधिपतिस्था " हरिव'० ९. । कर्षाधिपा- 
दयोऽजन् | 

करेऽट एरकरे अटति अट-अच् अलक् €° । नखे तिका० 

करेऽटव्या स्तनो करेऽटन' व्ययति व्य -ड टाप. | धनच्छप 
चिणि लिका°। { ख्याते खगे * अवटः । 

करेटुः इ केन भसतकेन रटति रेढ-ङ्ञ । (करकटियः) इति 

क्ण ए*ज-एण्(ल)के मच्के रेफरख वा । ! गजे अमरः । 
“नस्तः समख्चजनष्ासकरः करेणोः” माघः | उत्- 

चिप्नगावः ख विडम्बयन्नभ-करोष्रारोहयते निषादि- 

नस्” माषः ““सलातनत्पृच्वलमवाव करेणराजः "माघः \ 
र्कखिं कारटत्ते विश्ः। ३गजस्ियां स््लो अमरः |“ ग. 

जाय ग्ड. बजलं करेण ""कुमा ° । «करेषभिदं नक्डणा - 

लभङ्गाः” रषः । करण द्ग्धगुणाञ् छश्ते “अश्चायाचेव 

नाञ्च करोण्नाञ्च यत् पयः । तच््नेकौषधिरसप्रसाद 

प्राणदः गुरु । मधुरः पिच्छिलः शोत स्िग्ध' स- 

च" खदु ख्टतम् "सामान्यत उक्खा । “हच्िन्याः मधुरः 

ष्य' कषायादुरस' गुर् । क्लिग्धः स्थौ य्येकरः शोत च- 

चुष्य' बलवद्धनम् ” लक्ता: । “करः सवह््ःरा कन्दे- 

न गजद््प्रिणो । इहल्तिकणे पला शख तल्पसता दिपखिं - 

नो "इच्छतोक्रलक्षणायाम् ४योषधौ श्लो तदुत्पत्तिकालञ्च 

तलं बोक्तः। “ करेणक्तत कन्या च तरातिच्छलके तथा । 

मोलोभो चाजलोगो च महतो स्रावो तथा} वसन्ते 

लष्णसर्पाख्यो गोलोसो च प्रतायते" खाघे"कन् करेणु 

काष्यन स्तनो | रायस्ङटस्तु करेणशन्द्' दोषान पटित्वा 

स्तिनि पु स्त्रोत्याद । 

करेणू इ° करोणौ भवह भू-किप् । {हस्ति शासतप्रवत्तके 

पालकाव्यञ्चनौ हेमच० । २हस्िजातमात्ने लि°। 

करेणुमतो स्त नङलख भाया नेदे । ^नङ्गलस्तु चेद्यां करे 

शमरतीं भायां खद्ावहत्तसां प्रं निरमित्रः नामाजनयत् ̀  

भा० आ० ९५ अर । 

करेणुसुत इ° &त° ! पाचकाब्ये खनौ लिका० । 



करकौ 

करेनर ए० तर्ष कनामगन्बदव्य करेवरोऽप्यन राजेनि० | 

४ करेन्द्क पु, करेण किरणनेन्द्रिव मायति केकर | मूढे 

राजनि० | 

करोट न° के शिरसि रोटते सुट्-्,तौ अच् । शिरोऽच्ु । 
(माधारखलि) इन् करोटिरष्यत्र द्तो वा डनेष् अ- 

मरः । ""वषुभि भटकगरोटिन्यस्तकौोलालसिन्ख्,:” धन ्ज°। 

करोटक षु० नागमेदे"“खाप्रः करोटक्खोद शङ्खो वालिशिख- 

स्तथा'' भा०्खा०२५ अण नागनासकोत्तंने । अन क~ 

कटाथाभिधानः प्रामादिकमेव । उपक्रमे रेराबतस्तच्चकंचच 

कर्कोटकधनञ्जयौ" कर्कटकस्य एवगुक्तंस्ततोः 

[ प्रनिकर्कति । 

कवी हाते खोल: पर०यक° सेट् | ककेति अचकींर् | चक्कं 

कक इ० शनोति करोति क्रियते वा कं-क तख नेत्वम् कके- 

दरति 

भिच्न णषायमिति तत्वम् | 

अच व| ¶वद्धौ रचचेतातरे अमरः श्दर्पखे ४य्दे १मेषा- 

इन्धच्तुयें राशौ ६ैकृलोरे ऽककटटक्ते (काकडाशिडन) 

च हेम, । रकाव्यायनश्रौतस्हल्नभाष्यक्ारे प° । 

ककखण्ड ए करकैः श्रेतायुक्तः खण्डः भूमिखरूडो यन 
देथभेदे । “मागधान् ककं खश निवेश्य विषये त्मनः” 

भा० वर ९५९० : 

ककचिभेटि सो कर्ववस्णौ चिरमेटी | कर्कटोमेदे । (जनि° । 

ककेट ° सौ. कक-अटन् । कद्रामलकवत्चद्रफलके १ट्- 

भेदे र्जलजन्तमेदे कुलोरे । ( काकंडा ) “गखनाट त् 
करककटोतृकरम् " नेष० राजान० |. ( करकटिया ) 

श्पच्विभेदे । $अनाब्त्ते च मेदि०। ५पद्मकन्द् 
जटा० मेषादितचतुयें राशो “पादः पुनवसोरन््यः पुष्यो 
ञ्ञेषा च कर्कटः” च्यो०तणन्डक्तंसपादनश्न्रहयात्मक्षः । 

तथा च ३६०अशाक्के राथिचक्र €०च्'थोत्तरस् ९० 
लि शदंथाव्कः स राथिः| शेषाः खनामसदशाल- 
तयो भवन्ति"ज्यो ° त ° उक्र सतख कुलो राशतित्वम् । आद्य 
वराङ्ग नोण्ता* “बड्धप्रजासङ्पटः कुलोरञ्चरो- 

$ङ्ना पाटलहोनग्द्ः | शुभः कफो ्जिन्बजनोऽग्ब - 

चारो समोद्यो विप्रनिशोत्तरेथः” तथा च द्य बह्ध- 
प्रजशेङ्गिता ब्धपद्ता चरराथित्वं ख्ीख्पता 
पाटलवयैता होनशब्द्ता शुभत्व' शुभख्ञाभिकता च । 
कफप्रशंतित्व श्जिग्धजनत्वम् जलचरत्वम् सभराथित्वम् 
विप्रं त्वम् नि श्चा बलित्वस् उन्तरद्गखत्वद्च । अय 
द कोटराथिः 'ककंटटद्धिकमोना धलुषशान्त्याङ्गच्च 
कोटणुक्ञाःख,:” इत्यक : तत्न ससत्व' दुम्भराचितल' सम- 
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परिमाण्डच | “खोजोऽ युग्मं विषमः समश्च" नक्र 

रोऽ सोम्यः पुरुषोऽङ्गना च" दयक्ते : ““छस्तास्तिनि 

गोऽषिषटा भिथनघहःक्िच्छगख्खाञ समाः०द्् केच । 

^षृोदयाविभिथुना द्वा भौर्णोदयाः परे इत्यक्त: यख 

शो्धौदयत्वम्। अद्याधिपः चन्दर: ।कजगशुक्रब घेन्दकं सौम्य 

शुक्रावनोभुवाम् ।--चते त्राणि खख रजाद्यः द्त्यक्तो : “मेष 

कर्वटयोर्मध्ये गादः तपति भाख्छारः” तिधि° प° । 

“ककैठ प्रथमं देवी व्रजं गङ्गा रजखला” रटतिः । 
( काक्ड ) वातै री गौरर डगेष् भावप्र° । 

तखाः गुणाः ^^ एर्वार्ः कर्कटी 

प्रोक्ता कच्यन्ते तद्गुणा अथ | क्वीटी भोतला चता 

साह्िणो भ्रा गुरः । रुच्या पित्तहरा साऽमा पका 

हष्णाग्निपित्तकत्"” । खाः पाकग्रकञारस्तु । ^^त्वम्बो - 

रहिता प्रौ युलिकाकारखख्डिता | लिता 

चषटते तप्ने कञ्टी वावलेहिता । विपार्ड, खरः 

तद्ग्धघाद्चं विभाविहं वज्ञजचर्गराभ्यास् । ढतेलवा- 
द्ध कदुष्णमेतत् प्रतिक्षणं रोचनमातनोति"” । डने- 

षन्तः । ८थाल्मलौ मेदि । ६ शन्दरलञा० । १० देव- 

दालीलतायां १२घोधिक्षा१दचते राजनि° । १४क्ीट- 

1तिख्लिया च्च । यथा च कर्कटी गमेमा धत्ते ग्ध माता 

1४" भा०विसा० २७२० | कटस्य कोषस्यता तन्द्रांसगु- 

वाच्च भावप्रका० उक्ता यथा| “शङ्खः श्नखञ्चापि 

शक्िशम्ब कककटाः । जीरा ख'विधाच्चान्वे काषस्याः 

परिकत्तिताः । कोषस्था सुराः स्िग्धा वात)पन्तहरा 

हिमाः । * ताजचूडककंटकष्णमत् ख शिशुमार वरा हवशाः' 

सक्तोर ककटरसे सि चात्र रतं पिवेत्ण्डु" । खटतौ 

चख्वाभच्छातोक्ता तद्धाभच्छशब्द इधथितम् | कर्कोट 

खच्छङ्गा कारोऽसूयद अभे०खच् । ठलाप्रान्तनिखोये कर्वट 

टङ्कार अयसे १५ कोलकभेदे"ु०भि ता ० १६करटके घु 

च । नतृपादायतद्खयासत्वात्तख तथात्वम् । १७ककट- 

श्टङ्भयाम् स्त्री छोष् भावण्प्र | 

कर्कटक न० ककटद्व कायति कै-क! श्यन्तभे दे (क्यार) 

<फचिक्खकाकलो6 द थकषुरुष शोषे कयो गचूर यो गवन्ति- 
कामानस्ढलकके टकरच्ज् दोपभाजनभ्वमरकरणडक प्रभ्ट- 

त्ये नेकोप्रकर णयुक्त ः#दथकुमा ० । ककेटः इत्च इव कायतिके 
क | २द्मेदे थब्द्चिन्ता०। खाये कन् । रेकलीरे अमर ः। 

क्वीटणश्ङ्खो स्त्री कर्कट द्व श्टङ्ग यस्याः | (कांकडाशिडग) 

१दचमेदे । साठ कन् ककटण्टङ्गिकाप्यक | "“टङ्गो 

भावप्र० उक्तायया | 
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कर्कटश्टङ्गो च सख्यात् ` कुलीरविषाणिका | अजण्टङ्गो- 

च वक्रा च ककटाख्या च कौर्सिता। श्टङ्गो कषाया 

तिक्तोष्णा कफवातच्चयज्चरान् । शासोह्खवातटट्क्ास् 

हक्वारुचिषमोन् रेत्” भावप्र ° तदुगुणादि उक्तम् 

कर्कटात्त षु ककट दूयाक्ति यन्विभेदोऽख | ककचयाम् 

(कांड) रल्नमाला 1 [ शट्याम् भावप्र । 

ककटाख्या खरी ककेटखाख्याख्या यस्याः । (काकडाशिडः) 

कार्काटाङ्ग स्रो ककेटखाङ्ं श्टङ्गलिव श्टङ्गमयमख्याः अजा 

डाप् | शटञ्जयाम् । राजान० | [विललषटचे राजनि° । 

करकटाद्ध षठ° कर्कटमाह्खायते कण्टन्धारत्वात् श्चा+-ह्े-क । 
ककटि स्त्रो ककं कशटक्मटति इन् शक ०। (ककड) यर्वा 

शन्ट्चि०। वाङगेष् अनार्ये, र्थालमलोढकते शककट- 

श्टक्गयाञ्च | मेदि° । 
ककौटिनो स्तौ क्कटल्लदाकारोऽरूवखाः इनि होप । दाख- 

हरिद्रायाम् राजनि° । { शनब्द्रल्ला° । 

ककंटु घुर कक स्दगया० नि । (करकषटिया) पक्िभेदे 

कर्वान्ध सी कके करटकं दधाति धा-ज्र् निर्म् । ¶वदर््याम् 

(कल) “ककेन्व फलन नोति धवरो हक्ताफल शद्धा» 

शा०द्० | तद्य एस्लमपि । “सि स्तियाञ्च ककन 
वदरो कोलमित्ययि | फेनिलं कवलं घोटा सौवीर व- 

द्रं महत् । आअजप्रिया कुहा कोलो विषभोभयक- 

खटा । पच्यमानं दछमधुर सौर वदर' महत् । 

सौवोर' वद्र शोतं भेदनः युर शुक्लम् । टह 

भ्पित्तदाडाखच्तयदटष्णानिवारण्यम् । सौवोर' कषु स- 

परक मधुर कोलछच्यते । कोलन्द वद्र याहि रुच्य 

गष्ण॒ञ्च व,तलम् । कफपित्तकरञ्चापि गुरू शारकमो- 

सितम् । कर्वनयुः शुद्रवदर' कयित पूर्वव खरिभिः । चन्त 
श्यात् छ द्रवदर कायं मधर मनाक् । स्िग्ध ` युर च 

तिक्तञ्च बातपिन्तापड्ं खटतम् । शरष्कं भेद्य ग्निकत्सवं लघु- 

ण्ाक्घमाख्जित्” फवे न° । ““दक्नोद्पं कन्ध नि" 
यज्ञ° १९,२३, कन्ध नां पाकः पोल्वादि° कखच् । 
करकन्व.कुणख तत्पाके न° । प्रस्थे कक्यादि° कक- 
ग्ब प्र्द्त्यादौ नादय दास्ता | ततः मध्वा* चतुरण्यां 

मवप् | ककेनध.मत् वत्रुच्निलष्रेशादौ लि° स्तिया 

छप् । ककन्व,मतो ] तद्छा चदू.रभवः चवाखव7° अण् । 

काकेन्वसत तददूरदेयमने लि° । 

का्वाफ़ल न° ककं- हाते अच् ककः प्रकाथान्वित' षत् फलति 

फल-खच् । स्त द्रामलके राजनिर । 

[ १७०३1 कंक 

ककर इ० ककै-हासे-अरन् ।१दपणे, मेदि ° र चूषषाधने चुद्र- 

पाषाणखण क्रे (काकर) । ककं-षञ् कके हासं 

राति-रा-क । शष्ठ ४कडिने नि भेदि०। ५“किनो 

ववीरककरः प्रियथतैराक्रम्य विक्रीयते" अमरुथ० । 
“करीरः ककरोऽकर्क” माघः | रशद्भरो शब्टि० । 

कर्वराङ्गः ए० ककर द्वाद यद्ध । खञ्जने कालकरट विहङ्गमे 
ब्द्मा० । - 

ककराट ° ककं हासं रटति रट | कटाच्ते जटाश्ररः । 

कर्वराटुक ० कके कठिनं रट ति रट-उकष् । (करकटिया) 
विड्भेदे शब्द्र०। 

ककंरान्धुकड ० कर्करः कठोरः ऋतिथयितान्धाकारवन्वात् 

अन्त: कूपः सनाया कन । अलन्तन्धकारवति जुषे । 

लिका०। 

ककराल ° ककरः सन् अलति अलच् । चूणेकुन्तके 

ेमच० | तद्य इतरकेशापेच्चया कटिनत्वात्तथात्वम् । 

ककौरिका स्तौ ककर इवास्यस्याः अच संन्नायां कन् खत 
इत्वम् । नेत्रखञजमेदे शब्द्चि० । तत्र हि नेल कहर ` 

रयुक्ततिवोप्शभ्यत इति तखास्तथात्वम् | 

ककारौ स्तो कके हासः राति रा-क गौरा० हनष्। 
(भारो) १सनालपानरे, भरः कन्दो तादिपकनिषका- 

शनसाघने (जाजरा)रट्व्ये च शब्दचि०। कके राति रा- 
शकक | ककरोकोऽप्यतर । ककरी+-खा् कन. न खः 

कक्षरोका तन्ना स्त्री | [डच्न्व ° । 

ककरोकं म क्क-फपरं'क)० शकन नि° । शरीरे 

ककौरोट ए कक्षं ककेति शब्द् रेटन्यख्मात् रेट-अपादाने 

घञ् । अञचचन्दर गलहस्त (गलाटिषि) गलामदेने हि 

ककेथब्द्कर ट्त तथात्वस् । 

ककीरेट ° करकौति शब्द् रेति उन् उण स० | (करक- 

टिया) पर्तिभेदे अमरः । 

क्श इ कज हायां पच् कः सन्+कशति-कव-ष्यच् 
कक्षे(-लोमादि०थ, करे कथति कथ-शब्दे खच् शक ० 

वा । {काम्म्षटत्ते (गुडारोचनी) अमरः । र कासमर्द । 

(काल्कासेन्दा) शष्चुटच्चे ४खडगे च देम ०। ५ जाहसिके 

कठोरे च तिमर: वेककेशपे या? रषुः । “देराव- 

तास्फालनककशेन" कुभा० | “लष्णा स्तव्धावलिघ्रा वा 

लिह्खा ्छूनाच यख > । करदा वा भेदय सोऽचितरा- 

हिजहाअद्छन्'› खश्च ० । करकथ' परिजोयोन्च दभिज्टम- 

देशजम् । वजयेत् पत्र थाकन्तत्"" छश ° “छर दिपाश्फा कन - 

शचै > 
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ककशाङ्ग लो "रघुः । हेखटिरनस्यर्शवति वि°खमरः अक्रूरे 

सनिदवे च लि०मेदि° । € द्बौपे च “तकं वा ग्टशककये 

सम भम लोलायते भारतो" प्रसन्न °। १०अत्यन्ते च “त 

कर्वथपिहारमन्भवम्,' रघुः ककंशख भावः त्व । क- 

अत्व न° तल् कक्चयता सखो । ष्यञ् । ककष न°दमन् 

कर्वीशिमन् षु ककथभावे “"नागेन्द्रहस्तास्लचि ककरेथ- 

त्वात्” कुमा ०।'.अ1 ज्ञ षो पबधृस्तनक केश्यसाकिणोम् " 

माषः | कार्वश्यञ्च स्यर्थमेदः ।“स्पयेनेन्द्रियविन्तयाः शो- 

तोष्णच्च चछकक यम्डदकटिना।” इव्यादिद्खतेक्तेखस ख ^ 

द्ियसाद्यता। स च पाथिषयुणभेदः। अन्यदरष्ये त॒ 

कश्य व्यवद्ारोभाक्तः। चश्ठतोक्तष्ु डिकित्सोपयोगिविं- 

तिगुखेष १ युण्भेदे ते च. शुष्ण यया 

भअत ऊर" प्रवच्छयामि यु्यानां कस्मविस्तरम् । कम्प 
भिस्ूवलुमोयन्ते ननादव्या्चयवा युखाः । छखादनः ख 

म्नः भतो भूच्छटस्तददाङजित् । उन्णस्तरिपरोतः 

ख्ात्पाचनञ् पिेषतः | सहमा ई१८त् ज्िग्धो बलव्रथ - 

करस्तया । ्त्तस्तहिपरोतः खादिथेषात्स्तम्भनः खरः । 

पिच्छलो जोवनो बल्यः सन्ानः चेश्मलो गुः। विशदौ 

विषरोतोऽखात् क्लेदादूुषखरोपणः | द्षहपाककरस्त च्छः 

चाश्णो शरद्रन्यथा । सादो पलेपगलञा इ रस्प्ेड' हस : । 

चषुस्तदिपरातः स्याङ्धे खनो रोपणस्लया । द थाद्याः कम्पीतः 

प्रोक्तास्तेषां कमं विशेषे; । दयेवान्यष्न् प्रवच्मि द् 

वादींख्ाचिबोधमे । द्रवः प्रहणेदनः सनद्रः स्वल: 

खा्वन्धकारकः । सकः पिच्छिलवजन्नेय; कको वि- 

शदो यथा । दचखादुबन्धौ खच्छाञ्च मन्धो रोचनो 

छदः । इ्गेन्बो विषरोतोऽखादुज्ञाखारुचिकारकः । 

सरोऽललोमनः प्रोक्तो भद्) याल्राकरः श्टतः। व्यवायी 

चाखिलं दें व्याप्य पामाय कल्यते विकासो विक्ष-. 

स्रवः धठजन्धान् विमोचयेत् । च्ाशरुकारं, तथाशु- 

तवाद्ाव्न्भखि तेलवत् । च्छस्तु सौच्छयात् खच्छोष 

स्लोनशस्तुसरः खतः । युष्या वितिरे ययावत्परि- 

कौत्तिता-” { ११दिकालोचते स्त्री राजनि 

ककंशच्छद् ककय: दः पतभख । (गेच्ोड़ा) शथाकोट- 
टचे शन्द्मा° रेण्टोखे च तिका, कर्कशदलोऽष्यन । 
श्कोषातक्यं ख्ी टाप् राजनि° । ककंशदला दग्ध- 
त्ते राजनि । 

कंकंशवाक्य न° कम्मं °। निष् रवाक्ये परुषाक्ये शब्ट्र०। 

क ग्किाल्ली ककथ-संन्नायां कत् अत इत्वसु । वनको- 

क 

जिटृक्ते रत्रमा० । [सिचिवषक्नष् हारा० । 
ककौसाद न° कैः कठिनः सारोऽखय। करभ्ो दधि- 
ककौर् ए०कक' हारं शे ततामृच्छति ऋ-<ण । कुरा श । 

(पाकम) । अमरः तशय पक्रं फले चे ततायुक्गतात् 
तथात्वम् । आच्छ स््रौत्वमपि ५ककार््राह्िणो शोत र- 

क्त पित्तहरा गुरुः । पका तिक्राग्निजननो ब्तारा कफ - 

वातचुत्?' इति भावप्र० उक्तः | रएवाख्ककांर्ङष्माश्ड- 

प्रष्टतीनां तैलानि मध्राणि" ० तयोभंदनिदे 

शात् विशेषकुश्माण्ड एव य्कारूरिति बोध्यम ।“एर्वारुकं 

सकर्कार् पकः स्यात् कफपातठत् । सक्तार' मधर' ख्च्य 
दोपनं नातिपित्तलम् | सच्तारः सधर देव शो खेटन्तं कफा- 

पद्म् । भेदन ̀  दोपन' इद्यमानााोकतुज्ञषुः वधुः" 

षति कञ्ारोः "पित्तन्न तेषु कुष्नाण्डम् बालं मध्यं कफा- 

वम् । पक लघूषा षार च दभनं वस्ति्ोघनस्” | 

दूति कुष्राख्डस च भेदेन गुणभेदोक्त श्ठयोभदः 

ककीरुक ए० कके हासखच्छति क-उकञ देत० । का- 

लिन्द (खेडो) ारा० कालिन्दशब्ट् गुणाद् च्छते 

ककि एण कञ-ष्न् । कटरा ¦ ^क्िर्मौनधदभ्यांच्च 

रिः कोटवटेन च" ज्धो०्त° | 

कर्कीं कक-हाखे अच् गौरा. छोष | ङष्याण्डयाम् (कुड) 

करकैतन षन ०रल्रविभेे ।"रलनान्याह गर्ड़एराये ~ आ ° त» 
५तेष रच्तोपिषव्यालव्याधिषुान्यघह्ानि च| प्रादुर्भवन्ति र- 

लानि त्वं विगुणानि च। "च्च" छक्तामण्यः पद्मरागाः 

समरकताः प्रोक्ताः । अपि चेन्द्रनोरूमणयोवेदूग्यो : युष्यरा- 

गा | ककेतनकुरूविल्वौ रुधिराचचसमन्विवं तथा फटिकम् । 

दर् ममणि्च यद्रा संसष्े नजन: द्य,दिष्य । 

“वादुर्मख्ान् दैत्यपते ्ं होता विक्तेप मासाद्य वनेष इष्टः । 
लतः प्र्धतं पवनोपपनच्च' ककेतनं पूज्यतम एथिव्याम् ;. वरणेन 

तद्रधिरथोभभधरप्रका्माताज्नपौतटहनोष््लिवं विभात । 

नोलं पुनः चलबित' परुषः विभिन्न" व्याध्यादिदोष- 

रणेन न तदहिभाति) चल्िग्धा विष्णुद्धाः श्मरागिणच 

आआपीतवखां गुरुवो विचित्राः । नासव्रणव्या चिगिव जिता- 

श्च कर्केतनास्ते परभाः पवित्राः पत काञ्चनम - 

येन ठ वेष्टयित्वा इते गलेऽथ तमेतद्तिप्रकाशम । गोग 

प्राशनकर' कखिनाशनद्ध आयुष्करः कुखकरञ्च छ 

खप्रद्च। णएष'विध ब्धगुण' सखिमावदन्ति करकेतन" 

श्रभसलं कतरे नरावे। ते पूजिता बहधधना बह्धवन्धवा- 

ख निल्योक्वलाः प्रदित- चपि ते भवन्ि। णके. पिनह्य 
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विङ्ताङृलनोलभासः प्रन्ठामरागललिताः कला विच्छ 

प्राः । तेजोऽतिदीश्रिकुलपुशटिविद्धोनवसाः ककेननख 

सडयः वपुरदहन्ति । कर्केतनं यदि परोचितवखं रूपं प्रत्व- 

पभाष्वरदिाकरद्धप्रकाशम्। तसोत्तमख मणथास्त्विद्ः 

महिना ठल्यन्तु मूल्य खदित" ठलितख काचम् " ७५अ० 

कार्कोट (क) ए°ककं-अ)ट | १नागभेदे स च अष्टनागान्तगेवः। 

“अनन्तोवादयक्गिः पद्मो महापदक्मोऽपि तच्चकः | कर्कटः 

कुलिक. शं इत्यष्टौ नागनायकाः" लिका० ! तित 

भुराणान्तरे गाङ च दितीयाञ्ग' “कुचिकः करकटः शङ 

दूति पाठः । अयद्च नागपञ्चम्यां पूज्यः यथाह तत्रव | 

(“चेष पद्मो मद्धापलः कुलिकः शहुःपालकःः वाकः 

शङ्खकश्चेव कालियो सखिभद्रकः | रेरावतो तरा, 

कर्कोटकधनञ्जयौ"? इति ! अय्य. कट् एतभेद्ः । “यषः 

प्रथमतो जातोवाद्धकिस्तदनन्तरम । शेरावतस्तच्चकञ्च क- 

कोटकधनञ्चयौ' भा० ° ३५ऋ« नागनासकयने । 

कर्कोटकनागखय नारदशापे> जडताप्राप्निकथा नलेन 

सह संवादश्च भा० व° ६ रख 

““खवृष्टच्य द्मयन्तीन्त॒ नलो राजा विधास्यते ! । ददश 

दावं दद्यन्तं मद्ान्तः गहने वने! तल शुश्राव 

शब्द् पे सध्ये भूतस्य कल्चित् । अभिधाव नलेलुज्खः 

यण्यञ्लोकेति चाण्छत् । म। भैरिति नलदोक्खा मध्य 

शण्ने: प्रविश्य तस् | ददं भागराजानं श्वयानं ऊ- 

शडलीठतस् । स मागः प्राञ्जलिभूता भपमानो नल- 

न्तन्ता । उवाच विद्धि भां नाना नागं ककीाटकं 

न्प! । भया प्रलब्धो सद्र्िर्नारद्ः छुम्ातपाः । 

तेन मन्य् परौतेन शप्रोऽखि मदलाधिप ¦ । तिष्ठ त्व 

स्यावर इष यावदेव नलः कचित् । इतो नेता ह | 

वन्न त शापन्डोच्छसि मत्क्षतात् । वख शापान्न 

शक्रोमि पदाद्विचलितु पदम् । उपदेच्तयाभितेच- 

यस्त्रात॒महति मां भवान् । सखाचते भविष्यानि 

मत्समो नास्ति पन्नगः । लघे ते भविष्यानि शोघ- 

मादाय गच्छ माम् । रवश्क्घा स नागेन्द्रो वभवा- 

ग ब्मालकः । तं श्टहोत्वा नखः प्रायां दावविव- 

जिंतम् । आकाशदेमासाद्य शखर ऊष्णवत् ना । 

उव् कामं तं नागः घनः कर्काटकोऽनवीत् । प- 

दानि गश्यन् गच्छ स्वानि नषध ! कानिचित् । तत 

तेऽहं मद्ावाहो ¦ च्रोयो धाखानि यत् परम् । ततः 

सद्धा ढमारब्यमदयदहूथने पदे । वख दष्खद्पं तत् 

कर्को 

क्तिप्रमन्तरधौयत । सं इषा विखितस्तस्थावाक्मानं विहतं 

गलः । सख्वद््परधारिणं नागं ददथ स भह्ीपतिः । 

नतः कर्कोटको नागः सान्तयनु नलमब्रवीत् | मया 

तेऽन्तद्ितं ख्पः न त्वा षिच ्जना दूति। यतलते. 

चासि निक्लतो दुः खेन महता नल! | विष्णस म- 

दौयेन दुः खं त्वयि निवत्खति। विष्ण रुढतंगान्र- 
योवन्वां न विमोच्चयति । तावक््वयि भद्धाराज ! दुःखं 

वै स निषतश्यति । अनागा येन निछतस्मन् ज- 

नाधिपर ! । क्रोधाश्ययित्वा तं रक्ता मे भवतः कता | 

नते भयं नरव्य् ¦ दंधिम्यः शल्.तोऽपि वा। 

जद्यदिडभ्यच्च भविता मतप्रसाद्ाच्नराधिपष]) | राजन्! वि- 

घनिमित्ताचनते पौड़ भविष्यति । संखाभेषु च 

राजेन्द्र ! शश्च्जयसवास्य सि । गच्छ राजच्ितः छतो 

वाज्कोऽषहमिति ग्ुषन् । समोपष्डदप्ख स ह पषाचने 

षणः । अयोध्यां नगरीं रम्यामद्य पे निषधेश्वर ! । ख 

तेऽक्कदयं दाता राजाश्र्दयेन वे । दश्लाकुकुलजः 

श्रीमान् मिलद्चैव भविष्यति ¦ भविष्यल्ि यदाक्न्नः चे- 

यषा योच्छसे तदा ।. सभेष्यसि च दार॑ख्ल' मा खा 

शोके मनः ठाः | राच्योन तनयाभ्याञ्चु स्यसेत- 

ट्बवीमि ते! खख्पञ्च यदा द्रष्ट् मच्छेथास्लं नरा- 

धिप, संखत्तव्यस्तटा तेऽ वासश्च दं निवासयेः । 

च्मनेन वाससाच्छन्नः स ख्पं प्रतिपत्खसे। द्त्यक्ला 

प्रददौ तस्म दिष्टः वासोयुगं वदा । णः नल" स- 

मादिष्य वासो दन््वा च कौरष ! । नागराजस्ततो राजं 

स्तलेवान्तरधौयत” | 

७रेच्य ° “तख्धाक्तद्दयन्नख शरोरान्निःषतः कलिः । 

कर्कोटकविषं तीच्छ' छात् खततद्ध्टमन् "| ७९ ० | “कर्को - 

टक नागख दमयन्त्या नकललस्य च | च्छतुप्रयेस्य रान्तञ्च 

कौर्त्तंन' कलिनाथनम्” संज्ञायां कन् २विल्वषटक्चे पुण 

राजनि० | रफनच्चलताभेदे (ककड) गौरा० रेष 

“कर्कटकोफल' कुणृल्ञाखारुचिनाशनम् । खासकासल्व- 

रान् हन्ति कट्पाकञ्च दोपनम् । दैवददिभिन्नमरिचेः परि- 

पूं गभे सखेन रन्धितद्ठसैन्बऽयातयोगम् । बालौ कयुक्त- 

पयसा पिद्िताभिेकं कर्कटकीफलमिदट्' रुचिलंत्तद्- 

लयम्" व॑द्यके तद्युषपाक्ञादि ।४पौतघोषाछन्ते सो रा- 

जनि०। खवा कन् अत इन्वम् । कर्कोटिका (काकरोल) 

इृक्ते (ककड) ५कभ्राण्ड्रा स्तो राजनि° । 

कर्कोटवापौ सलौ कर्कोटनगवासेन ठता वापौ । काशो 
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ती भेदे । “कर्कोटवाग्या रैथाने मरोचेः कुण्डसत्तसम्'' 

काशोख° | 
[1 = © ङ 

ककमादि ए, प्रसवे परे अदडपूव्बपदख चाय् दासतापय्दा 

सभये पाणिन्यक्तं शब्द्गणभेहे स च कर्को सन्नी 

मकरो ककन करीर कन्दुक करण वदरो” कर्ोप्रस्यः | 

कच्चरिका श्लो पूरिकाभेदे (कचरी) पाकराजे खरः । नत्- 

पाकप्रज्ञारः भावप्र० उक्तो यथा ्लाषाखां पिटिका 

पव्या लादरंकङङ्गभिः। तया पिहिक्या वूखां सुभ्बिता 

लतपोखिका | ततस्सेलेन प्कासा पूरिका कथिता बुधै; । 

खच्या स्वादो गुरुस्िग्धा बल्या पित्तालदूषिका। चन् 

ख्तजोहरी चोष्णा पाके वातविनािनौ | तथैव टत 

पकरापि चक्षुष्या रक्तपिन्च्त्" 

कचेरो स्तौ क जलं चुव्यतेऽव्र चुर-एषोन्क मौरा० डगेष् | 

जल न्ये शुप्कफ़लसखण्ड (कच्रो) पावात्यभाषाप्रसिद्धे 

द्रव्ये ““लोराच्ञलतसंस्कारा शुषका स्ते हविपाचिता । अ- 
रोचङ्ादिरोगाण्णां कचरो कशटकत्तरो । कचरी रुविक्ञ- 

इलया सुखादुरतिलेखनो । उष्णा पित्तकरो प्रोक्ता कफलत् 

सारिका ख्टता" भावप्र° | 

क्चर न° कच्लं ऊर +षो ० । खरे ¦ २ करद रषे" ३तइति 

लि° अमरटीका (कचर) प्रसिद्धं ४गन्वलारे थयाम् घु 
भावप्र* । तदुगु्ादि "कचेरो वेधघच्ख्छच्च द्रा 

व्डिः कल्कः शठो | कचरो दोपनो रुच्यः कटक- 

ल्तिक्र एउ च | सुगलिः कटपाकः खात् कुष्टाशत्रण्का- 

शतुत् | उष्णोलघरेच्छास 

५¶रिताले न° वजण | 

य लमवातकफक्रिमोन् 

रराज कचुरपिशङ्गवाससः” 
1 € ११ ९ 

माघः । (कचरः इरितालम् मक्ि° | 

कचैरक ए० कचुर+स्वाय कन् स इव कायति क-क वा| 

(काचा) {इरिद्रायाम् चौरखा०। तखाः शखयाङतित्वात् 

तयात्वम् । २कचरशब्टाथ च । [चक्च्जल प्रनिकच्लति | 
१ 

कञ्जः पीडायाम् भूा० पर० सकण सेट् । कजति अकजीत् | 

करं भेदने अदन्तचुरादि° उभ° सक ° सेट् । कख यति ते 

अचकणत् टत । कख यास्-बमृन : .. चकार चक्रो । 

कयता कख ¶यष्यति । कणनम् कसः कितः 
कर्तम् ) कयन् कथ्यमानः । क्ीयला खाकर्यः 
करी | करल ते यकस अकि ाताम् अकषपीयषाताम् 

व्याकर - वणे । ““आक्ययचतसुकहसनाद्ान्'' भट 
" मिथस्तद्कणनसच्जकषेया ` टेदाक्षण्ये य सुखतेन चरक-- 

च्योक्रेम जानेऽशखिलम् | खदम्नदाऽकखि फल)ादव्रजोषि- 

¢ 

लम्ण्दति च नेष०। “खाकर्य सम्प्रति रुत" चरणायुधा- 

नाम्"सा०्द्* । च 

करी षु० । करयति च्याकणटः तेऽनेन कथं करथो अच् 
कोयय न्ते अब्दा वायुनाऽन्न ल्-नन् बा | शयोले शब्द- 

ज्ञानसाधने इन्द्रियभेदे तद् धारे रगोलकेच | च्रोनञ्च 

कख यथ्कल्दर्वचछन्ननभो पमिति नेयायिकाद्यः । 
सात्विकाकाशद्च्छयांथ दरति वेद्ान्तिनः शांख्यादयश्च 

सलोचक्र्; | तलाद्यमते शब्दोत्पत्तिदेथं चो गम- 

नाभागेन अन्यनोत्पन्नशन्द् स्ष्णासम्भवः | तया हि 

ऋका शसयेकत्वे पि उपाधिभेदेन भेदात् यदोयक्य- 

अपक्लो प्रदेये शब्दसमवायसतदखेव चावणस् नान्यद, ततञ् 

बवोचितरङ्गन्यायेन कट्म्बकोरककन्यायेन वा शब्टोत् पत्तावपि 

शब्टोत्पत्िदेणख च्रोतुश्च विभिन्नदेस्यतया न शब्टोप- 

लच्धिः ख्यात् । अतस्तत्तद् शस्यस्य शोघ' धावमानस्य वा- 

योः सयोगविभागादयः ओोठुः शब्द्दभिव्यञ्चकाः | 

तदेतत् शङधापूव्वं कम् सोमांसाभाष्ये समधितम् यथा । 

५यदि शब्द् सष"योगविभागा शवाभिव्यञ्जन्ति न 

कव्व न्ति, आका शरिषयत्ाच्छब्दस्य, चाकाशस्य कत्वात्, 

य एापरलै ओखोल्राकाशः, स एव देषान्तरेष्वपौति स्तज्ञ- 

खद: स योगविभागेरभिव्यक्तः पाटकिषुले ऽष्वेपलभ्ये त ? । 

यख्छ षन; कव्व न्ति, तच्छ वायवीयाः सयोगविभागा 

वायुाचितत्वादायुष्वेव करिष्यन्ति । यथा, तन्तवः तन्तु- 

षव प्रट, तष्य पाटचिषएने षुदपललम्पो युक्तः, मस्य 
त्वारेषाम् | यस्ाष्यभिव्यञ्जन्ति, तखाष्ेष न दोषः, इरे 

सत्याः कणश कलयाः ऋलुपकारकाः सयोगदिभागाः। 

तेन दूरे वच्छरोल' तेन नोपलम्यते” इति | नेददेव, 

ऋप्राप्रासरेत् सयोगिभागाः च्रो्नसखोपकुर्यः सच्चिलटावपर- 

कटदेशस्यौ युगपच्छब्दमपलमेयाताम् न च युगपदुपल- 

मेते । तश्मान्नाप्राप्राः उपकुवन्ति, न चेदुपङ्वन्ति 

तखाद्निनिच' शब्टोपलम्भने स'योगविभागौ दति? 

नेतदेव', अभिषातेन हि प्रो रिताः बायवस्िभितानि वायु- 

न्तराणि प्रतिबाधमानः सव्यं तोदिक्वान् सयोगविभागान् ` 

उत्पादयन्ति, यावद गमभिप्रतिष्न्ते । ते च (खयो- 

गविभागाः ) वायोर प्र्च्तत्वात् नोपलभ्यन्ते | नु 

परतेषव तेष शब्द्: उपकभ्यते, नोपरतेष । अतो न 

दोषः | श्यत एव चाचुषात द्रूरादइुपलभ्यते शब्दः" । 

वेट्ान्त्यादिमने शब्ट्ख पञ्चमूतधुखतया शब्द्ाधारं वायुना 

भटिति कखरेये यथाबेग' धावमानेन कखे प्रापयसम्न 
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स्तेन शब्दोपलम्भः | तश्छते च्रवयेन्द्रियख् प्राष्यकारि- 

त्गोक्तिरष्येतत्परेि बोध्यम् | 

कख खवाविदाहदेवख दिक दूति कराधिषशब्ट् उक्तम् । 

कसपाहयाचच -णब्द्ासद्धे दासतदम्भा्च “कख सतं कनक- 

यल्रमनाखणन्त्वा"चोरप०। “मिथस्तदा कथं मसच्जकरया, 

मष “तद्गुण; कं मागत्य चापलाय प्रणोदितः” रुः 

आव्य न्द्रियख खनच्छात्वेऽपि तदा धाराभि प्रायेट' वलम्वित- 

अश्च यषकुालोकलशोकं रचयश्चरोचत वाक्यम् । 

श स्वसा ोवक्ते मेदि० । लिकोष्शादिचेने ४भुजकोटि- 

खयो जकरेख्ामेदे तद्र खामनन्तानोपायव लोला उक्तः 

खथा "“इटाद्वाषहो यः स्था त्तत्ष् अन्धा दिशोतसोबाहः | 

ले चहरे वाखा कोटः कोत्तिता{तजन्चः । नत्- 

जयोर्योगपदं करौ, दोः कर॒ व्यो मिदरात् । भूलं कोटिः, 

शोरिशतिशत्योरन्तरात् पदं बाहः" इति उद् °दिर्मःत्र- 

मनोच्यते भजः ४ कोटिः खनयोऽमेः १६९. तयो 

यगः २५ तद्य मूद्धम् ५ तथाच चत्द्स्तबाङ्के लिङ् 

स्लकोरिके चेल कख मानम् पञ्च॒ इस्ता: । अधिक 

चेलव्यवद्ार ब्द वच्छते | चस्य च भ्जक्षोटिभेदनात् कति- 

हारा तयोवर्मव्यापनाच् कर्त्वम् । ५ गुटि च ““व्याघार- 

खवत् प्रायभ्डय; कंस ह्िताः४कात्या ० १७.६,०। “कन 

"च्छाया सहिताः ०त'य °व्या° चच्छया कौटिष्छोग)¶्ति 

कात्या ५,४,११य्दण्ब्या ककः । दुन्वाः कन्यायस्यायां 
र्यात् जाते खनामख्छाते ैवदषेषछे तदत् पन्तिकिथा यया 

“ग्रोमास यद्रे रो वष्टरेवपिताऽभवत् । तच्छ कन्धा एय 

माम कपेणासटथो भुवि । पितः खक्लोयषुनाय सोऽनप- 

त्याय वोर्यगान् । यमय प्रतिन्नाय खसा पतप्रख्य दै तदा । 

अयजातेति तां कन्यां खूरोऽदपहकङ्कया) अददत् 

कुन्तिभोजाय ख तांदुद्ितरः तद् । सा नियुक्ता पिदरगेह 

जबाद्मखातिधिपूजने । उग्रस्य चरह्ोर' बद्ययः च्वि 

सत्रम् । निगुदृनिश्चय धमन्तः दु्वाखकं विडः । ससं 

श'लितात्मानं स्वंय रतोषयत् | ठष्टोऽनिचारखयुक्रमाच 

अदे यथाविधि | उवाच चैन¶ भगवान् प्रोतोऽखि घ्भने, 

तव । यंयं देवं त्वमेतेन मन्छ्रणावाह्विष्यसि। तख तख प्रसा- 

दाच्च देवि । एनान् जनिष्यखि । एवमुक्ता च वा बाला तद् 

कौतहलान्विता । कन्या सती देदमकंमाजद्टाव यख्िनी | 

प्रकाश्शत्तां भगवांस्तखं गभे दौ तद्! । अजोजनत् दुत 

नखा शड्यस्श्टतापरम् | सङुरलं सक्च टेवगभे शिया. 

न्वितर् | दि्काकर्थमं द्ःप्ा चाङ्ख दङ्भूषितम् । निगृड्- 
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काशं कण्ड, स्तौ अत ° । 

करण 

भाना लातं वै बन् पक्षभयात् तदा । उत्चश्जं जले कुन्ती 
वक्कुमार यशखिनम् । तमत जले गभं राधाभरन्ताम- 
हायशाः | राधायाः कल्पयामास षत" सोऽधिरयिस्तद्ा | 
चक्ररन्नामधेयद्च तद्य बाल्य तावभौ । दम्यत वद्ुतेरेलि 

दिचि सर्जाद्ख विखतम्ः। स वङ्खमानो बलान् सर्वस््ेषस्तमो 

$भवत् | वेद् ङ्गानि च शवांखि सभापजयतांवरः) यख्िन् 

काले जपन्नाे घोमान् सतप्पराक्रमः। नादेयं बाह्मण 
टासोत्तञ्जिन् काले महात्मनः | तमिन्द्रो नाद्भण्णोभूतवा षु- 
लाये भूतभावनः । ययाचे कुरे वीर कव्चञ्च सहाङ्गजम् । 
उठता कर््णहाददत् कवच" कुख्डले तथा । यक्त" शक्रो. 
ददौ तशं विकितद दमनवोत् | देवाचरमतुष्-थां गन्वरय- 
रगरचचसाम्। यज्ञिन् चेपृखसि इमं | स एकोन भविष्यति | 
इरा नाम च तद्छासौददुषेण दूति तितौ | ततो पैकन्तमः 
कः कला तेन सोऽभवत् | अामूक्तकवचोवोरोयस्तु जस 
भङयथाः | ख कथं दूति विष्डयातः एथायाः प्रथमः चव: । 
ख ठ खतङ्ले वौरो वषे राजसत्तम | कथें नरबशदोषः 
खव यस्भ्टतां वरम् । दुर्योधनख् सचिवं मिल चत विनः - 
शमम् | दिवाकरद्य त" विद्धि राजन्न यमतुलमम्" ॥ 

सथाङ्गरेणाधिपताप्रा्षिः अङ्गाधिपशब्द उक्रा। कर्ण, - 

स्य प्राशसत्यन अश्च लम्बक लि ०।.खडगोवै- 

अरेवः खा शष्णः कर्रयोगिद् भः'"यञ०२४.४०| “करप क- 

श्वकः" वेददो०| स्रवे च पु० कयोः.शोबमरिव- 
द्ध विषदं :। कं धारः | ““इतक्षखश्र नौर्जले” रामा ,। 

कणक इ०कर्पयति विभिद्य जायते कशं -रुल । टक्तादीनां 

श्पवशाख्ठादौ नैषां दारूस्फोटनेन लजायमानवेन तथा- 

त्वम् । ““आअथौदुव्धरोमाद्धाति ऊरनवैरष उदुष्बर छ- 

च्लपैनमेतद्रसेन प्रीणाति कसकवतो भवति पथयो क 

खंकाः'” “यदि कथेशवतीौः न विन्देत् दधिद्रस॒मपडल्या- 
दध्यात् २,४०। ““कर्पकशब्देम्ाब 

पल्रशाशखाटिकः विवचचुतेष्भा० पथ्टूनाञ् कसकणन्द् + 

वाच्यत्वञ्च पलयाखादिना एटिमच्वात् इरव्याप ततेवोक्तम् 

पलाषयायच कर्णाकारत्याद्पि कुकत्यभित्यपि गोध्यस् 

दच्षाणां दःरश्फोटे श्रोगे च । «र्य चछत्तमा सक 

का" कात्या १८,४.६ । “कका सस्फोटोरोगस्तदतो 

चछौदम्बरो ̀  खस ^! ८“ कं कामावे दरिद्रदयाक्ताःणकात्या+ 

१८, ४७] ततः. ताराटि ° इतच् | कर कितलजातप्त्ाटौ विर 

कष्यगतरोगभेरै कख गदरोगयन्दे 

ग्ड्ा० | €+ 
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क्स 

कणकोटो स्तो कं यति भिनत्ति ऋच खलप्ः कोटः 

अयाय डनेप काटो कमी*। चतपद्याम् (काशडाद्) 

देमच० । [भिक कोऽप्यत्र । 

करोङ्ञमि इ कपेगतरोगशन्द तोके क्रोगमेदे 

कमां च्छेड़ ए त° छञठतोक्त करटगतरोगभेदे कख मतरोग- 

शब्द् विष्टतिः। 

कणेगतरोग इ० कखे" गतोरोगः ¦ सखतोक्ते. कणं गते रो- 

मभेद ङ्गे दजिदानादि ततं वोक्तं यधा । 

"खातः सथःगतरोगविन्नानौोयमध्यायं व्याख्याद्ामः । 

१कर्यलं २ प्रादय रवाधिं ४च्येड एथ च | कण स्तावः 

५कथेकख्ड : ६ैकवगथय स्तवै र | कमिरकशेप्रतोनाद्ो 

विद्रधि १०दिगिध (स्था । कथपाङकः {मूतिक्णो 

१३येवा यरदव् म् १४,१५, १९.१७ | वथाव्दं 
सप्रथ १८.२४, थोयद्ठापि च्ुनिैधः २५,२८। 

एते कर्षगतारोगा अटाविंबतिरोरिताः} शमीरः 

आनगतोऽन्ययःचरः रमन्दतः ग्पकमतीव कषयो । 

करोति दोश यधास्वमाटतः स कर्षन्दुः १कवितो 

इर्रः । यदात्र नाडङोष विमागेमाग्तः खे स्व 

अन्द् भिवहाद् तिष्ठति | श्ट्णोति थन्दान् विधिस्तदा 

मरः प्र्णाद् रभे कघवन्ति चामवबजु | खण शब्दा 

भिषा यदा सिराः कपफादुयातो ऽष्वनुष्चय ति- 

ति । वदा नरद्ाप्रतिकार विनो भवेत्त्, बाधिव्यं 

भबंथयं खल् । चरसात्चतःदर चकषायनोजनात् समो- 

रः शब्टपये व्यवरस्दितः । पिरिक्कशोख च शीत- 

शेविनः; करोति हि च्छेदध$मतीव कयोः} शिरोऽ- 

भिषाताद्यया निमच्छतो जके प्रपाक्नादथवापि वि- 

दषेः। खवेत्त, पूवं श्रवोऽनिलादतवः 

षति प्रको्तिंतः। कपेन कण: प्रचितिऽज क्यो 

भूं भवेत् क्लोदति कथे खचिते । विशोषिते को श्रि 
पित्ततेजखा ण्ण भवेत् ्लोतसि कण गृथकः६। च क- 

शयेगथो द्रवतां यद्,गतो पिकायितो धूषरखं प्रपद्यते । 
तदा स कर्थं प्रतिना त्तितो ऊभवेद्विकारः चिरयोऽति- 

लापनः! यद्; ठ मृद्छंन्यथ वापि जन्तवः जन्य 
पव्वान्यधवापि मचिकाः | वदञ्जनताच्छखो निरुच्यते- 

भिषग्निरषछैः कमिकणकस्तु स्सः) चतत; निषातप्रभवस्तु 

विद्रधि! ०भेषेत्तथा दोषलतोऽचवा नः | ख रक्तपोवा- 

श्रम स्नमेतमतोद्धृमायनद्ाइन्धोषतान । भवेठपाकः 

१ १ख॒पित्तकोपतो पिकोषविङ्घदकरद. शषेयोः। 

सकण खंखावभ् 

{ १७१८} कास्यं 

सखिते कपे स्लोतसि पित्ततेजशा विलाप्वसाने स्टथश 

म््तापनात् | श्वेट्नो वाप्यथवा सञेटनो धनं खवेत्पति 

खपूतिकयेकः १३२ । प्रदिटजिङ्धान्यदि १४,१५.,१६.१७ 

वच्वतस्तयेव धोधा१८-२४्ब् द२५ रसलिङ्ग, मोरि- 

सम् | सया पुरखासनोच् योजयेदिेव तानि प्रयतो 

भिषम्बरः?' । [र्रोगणेहे च । 

कणेगू् न» &त° । {कमे कय गतरोगयन्द् छष्ठतोक्ते 

कणेगोचर इ० कख कण्व्यापारजन्यबोधद्य गोचरः वि- 

षयः | अबख्योम्बे विषये । 

करंग्रा ए कणेमरिल' ग्ट्हासि पङ्-अण. उप०स०। 

कशं धारे नाविके | तद्धापत्य' रेव्या° 

खादह्िक तदप्य इुखरी ° । 

कणेच्छिदर् नर्दैत०। क्खरन्धो कख च्छिद वत्त मानं कोट 

्ञेदमलादि वा श्टङ्गाप्रेदोमानयवापि शकाकया 

खख । 

कर्ज(कणे)जप लि के जपति वा बप्रस्या अलुक् | खले 
चके ) “करं जप रा ह्ितराच्छकोभा" भट्टिः । 

कखे जापोऽष्यन् | । 

कशजलुका सी क्ण" जखूकेव । अतयद्याम् (काण्डा) 
कं ललोकस् इत्यप्बत चब्द्रतरा०। कण जलोकारयत 
असरः । कख जलौकस् द्यपि तत्ाये' भरलः | 

कसं जाद न° कर्णस भूलस् कं +भाह । कशं सृके “क- 

संजाहविलो चनेति” भड्िः) 

कंचित् उ° के" जितवान् जि-भूते किप् । अच्लं ने तद्ध 
तच्जयकया भा०क० € १ अ. । तयोयृद्श्द्घा “वतो- 

ऽच्ज् नस्त धिरोजद्धार, इलरख वच्जण यथा भदन्दरः। 

शरोत्तमेनाद्धखिकेन राजन् } तदा महास्तप्रतिमन्ि- 

तेन'' । कख इाप्यदयोऽष्न ! 

कसं ताल (ड) इ०६त° तख ख वा । कखताडने । “आन 

त्यत सूट शतक्त ताखया माधः | [डका) बिडा°। 

कसंद्पण घुर क दपण द्व । करभूषणमेरे (कानन- 
कचं दुन्द्.भि इ* कणे इन्द् भिररिव तत्त चदध्वनिेतत्ात् । 

अतपद्याम् । (काख्डाद्) शब्द् मा ० तद्धाः कशं प्रेषे हि 

इन्द् भिवदुध्वानजननात्तद्यास्नधात्वम् । 

कंधार एर कखमरिन्र धारयति ऋ-खष्. उपण०्ख* । 

नाविके (माजो) अमरः । ' 'व्यकखं धारा जधौ विञ्ञ- 
मेते नौरिष" इतो० । “उाहित्याखं वख धारेति" 

२इःस्लादिनिवारके नि “अकखु दार 

ठक । काश 

चअ 

खाण्द्* | 



क ~ क शा ~क 

कण 

षधि न्यव प्रतिभातिमे। गते द्रवे खगं रामे 
ष्द.रण्यमाचितै' रामा | 

कख्णनाद् उण कखे यङ्ग, ल्यापिह्ितकख्" नाद; ध्वनिभेद: । 

। अङ्ग ल्या पि्ितकसु" भोभो) द्त्याकारे मध्यमाशब्द्- 

सद्म ध्वनिभेद । “मध्यमा खुतिगोचा'" दुक्त स्तखा- 

सथात्वम् । । 
कसपत्रक ए०पलमिथ काःवति कै-क करसं पत्रक इव | क- 

ख पाद्यम् । “कनीनिके, चाचिकरटे शष्कलो कस 
मत्रक्मौ ¦ कणौ शद्ध भ्यौ दन्तावे्ावोढौ कञुन्द्रे" 
रान्न“ । “कस प्रतकौ क्ंपाद््ौ, सिता० । 

कार् पथ यु* कख एव पन्वा: खच समा० । करछुंरन्धर्पे 

शब्द् प्रवेयनयोग्ये धागे | 

कस परम्परा स्तो &ेत* । ववरूप्ररम्मरायाम् | (काणा 
काणि) “तेने च क्रसेोष गत; कर्परम्पराम् । प्र 
बादोबष्लौभावः सर्व्वल्ना{प दुरे ययो" कथाखरितृरखा०। 

एकस्य सकाश्चादन्वे न सुत्वा ऽन्व कथने तेनापि पुनरन्य 
कथने एवं परम्परया श्रवये अख ट्ति 

कख पराक्रम एर्खपश्चःपयोग्यषङ्च्छन्टोयुक्ते काव्यभेदे। 

करु पवेन् न० भारतान्र्मते अष्टमे पर्वण | तत्प््चखणि 
कथाख ह्च भाग्खा० अन यचा 

“चतः पर" कणप प्रोच्यते परमाह्ग तम् । शारण्य - 
विनियोच्च सदरराजखधीनतः | याख्मागं यत्र पौराणां 
लिषरस्यनिपावनस् | प्रयाके पर्षद्चाल्र सवाद्: कण शल्य- 
योः । इंसकाकोयमाख्यानं तये ग्चेपसंग्टतम् | बधः पा 

खडख्य च तथा खञल्याम्ना सदात्मना | दख्डसेनख च ततो 

 दश्डख च बध््लया। हरणे यत्न कर्न धमराजो युधि- 

शिरः । संचयं गमिते युद्धे मिषतां कवर्धान्वनाम् ¦ अन्यो- 

ज्य" प्रति च क्रोध) बुविश्रिकिरीरिनोः, 

छोक्रोमाधवेनाञ्ज नख ह । प्रतिन्नापू्कञ्चापि षोडः 

ासनख्य च | भिन्वा ठकोदरो रक्तः पौततानल सुमे । 

तन्नौ वालयः 

हस्ये यत्न पार्येन हतः कर्णो महारथः) अर्मः पव 

निदिष्टमेतद्भारतचिन्तकेः } णकोनसप्नतिः प्रोक्ता अध्या- 

याः क्परधि । चत्वार्येध सद्खायि नवद्लोकगतानि च | 

सोकाः 

-“पवेयटापि तथा भोजनः सादं कामिकम् | {वेभ्य : 

मंक्छत सम्यगद्द्यात् स'यतमानसः' भाग्खर्गा० ६श्नर। 

कख पाक एर घनतोक्त करोगभेरे कसःगतसोगयब्द् विति: 

कयंप्रालि(लो)ख्ो ६त०।!कख पाके करा शमेदे ¦ (कारेः 

चदतःषष्टिस्तथा प्व यय स्न् प्रकोन्ति ताः” | 

{ १७०९. } 6 
कणर् 

राता) तदववव्च सांपेयौभेद्ः यथाङ् परावप्रर 

मांखपेासंख्याविभागे यवाच्मूश्चणां युक्रोवायुः खोतांसि 
दारयेत् । खलुप्रविश्य पिशित पेयोरिभजते तथा| 

मांपपरेशयः सभाख्याताच्णां पच शतानि च य् प 

कम्य “गरड योचतस्तः कसयोद' ` प्रतय,क्म् । “"कर 

अोयोभवेत् पाद्याम्” शकुर्ववान्ति पोडिकां पाद्दयाम्" 
“छिद्यात् स शवकलोन् पाठेः" । कश्रोगे भावप्रः 

भावप्रण । कशेः पाल 

यति पाक+खण् उपन्सण गौरा कोष | (काण. 
वाला) रकर्णालङ्ारमभेदे हारा° 

कप पाल्यामय इ० ७व°। कख व्यधदोषजे छतोक्र कखः 
पाज्लिरोगभेदटे ख चख श्वत सोपद्रवो द्थंतः यया 

“केषा ्यामयानुषां पनव्व लाभि चत , । कण पा. 

ल्या: प्रकुपिता बातपित्तकफास्त्रयः । हिधा वाप्यथ ष. 

ष्टाः कुवे न्ति दिष्रि्ठा रुजः विष्फोटः शखब्धता शोच: 

पाल्यां दोषे तु वातिके। द्ाद्दिष्छोटलननं थोः पाश्च 

पेत्िके । कण्ड,; खश्रययुसम्भो गुदलच्च कफादाते । 
यथादोषञ्च शोध्य कुथात्तेषां चिकिद्ितम् | खे- 

दाभ्यङ्गपरोभेकेः प्रवेषाष्टन्विभोचषैः । चटी क्रियां 

टृडणोर्यथेधाखखः भोजनैस्तथा । य रवं जेत्ति दोषाणां 

चिकिल्घां कतमहति । अत द्धः नामञिङ्गव्वलेय 

पाल्यापद्रषान् । उत्माटकखोत्प् टकर श्ानः करटः युतो 

भ्यस् ! -च्मवमन्धः सक्षण्डको सन्बिक्तो भम्ब लसण। } 

स्तावी च दाहहशांचौव उटरवधां क्रमशः क्रियाम्” । 

कर पिश्चाचौ स्री देवोभेरे । तन््सारे मलं रश्यम् 
कपुर न< ६त^अच् समा०। चम्पानगर्यास् हेसच° । 

कं पुष्य ए कणे इव एष्पः यख । मोरटाखतायाम् रा. 

जनि० । 

कपूर नकं पूरयति पूर-खण् । श्कणभरये, रेनौकोः 

त्मजे, ३शिरीषटते मेदिनिः । ४अथोकषटच्वे राजनि० । 

एतेषां पुष्पं : स्त्रीक्षणेश्य भूषा भवतोति तेषा तथात्वम् 

चखासौरशिकर निकरः कखं एरोमयुरः ` प्रसन्नरा ०।' प्रष्ड- 
४. विलभ्विनोलोत्प्रलकरपृरा रघु :॥ 

पूरवति क् ११६५ 

>करस्याभरये र्नोलोत्पले. 

एनेषां 

^“लिद्यात् निभींसौकुर्यात्'" 

नवोजाष्ुरकस्पु पूर 

कं पूरक एु० कखे 
राछ्लजि० । सखवार कन्} 

४िरोषषटत्ते ५चऋशोकश्च च शानि । 

पुष्यः स््रीकरखं ख मूषा भवतोति तेषां तथात्वम् । 

का पूरण न०६त। चश्चनोके: तेदादिभा कषयं ख पूर 



क { १७१० | कणं 

“"सोइवारोऽयं एुशषः प्राणा स्तेडइभूविष्ठाः से इसाध्याच- 

भवन्ति स्तेष्ोहि पानादुवासनभक्तिम्कचिरोवन्त त्तर - 

उद्िमधकणेपूरणगा लाभ्यङ्गभोजने षू पयोज :” द ° । 

कणप्रणादट् इ० कं गतरोगशव्टे खश्लोक्त कख रोगभेदे । 

कसं प्रतिना करसं रोगभेदे शसं गतरोगशब्दे धिढ़तिः 

कर्स्णप्ाय एण रेथभेदे सष चटदण्स ० मैचत्यालक्तः | 

`मेक्त्यां दिवि देभाः'' इव्यपक्रम्य «कस प्रायपार- 

अश्गूदाः११४.,१८ , { राज्ञनि० । 

क्यं फल कयं: फलसिदस | मतृखभेरे (कालिमा) 

कखभ्ूषख गकं भूवयति भूष-स्ड, । काभिरथ मरः। 

कखमल स. ६ त०। कखस्धे भलःकारः एरय" (कचोर खज) 

छारा कषप्मकोत् पत्तिप्रकारः भावप्रर उज्ञो यथा। 

“नतो जांबाग्निना पुनः पच्यमानः पद्चाषहोरातनात् सा- 

इ्ंद्डः ख याधन् मां ष्वेव तिष्ठति ततः पच्यमानान्तश्मान् 

सखः निगच्छति दद्वयानवायुना क्िप्रः कष्णीवागत्य 

{ हेस° । 

कष्य मो(रि)टौ खो कसं मोटयति इन् शक्ठोप् । इर्गाभिदे 

कस्येयोनि बिरक्श योनिः स्यानमख । कया द्यो विषये । 

“वचसो उमे कख योनयः”क *२,२४.८। “कलंयो- 
गयः खरोलन्दरिययादहाः'' भा०। 

कसल ि* कसं: कसं यक्तिरस्यद्ध सिरा च् | 

प्रणद्छश्रवयथङ्िदुक्ग | | 

कंलता श्लो कखंख शतेव | कसं पादयाम् (कारेरपाता) 

स्वाये कन् त दृच्वम् । कणं कतिकापि ठथाये हलर | 

कष्यवंश इ० कणं; शशकारोवंथोयत्न । सञ्च छारा, । 
तद्य पादेष, बशाकारत्वान्तथात्वस् | 

कर्छवस्निं त नि* श्त, । !बधिरे (काला) श्रोबग्यून्य । 

र्सपें एण च्छो चन्द्द, | स्तिया जातौ छोष् | तद्ध 

चश: यवसा सव त्वम् । बाधियं द्ध चवणशक्तिन्यत्यम् । 

करे विष. स्छी श्ये विट् । कं मखे (काणेरखल) “वसा 

एकम डमच्छासूबपिदबा्यकसे पिट । ज्ञ ्राचदूषि- 
कालंदो इादथेते षां मलाः" मतुः । “"शोधपरेत् 

कसयैयिट वन्त भिषक् सम्यक् यखाकया” सु" 

कशं वेध इ* विध-ष दैत° | भास््ोकतविधानेन कर. 
योक्धने । ततूप्रकार त्ती द्किं खद चन्तामणिपौय्- 

षारयोरक्र यथा 

कथोविड भवति । कस् चिर^ट्योऽप्यत्र | 

“त्व तांचमपौषाव्य इरि यनं जन्ममस'च रिक्तां 
युगमावदं भन्धताराङत्मनिवद्वभिःसस्तिमाद्यो वा| 

जकाङहात्यय भूपे : परिभितदिष्से नेज्यशुकरन्द् वारेऽ 

योजार्दे विष्णुवुगभादितिच्डुलषुभेः कयेबेधः प्रशद्लः । 

खशुद्धे श्डतिभवने विजोष्डेन्द्रवायस्यौः शभण्डचरः 

कथीञ्यकम्न । पापाश्डवौररिखहलायगेष्टस "खं लग्नस्य 

विट्थगुरौ शुभावद्ः ख्यात्"? चिन्ता^ । 

“आरभ्य जन्ददि वस यावनि' चदन भवेत् । लश्च 

माषः स वित्तेयो गतः शकन इतिशच्यलजितम् 

लन्मासम् । रिकरान्तिथिम् ७,६,१४ । युगमाव् द् बभव" 

दितीयचठयो दिङ्गम् । जन्तारां प्रथमदगमंकोगवि"यति- 

कालिकां हित्वा | उक्क' च व्यव्ारोञ्धये | “ग जन्य 

मासेन च चेबपौषे म लन्धताराश्च तौ परष्परे | तिथाव 

रिषम च विद्टिदृष्टं करुखय वेधोन समागवर्धेण दूति | 

अल चनस्य निगेधोमोनाकविषयः पैषनिभेधोऽपि धलुरकं 

विषयः अन्यथा ““का्तिके पौषमासे वा चले वा फाल्- 
युनेऽपिषा | कयोतेध प्रशंसन्ति शुङ्णो प्ते एभेऽनोति" 

व्याख्वनमशङ्गतं यात् । खत कार्सिंकशुक्प्कादशीतः 
परः का्तिकः प्रध्यः पून् ेवथयनसच्वाचधिषेधः। खल 
जन्मास वच्य न्रारयप्याद प्रयोगपारिजाते व्यासः । 

“यो जकदमाखे शुरकमेयाला कथे खें कुर्ते विमोऽहात् । 

मृदः सोनी धमपब्रनाशं प्राप्रोति गढ निधनं तदाञ्जिति"। 

विश्हितकालमाहकत्विति नवः षट् सुगयः सप्र वसवोष्टौ 

गतैः संमिते गख्षिति मासि षमा सप्रममासेऽट्भभासे वा 

अयोवा जन्प्ाहाद्छ.ये भूपेदादचभिः षोडषमि्वां परिमिते 
गणिते दिवसे सौरखावने कषवेधः प्रथख्वजक्तः यदाङूलग 

जाने वख्षि: “साचे षे सप्रे वामे वा वेध्यौ कथँ इाटये 

बोड्येऽद्कि। म्ये चाह: पृवभागे नराललावितिण्यदादष- 

हमाषादौ कर्थीवेधक्ोधिंतः तदा तिथोनाह जगन्दोषने 

बशिठः‹'हितोया दशमी षष्ठो सप्रमी च त्योदथौ | दादथो 

पशम यस्ता तोया कण मेधने¶ति । सनोच्च एकन्द् 
बारे इति ब्धब्ह्खम तिक्र चन्दर पारेष प्रशस्तः कष्य वेधः 

यदाह जगन््ोहने वचिः ““भूमिजाकल्मजार्काथां वारान् 

सवय ब््धोः ॥ लोचेन्ुज न्द् शुक्राण्णं दिषिशाः परिप्- 

लिताः'इति । येति ्योलावदे विधवे वा कण वेधः 

प्रथस्तः। यवके उतोत्यपि ध्ये यः यदाद राषयुभा त्त खः 

“च्केऽदबृूखे शशिनि प्रशस्त तारागले चन्द्रविदद्धिपक्ते। अ- 

दुग्मऽर्े शुभद्' शिनं कः ख वेधं छनयो वदनि" ऋत 

कूप द्ोत्ये कवचन यद्धकत्वाधिकरणन्यायेनागि्वाखित' 

तेन इयोरपि कथ बोधः ! िच्छिति अवा भनिशा- 



करीं 

नद उचिल्राहरा धाश्डगरेवल्य खि नो एव्व हस्तनचत्र र शभिस- 

अलज्तिते काले कणंबेधः प्रस्त: | उक्तः हि शौपतिना 

पौण ैष्णवकरा शिन व्रा पुष्य राखवपएनगसुनेत् : । चैनद् तैः 

खश्णवेधविधानं निदिंशन्ति सनयो हि शिच्छनाम्» । 

नारदेनापि ^चिवरादिन्धाञ्चितिष्ण.न्त्यरविभिवव्डष | 

सण्टगेक्येष बालानां करं बेधक्रियां नेति" गर्नै- 

शोत्तरान यमकम् 1 “पुष्ये धनिटासदितो इरोन्द्ला- 

द्रे करेऽन््ये ति्धषत्तराद्च | दच्े सनते ऽव्यथ कखेवेधो 

जेटाञ्च सर्गऽटमराथिरस्याः” इति । चयन च्छिकोधि- 

कल्पः । अत्र जन्मनचलर निषेधः सर्वयादिसिद्धः । रडुक्त' 

दौप्कायाम् “जन्मनचत्रगचन्द्रः प्रथः सरकभेद॒ । 

च्ौरमे षजवादाध्वज्ततं नेष, ` विवजयेत्” ठत च्छेदन 

दूति धालर्थादुसारात् कन्तनशन्टेन कणवेधेा विव 

कितः | तया च ख्यते | "जन्मनि माति विवाहः शुभ- 

दो जन््च॑जन्धराश्योख | च्शुभं वदन्ति गर्गाः तिवेध 

च्तौरयाल्नाख्िति "। “ग्ड विभवनेऽटमस्थाने सं शुद्धे सप ह - 
वलिते सति । यद् हं जगन्मोहने वशिष्टः ““न कञ्चिदि- 

होऽटमराप्थिरं स्यस्तियिद्यच्चावमखं जनकः चेति" खत 

पिह्ितलम्नानि प्रयोगपारिजाते नारदेनोक्तानि । “ट्षभे 

सिथने मीने कुलोरे कन्यकद्चच | तुलाचापे च इ्वीनि 

कयेतेधं शुभावहम् \ भेषदच मकरचेव मध्यमा गुरुणोदितो । 

वि हटखिकङुग्भाच्च अधमत्वा दिविता? दति । अतशर्ो- 

क्त वरां हितायाम् “लाभे तीये च शभः स्मेतेक्् 

रर्िंडोने शुभराशिलग्ने | वेध्यौ ठ कर्णौ ल्रद्थेज्यल- 

गने" दवि श्भाखन्दरवुधयु रकरः तेष रायः करी मिथु 

नकन्याटषठलाधदुर्भीनास्त घामन्यतमे लग्न करोरिष्टीने 

सतोत्मथैः । यन्यकटोपिकाकारमतमाच्चियाह करोति| 

कवौज्ययोर्लग्ने टषतुल7धलुर्मौनानामन्यतमे लग्ने सति 

लिक ५,६., केन्द्रे १,४,७,१० ताय ३,११, स्थितेः शुभ 

सदस्तथा पापाख्य खं हेररिषहजायगेहषंस्थ : षढढतीये- 

काद्शस्यानस्थितेरुपलल्तिते तथा खग्नस्ये लिद्श्युरौ 

सति कपोवेधः शुधावः शुभक्षारकः खात् उक्रच्च दीपि- 

कायाम् “सौम्यस्तरावल्िज्ञोणक्रणटकगतेः पापे स्तिलाभा ` 

र्गिणोजाब्दे खुतितेध ईज्य-सतयोलग्नेऽनकूले शुभे" इति 

युर "“कार्पतेधरदिकादेष नेष्टाः सर्नेऽटमस्विताः। करवेधो 

विनिरटृश्योलग्नस्ये च चच्खतौ । तद्भा३ऽन्यकन्द्रस्य तद्- 

भावे त्निकोखगे"दति खल कर्साबेधप्रकःरो रत्नमालायाम् 

“शि्ौरजःतदनद्ध मातुमदङ्गलर्पि्यः ¦ सौ चिकोपेधयेत् 
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काणं 

कर्णौ द्व्या दिगुणतया" कणं रम्यो पिथिषमाक ठेवल ` 
“कशं रन्ध रवेच्छाया न विशेदप्जन््नः। न" दा 
विलयं यान्ति पुण्यौ षाञ्च पुरा वना," पांङ्कायनः “वि 

इक्क. तां ल्यं लयंव च | दग्धकणेश यद् 

तदै र्ता{ख गच्छतोति। कशं वेधप्रकारः कर्णव्यधविधि- 

शब्द वच्छमाणद्ुखतोक्तावदसन्ध यः । 

विवा० पा० | श्रीधरः ^'इरिदरकरचलरासतैग्य 

पौष्लौत्तराग्यौ दितिवहष घटालो सिं हव्य सुलग्ने । शग - 

बुधयुरकाव्यानां दिने पवरिक्तारहिततिथिषु शुद्धे नेधने 

कण्मेघः । छनच्ले शुभे चन्द्रे चस्य भीर्भोदये शुभे । 
दिनच्छिदरव्यतोपातरिष्िषैष्टत्विजिते । शिथोरजात- 
दन्तख मातुरुत्सङ्गशपिष्यः | सौविकोबेध्येत् कर्णौ खवच्यः 

दिगुणद्छतरया । थातङ्म्भमयो खचितरिधने ठ शुभप्र- 

दा | राजतो वायसौ वापि यथा विभवतः शुभा । चभू- 

भो प्राङ्गणे रम्ये श्चो देथोऽ स्वरे रवेः । शच्नधौ वेधयेत 

करौ स्त्रो घसो्वामदक्तिणौ । व्रमिण पूत वेध्यौ हौ शि. 

थोराबुष्य यदं नौ”। अख वेऽ्यक्म् ^शक्डतसमायुक्तता्- 

च्याथ वैध्येत् । बेधात् तीये नकते च्ालयेदुष्णवार - 

्ा। रोप्यायघशुध्यथं बालखंप्तिमाप्रयात् । एवं छत्र च 

निच्ने च हित्वा योज्यानि योजयेत्" विष्ण धर्मौत्तरे षषकरः 

<शिभ्ोरेवाय कर्तव्यं कवेधं यथा ष्णु । पूर्णं पूज- 

म ऊत्वा केशवस्य रख च । बरह्मणचन्द्रख्धयाभ्यां दिगो - 

शानान्तयैवे च | नास्योः सरखत्या ब्राह्मणानां गवां 

तया युद्धय, भर्डलं कत्वा तत्र दत्वा वरासनम् । 

तथो पे ् येत्तत्र चान्न युक्ताम्बरां तथा | अलङुत तदत्- 

सङ्ग बालन्धुत्वा त॒ खान्वनेः ' टतस्छ निश्चलः सम्यक करः- 

युग्म रसाङ्खितम् । विध्यदनङते द्रि खकदेवातर लाषवान्। 

प्राग्द्त्तिखे कुमारस्य भिषगवामे त॒ योषितः । चिथोऽ- 

वधन" कार्यः यावद्ाभरणच्तमम् । कथेजेरधद्ने विप्राः 

सावद्छरविक्ित्यको | पुज्छाञ्च विविधा नाय्यः चष्ट 

तथा हिज” । खत रूषक रम्धशृद्धिधिषये पिथेषमा- 

च हेमाद्रौ देवलः “कणरन्य रवेन्ाया न विशेद्पसज- 

द्धन: | तं दृषा विलयं यान्ति पर्यौषघाश्र पुरातनाः? । 

तद्ममाण' प्रसङ्गान्तरेणा शङ्क ।“अज्गठमानगुषिरौ कर्णः 

नभवतोर्याद् | तथौ चराद्धन दातव्य यदि चेद् शु भेत् 

तख काद्धेऽपात्रतामाह शालङायनः। ` “व्क 

शद्क्र' लम्बक यस्तथा = यत् । दग्धकणंशच वह्भ क्त त 

ह रवांठि गच्छति" ¦ विधा० एा० | तथा च कणञेधः 
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सख्कारः किन्त चाद्धादौ पाबतासम्मादकोऽट्टविशेष- 

जनकः क्रियाभेदः इत्याकरे सितम् । शलाकामान कू 

खां वेधनी शब्दे वच्यते । अल कालादिप्रतिप्रषवः ज्यो०त० 

माण्डव्य हद्राजमा त्त श्ड़ठत्यचिन्तामणिष ““यद् पव्यदयं 

तिषटेत् सम्भवोऽप्यपरख च | षटकण' तं विजामौोयात् 

गर्धितञ्च नयस च । इत्याशय इयोनध्ये शुडियखाथ 

वतृशरे । कश्यतरेधो तस्त नात्र ज्चेदटविचारणा | 

बटकर्णत् परत्तिमा शद्ध भानोः शद्धा समेऽपि च | कर्णौ 

वेध्यौ न दोषः खादन्यथा सरणं भवेत्” 

कखेषेधनौ सौ कर्ौविभ्यते अनया विध-करणे च्छट 
हमेष् । कखबेधसाधने शलाक्ञायां तन्धानादि; सद्नरले 

इद ०प०। “शसौवणौ राजषएवख, राजदो विप्रदेश्डयोः। 

दख चायसौ चो मध्यनष्टाङ्गलाङ्िका?' । अख 

लिकाख्ड प्रमाणतया = शन्द्कलूपद् मे इस्तिकरपमेवन्यय- 

कतोक्तिःनाचोक्खारेतिपयायोक्गिश्च प्रासादिको । बि- 

काण्डरेषे दि “न ना माल्लावरे नालो कसरपेकन्त बेध- 

गो्येव पाठसैव द््थनात् करच्छिदरख्य वेधनोपर्यायताया 

नालोशब्ट्ख गान्रावस्पर्यायतायाञ्च ततः प्रतीतेः इस्य- 

वयवायकशब्द्कथनप्रकरणे त्क धन्यस पद्दा यकद - 

नानौ चिल्यात् | 1 

कंवेष्ट उ० कर्णो वेष्यते अनेन । भकुणङ्के । क्रगोधवशा- 

द्रांगे रदापरयुगोयन्टपभेरे च । “गशः क्रोधश्योनाम 

यश्व राजन: प्रकोत्तितः। ठतः शेजच्खिरे वीराः- 

चिताविह्ध नराधिपाः। भर्टकः कवे िद्धायः 

कोचकषस्तथा" भा या०६७अ० | त् ल्, कणं वेटकोऽ- 

तैव । कर्भेटकाय हितस् ई यत् वा| कखवेटकोय-- 

करवेदटक्य तद्धिते खवसछादौ लि० । भावे ल्यट् । कणो - 

वेन कणभूषशे न ० । करणं च्लुट् | कुरडके अमरः । 
ततः ताभ्यां स्मादौ ठक् | कासूैष्टकिक काशवे्टनिक करपी 
बटन्(के)न् शोभमाने लि" काणवेटानकं खम्" मड 

कुरव्यधविधि इ” कर् व्यध कशं धस विधिः । चद्तोक्े 

कष वेधप्रक रभेदे सच प्रकारः चशे दर्थिनोयथा 

अवातः कण व्यषबन्व्रिधिमध्यायः व्याख्याख्ासः । र- 

च्ाभूषण निमित्तः बालद्य कर्णः शिष्येते ष्ठे मासि 

सप्रे वा शुङ्तप्ते प्रशस्त तिथिकरणं नच्च 

लेषु ठतमङ्गखख्स्तिथाचनं धालयङो कुमारश्पवेश्य 

गालक्राडनङ्े प्रलोभ्यानिसान्वयन् भिषग्वामड्ष्त माध्य 
कथे" टंवकते ल्द्रि अदन्यकरावभाविते थम: अन. 

कणं 

चिण्डस्तन ज् विष्ये त् प्रतदुकष च्या बडलभारया 

यूष दि कुमार, वाभ' कन्यायास्ततः पिचवचिं अ 

बेश्य सम्यक् व्रद्धमासतेलेन परिषेचयेत् | शोखितबङ्त्वे न 

वेदनया वान्यरे विमित लानौयावि सपद वतया वह् च- 

विदसिति ! तन्रान्नेन यठच्छया विद्धाञ्च शिरा का- 

लिकामर्मरिकालोहितिकाष्टरपद्रवा भवन्ति । तन कालि- 

कायां ज्वरो दाः चपथेद्ना च भवति | मभेरिकायां 

बेदना ज्वरो सन्ययञ्च } लोह््ितिकायां मन्या्लम्भाष- 

तानकगििरो सहकय मूलानि भवन्ति । तेष यथाखं प्रति- 

कु्मौत । लिंटजिन्चा प्रशलद्ढचोव्यधाद्राढतरवत्तिं त्वाहोष - 

प्रकोपाट्प्रशस्तव्यधादा यत्र खंरम्भ्) वेदना वा भवति तन 

विखपद्टयाश मधुकेरर्डम् लमश्चि्ायवतिलकल्कं भधु्टत- 

प्रगाढं राेपयेत्तावद्यावल्ष.्ढ इति खकर्ूढः चेन एनवि- 

ध्योत् प्िधानन्त पूर्वोक्तमेव । नरडान्त्हाञ्च वचतिद्च 

स्थ. लतरां ददयात्मरिषेक' ततेव} अथ व्यप्रसतदोषोप- 

दरे कण“ वद्धनाथं लघुवदैनकं इयात् । भवति चात्र । 

एष विवद्धिवः कण {-्खय॒ते ठ दिषा नास । दोषतो 

वाभिघाताहा सन्धान तमे शुष, । 

वल्ल समासेन पञ्चदशकखंबन्धनारतयः । क्द्यया- 

नेभिसन्ानक उत्मलमेद्यको वह्न.रक आसङ्गिमो गण्ड- 

कणं च्ाहा्ये निष्वेधिमो व्यायोजिमः कपाट 

ज्धिकोऽड कपाटणज्धिकः शलिप्रो होनकरछो वह्णोकर्सो 

यद्टिक्खः काकौढक इति । ते गुलायतसभोभय 
पालिरौनिसन्धानकः । इत्तायतसमोभयपालिरूतलभे - 

दयक्नः। ष्बटस्तसभमोभयपालिववज्ञरकः । ऋअभ्यन्त- 

रदाचैकेपाछिरासङ्गिसः । बाद्यदौ कपा जिग शकण: । 

पोढोपमपालिरुभयतः 

सोणुषुलिकाशचितो जिव्वे'धिमः। स्य.लाणसमविषम- 

पालिर्व्यायोजिमः । च्छभ्यन्तरदोबेकपालिरितराल्पपालिः 

कप्राटसख्िकः। 

टि > 

चऋपालिरुभयतोऽप्माष्ाय्यः | 

बाह्ादी्ैकरुपालिरितराल्पालिरञ्जक- 

पटसन्विकः । तत्र॒ द्भते कथे बन्धविकल्याः साध्या- 

स्तषा खनाभभिरेवालव्यः प्रायेण व्याख्याताः । ख- 

प्रादयः पञ्चासाध्यास्तत्र एन्कयन्क्, खिददयद्रपालिः 

रितिराल्यणालिः श्चिघ्रः| अनधिष्ठानपाजिः पयय. 

न्यो; चोणमांसोहोनक्यः | तदुविषमाल्य पाजिव्व - 

ज्ञीकखं;, यथितमांषस्त्सिराततः ष्च्डपालिथषि- 
कणः: | नि्सरुतिप्रासाल्यशोकितपालिः काकौठ- 

कपालिरिति। ग्न्वेष्वपि ठ थोधदादरागपाकपिड- 
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काञ्चवयुक्ता न दिद्धिष्पयान्ति । भवन्ति चात्र | य 

ह॒ पालिदयसपि कण न भवेदिह । कशं पीठं 

शभे भध्ये तद्य विद्धा विवह्धयेत् । बाद्यायामिडह दी- 

बयां सज्िराभ्यन्तरो भवेत् । शआखाग्यान्तरायां दी- 

षायां बाद्धशन्धिरुदाष्टतः । रकैषत भवेत्पालिः स्थला 

धौ स्विरा चया] तां दधा पाटयित्वात र्ता 

चोपरि सखन्धयेत् ।! गण्डादुत्पाश्च मांसेन साहबन्धेन 

जीवता । कणं पाखिमपालेसु कुर्या चिलि ख्य शास्त्रवित् । 

अतोऽन्यतमं बन्वं विकोषंरपरापररयोयो क्लोपरग्टतस- 

ब्भारं विभेषतच्चात्रोपहरेत् चरां भण्ड" च्तोरछदकं धा- 

न्यास कपालद्रू द्धेति | वतोऽङ्गनां एरष' वा सरयथित- 

केथान' खु भक्गवन्तमा्नेः इपरिष्टहोतच्च कत्वा ब- 

ग्ब्ठपधाय्यै स्यम दयलेख्वव्यधनेरुपपच्त रपपाद्य कथे थो- 

खितमवेच्तेत तदूटमड्ट"वेति । तत्न वातदुष्टे धान्याश्लो 

ष्णोद्काभ्यां, पित्तइष्ट शोलोद्कपयोभ्यां, क्षो द्दु्े 

्रामण्डोष्णोदकाभ्यां प्रचाल्य कर्णौ षनरवलिख्या- 

चत्रतमद्णोनमविषमद कणं सन्वि' सच्धिवेश्य सख्ित- 

रक्' खन्द्ध्यात् । ततो सधघषुतेनाभ्यज्च पिदुज्ञोतयोर- 

न्यतरे्ावयुण्टय खले णानपगाठमश्िथिलद् ह्वा कपा- 

लचूणे नाववौव्यौ चारिकठपदिथे ददि ब्रणोयोक्तोन विधाने- 

नावचरेत् । भवतश्चात्र | विषटनं दिवाखन्र' व्यायामम- 

तिभोजनम् । व्यवायमभग्निखन्तापं वाकश्रभद्ध् षिवच्ज 

येत् । आमद परोषेकं लिरालभवचारयेत् | ततसतेलेन 

संदष्ट त्प हादपनयेत् पिचुम् । न चासंशुद्धरक्तमति- 

प्रहृत्तरक्ग' वा सन्दध्यात् । खह्ि वातदुरे रक्ते 

रूढोऽपि परिएुटनवान्, पित्तइट दाङ्पाकरागवे 

दनावान्, क्ते स्तब्धः कण्ड.सान्, अतिप्रट- 

रक्तं श्यावथोफवान् | च्षीयोऽल्यमांसो न ्धिषपति । 

सयदा सुखो निरुपद्रवः सवर्णौ भवति तदेनं अ- 

ओःअनैरभिवहयेत् । अतोऽन्यथा संरम्भदाूपाकरा- 

गवेदनावान् शुनच््द्यते वा | अघाखापदुटखयाभिवहनं - 

नावमभ्यङ्गः | तद्यथा गोधाप्रवद्षिषूकिरानूपौदकवसास 

च्जानौ पथःसर्भिेलं गौरसभेपजच्च यथायाभं श- 

म्भ त्याकलकंबचातिबलानन्तापामागांश्रगन्धाविदारिगत्वा- 

चोर शरक्तजल चकसधुरवगपरतिवापं तैलं ता प।चरवत्वा 

ख्रनुगुप्नः निदध्याव् | स्तेदितोन्मर्दितं कं सेद्ेना- 

नेन योजयेत् । अधयातुपदरवः सम्यक् बखवांञ्च व 

देते । यवाश्रगन्वायच्ययाद्धल्तिठशोदत्तेनं {इतम् । थ 

तावैश्गस्ाभ्यां पय रगडजोवनैः । तैलं विण्क' 
शछ्लोरमभ्यङ्गात् पाचिषहंनम् ! वे ठ कणां न बद्धन्ते 

विधिनानेन योजिताः तेषामपाङ्गदेशेष् कुर्यात् प्रच्छा- 

मभेष ठ । बाद्यच्छेद् न कुति व्यापदस्तु वशो भवाः । 

बदमाबन्त॒ यः कणं" सहरेवाभिवद्धवेत् । च्ामकोशी- 

समाश्मावः चिमरमेव विच्यते । जातरोमा च्रत्मां च 

च्िषटशन्धिः समः स्थिरः । इख्ढोऽवेदनो यस्तु त' क्थ 

वहं बेच्छनेः । अमिता; कणं बन्धास्तु विन्नेयाः कुथसे- 

रिद! यो यथा निविष्टः खात्तं तथा विनियोजयेत्? । 

णवं वेधप्रकाराभिन्ननौव भिषजा कणवेधः कारयितव्य 

करं शष्कुल स्तो कणेख शषङुलोव । १कयगोलके, “खव - 
लग्बितकयथष् कुलो कल सीकं रच यज्वो चत” नेष ० । ^“ 

सेरष क्यवच्छिन्न नमः ओओलम् "क्ता ०२ तन््ध्याकाओे च | 

कखशूल न° ईत०। कररोगभेदे 1 कसपगतरोगशब्द् विषतिः 

कखछ शोभन लि °कखे' शोभयति शभ- णिच्. । कर्भ 
स्ये “उत नः कख शोभना बुर्ूरि" ऋ ० त,७८, श, 

कसंखव वि° बते खवः शढ्द्ः कखन चवः च्रष्णयोम्यः 

अब्टोवलं । शच्रवणयोग्यशब्दघारे बयादौ “कर चरनेऽ- 

निके राल्मौ दिवा पाश्समूहने" भतः । 

कखसंख्राव ए० कख रोगभेदे कं गतरोग दे विटाः । 

कर्णस् स्तौ कं' छते छ-किप् । धाया कन्याम् तत्- 
प्रसवकथा कख अब्द छक्ता । कख जनन्यादयोऽग्यन । 

कखस्फाटा खी के सोढो विदारणः यद्याः | (काय- 

फाटा) लताभेदे रजनि । “कख श्फोटा कट् स्तिक्ता 

हमा च परिको्तिता। सव्यरह्भूतविषदोषव्याधि 

विनाशिनो? राक्षनि० 

कख स्रोतस् न° कथेख्धख्तोत दव । कममल 

कं स्रोतोभव इ० कण खरोतसो भिष्णकयं मलाद्खवति श~ 

अच् ,भवत्यखात् अपादाने अप् कंसो भवोयद् वा । 

बिष्छ॒कणं सोद. ने सधुनाभके कौटभनःमके चाद्रे । 

“कण स्ोतो भवच्चापि मधं नाम सहाद्रम् । तखपष- 

सकन्ाण्यां वद्धि उमास्थितम् । नद्यणोऽपचितिं कुव्व न् 

कलवान पुरषोत्तमः'' भा० अतु ६६० यथाचाख 

विष्णुकणां इद्वः तथा केटभ ब्द वक्ते | 

कखं होन नि० त° । शवधिरे बाधिव्यप्रात्निच्च पापयि- 

शषलन्या याह शाता०्स | “काक्षातो कणंहोनो- 

दद्याद्वाम्ितप्रभाम्“। रखपं च एस प्र्; वस्ताद 

तयातलवम् । सिया जातित्वात् हेष । 



कर्ण 
६.4 

करणाकरं उ° कणेः कणे" श्धहोत्वा प्रत्तः कवनम् कम्बः 

व्य त्रे षण्ड्च् षमा० | (आणाकाणि) कणपरम्परया 

अव णयोग्येऽन्योज्यकयने “कर्थाकखि हि कपयः कथ- 

यन्ति च तत्कथम्” रामा०। 

कर्णाट षर “"रामनाथं समारभ्य श्रोरङ्गान्त किलेश्वरि ¦ । 

कर्थाटदेथ इवयक्तो राज्छसाम्बाच्छद्ायकः'” शत्तिसङ्ग° 

उक्तं देयभेदे अयश्च देः कम्प विभागे ट ०स°दचिणस्वा- 

शक्तः। “खथ द्क्रिषेन लङ वय् पक्रम्य ५कणाटमद्टाटवि- 

चिलक्रूटे त्वाद्” ““कोडवेङटकानू दचिणकर्णाटान् देन् 

यडच्छयोपगतः!' भाग०५,६८) ^तेषां सुधि ददाति 

वामचरण' कर्याटराजगप्रियाः' उद्भटः } कर्णाटजनपद् 

भवेः अण् 1 कर्णादभवे ल्िर दिवां छोष् ^काण- 

टीचीनपोनस्तनवसनद् यान्दोलनस्स न्द्सन्द्ः ” 

गङ्षु तश्च लुक् । काटः वहेणवास्षु । क्ख राज- 

न्यपि ख । काट वे श्टपे । क्ख बङ्षु चक् । 

एकत्वं न |^“अर ण्ये काखट त्वद रिवनितानां विधिवशात्? 

उद्भटः । हखपाढे काट यब्द्ख तन्न पे लक्षणेति भेद्ः। 

्डसपदोलतायां स्त्रो राजनि° । ३रागिणोकेदे स- 

गोतद्मो० षातु माद्ररागद्ध भायां । कर्णे प्रविद्धा 

अण ङोप् कार्णाटी । अनुप्रासाङ्गडत्तिभेरे “का्णाटो क. 

वर्गेवानुप्राखऽतोति खर, तदाक्यञ्च अलङ्कार गञ्ट् ३८६ 

उङ्खटः । 

ए०दधिंतम् । 

कणोटकरं ° गोतरप्रवत्तेके ऋषिमटे तद्य गोत्रापत्यम् इज। 

का्णीटक्रि | यस्काद° तदाख्यं बहक, लक् । 

करोटकाशद्रोलतपत्येष, । च्या ठ॒करछाटन्धि दये 

कर्णाट न° कणः: ति्यैयेखाकारवान् द्शाङम् । ग्टहमेदे 
तद्चिरुक्तिलक्तणम् “बिभिदुस्ते मयिस्तन्धान् कणाटशिख- 

राणि च” भा व° २६४ अख० ३० सोकव्याख्यःयां 
नोलकणट नोक्त' यथा । “कख ल्ियैग्यानः तेन प्रका 

रे यत्पाषाखादिव्िस्तरेष्य क्रियते तत्तट्ग्टह्विशेष' क- 

ाडुमिति वद्न्तित दिङ्गोण्खय चतुरचखोपरि विदिक्रोण 

चतुप्ख तदुप{रिदिङ्घाण्ं तदुपरि एन दिक्षोणनित्येवं कर 

मणो त्तरोत्तरमल्यप्रमाण् चतुरस्रः 

इम् 

समाष्वम् इति प्रसि 

। तन. क््याटेति पाटः प्रामादिकः नोलकण्ठेन क- 

रष टृपदष्टे4 व्याख्यानात् | 

कणौ ति पाणिन्वक्ञे जाड्यप्रन्ययलिमित्ते १शच्धमणे 
3 

ख च गख: | क्ख अक्ति नख स्ख के पाद् गुलफभ्च 

ष्ट्ङ्ग दन कोऽ एड) क्णजाह्म् अरत्निज्(हइनमिक्छदि | 

{ १७१४) करणि 

चतुर्थाः फिञप्रययनिभित्ते पाणिन्यक्तेरशब्दगये चस च 

गखः'.कसुवसिष्ठ अकं खअकलषद्रपद् खनडद्य प्राद्धजन्य 

स्फिज कुम्भो कुन्तो जित्वन् जौवन्त कुलिश अआरडोवत 

ज्र जले आनक कखख स्च्रखटेणादि | काणोवनि 

तत्स्तरिलश्टेथादौः ति°। 

कर्णानुज पु० &त० । युधिषिर लिका० | [(काखरपाता) 

कर्णीन्द् (न्द) इस््ो कण स्ान्द् [रष | कणं पालो | हेम 

क॑णीभरणक ठ° क्णाभरणमिव कायति इव् पारा कं-क | 

चछारग्बधे इते । (सोन्दाल) राजनि° 

कणरा स्त्री इलिकणवेधन्याम् न्द् कल्पद्रमे लिकार्डप्रामा- 
ख्यो नोक्ग' तञ्च म्ले न दश्यते इन्क्तं कण वेधनोशद्टे । 

करणीरि ए०६त०। श्वज्लुने कण जिच्छन्दे तत्कथा (अजन) 

९नदौसच्छं क्ते राजनि० । [रिणां कयं चालने लिका ° 

कर्णास्फाल ° अ+सफ्र-पिच्-सफालादेथः ६ैत० । क~. 

किं कणं दन् । $क्णाकारफलक्रे यरमेदे शन्द्चि° । 
भावे इन् | र्मेदने च 

कणिंकास्त्रो कण ल् कर्णे भवः ऋलङ्खारः दक् 

च्छत इत्त्वम् । १क्णाभरणाभेदे (काण) र₹करिशरुण्डाखव- 

त्िंन्यङ्कुलाक्षारे पदाय शपद्यरीजकोषे च मरः । 

५“ यद्यामवस्टितः सव्वं तः सौवयीः कुलगिरिराजोभेर्दीपा- 

यामसखब्राहः कणि काभूत :" भाग० ५११६, ७, $क्रस्- 

कादिश्न्तपरम्मरायाम् (कड़ा) पकरमध्याङ्ग लौ 

च रेद्° । दैलेखन्यां हारा० । ऽञग्निमन्यटन्ते टच्- 

जश्टङ्गोटच्ते च राजनि०करसः उद्ोऽसतयख ठन् । € टड- 

कर्ये नि । 

कसिं काचल एण किं कायां स्ितोऽचल । खभेरुपते 

सेमच० | यया चास्य तयाङ्पेख स्थिति तथा कणिका. 

शब्द्" भाग०५.,१६,७सो० क्न तच्च कणि का श्ट उक्तम् 

कण कापतादयोऽयत | 

कखिकार् षु कणेः भेदनं करोति शं-अथ् उप सर 

(मणियार) वृक्षभेदे, २ चखा रगवधहच्भेदे च खोट सोन्द्ल) 

शोघनद्प्रमलमेद्कत्वात् तथोः तथात्वम् | “करि कारः 

परिव्याश्चः षादपोत्पलः 

कटु स्तिक्तस्तुवरः धोधनो लुः । 

"कणि कारः 

रुङ्घनः सखद: शो 

यसे प्राखत्रण्कश्तुत्" भावप्र सुखादि उक्तम् “षश प्रकष ̀  

इनोति निर्गन्वतया ख चेतः" 

कना० | "अनन्तरञ्च कथित् कथिक रगौरः दशकर०। 

कणि किन् षु कणिका इस्ताप्राङ्क जिर सतयत इनि । इ 

दूत्यपि। 

सति कणि कार 
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करौं - 
सनि जडा* स्यां मोप ।२३ष' पव तमेरे च शव्दचि°। 

करिन् व्ि>्कये- अस्ये वन्दा च्वौ वा द्नि। व्क 

सयुक्त लम्बक लम्बकथमानन्तु विधानपरि* णड्लिखि- 

वायाद्तुः। ““इृहम्लादधः कर्यौः लम्बौ ठ परिकोभितौ । 

कर्णौ त॒ दयङ्गनो शस्ताविति शचातातपोऽव्रत्रीत्" । “डं 

हारर्केयुरायार्बकण्डलकणि ने"भा० लु०१४अ०। 

स्यां इष । सा चद्तोक्त रयोनिरोगभेदे चसाच 

<^ चतिव्यांपदोयोनेनिदिड रोगशङ्कले” इय् दिश्य ^“उ- 

दावन्ता तथा बव्या-्यानन्दा ठया योनिः कणन 

चरणाहयम् । सद्चिका सकफ प्या" इत्यादिना ता 
तरिमज्च “अन्यां कणिकः योनौ खद्राष्धगभ्यां तजा- 

यते" इति लक्षिता । “वसिः प्रदद्यात् कखिन्यां भोध- 

.नदरव्य॒रंष्टतास् | प्रस्लसिनों इटताभ्यङ्घां च)रखिन्नां प्र- 

बेशयेत्"' चुञ्ु०। रकुटिलावयव्रयुक्तं वाणभेदे पु०।“करोति 

क्णिनो यस्तु यस्तु खडगदिश्चरः | प्रयान्तिते िथ- 

सने नरके श्छयदाङ्ण” विष्ण ० ९अ'० ६खर । 

मकि नो वाणवियेषान्' 'ख्रोघरः। अत्र पे ठन्दा्ट्डौ 

वा श्वच् कर्थः, पचे ठन् कर्खिक, मठम् भख वः, 

कणं वत् दयङ्गलात् टड्कण' इतभागाटषोनष्ठकण" लि ०। 
सतपि ख्यां होप । 

कर्णो खौ कं न् बाङोप् । कखिअन्दाय* बाणमेदे 

तज्जित परे अतः ठकभिक सङ्गम्भपात्रङयाकर्सीष्” पा० 

अतःपर पिसगैख निलः सः। अयसा निमिता कीं 

अयस्कर्योत्यादि | रेमूजदेवभातरि स्त्रो कर्शोदठतः। 

कर्योमत् ° कणिंर्वाणविगेषाकारः फलेऽखूयस्य मतप् । सं 

ज्ञायां दीषः | अरणग्यधे (सोदक) शब्द्चिर | 

कर्सोरिथ एर कथः सामोष्य नासय कर्णीं स्कन्धः तेन ई 

ओभा यद्य न समा्चानःङ्प् श चासो रथो रथरच्यं 

वानं कम्ब । खनखवाद्यो याने (पालको) इव्यादौ । 

शब्ट्चिण्तु खन्या व्यत्पिदैशिता यथा। कख शाध्यक्रिया 

उपचारात् षयं .बर्णोऽख्यास्ति इनि । क्यं चासौर- 

यञ्च । शब्धमालेण रथो न वस्तुतो रथः । यासाम 

 ्यात् कणंदब्टेन स्कन्यो च्छते सोऽ्धास्ति षाहनत्वन 

दनि कर्यो चासौ रथस | उभयत्र खन्यंबामपोति पा 

दथः इति| “कर्चोरथस्यां रषुवीरपतरीम्' रषः । 

` कार्सोौसुत इ० ६० | मृलदेबे वरिक्ा० हारा च। स च 

कंदादरः इति शब्दकल्पद्रुमः तनुमूलं ग्य कसदय क- 

सौमिटङ्त्वाभावात् काद्० टीकायाश्ठकस्तेयशसत्रपर- 

१६ वाऽ भाग ३ 
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कत्त 

वन्तं कमूलटेवसेव तन्नाम न त चयरसेनजख नाम| 

अतणएउ “कौ्ठतकयेव सत्निहितरिएुला चला" काट्०व्य् + 

^कर्णोद्धतः करटकः शेयथास्तप्रवक्तकः । तथ ख्यातौ 

सखायो बौ विषुलाचलरुंन्नको " टी° उक्तम् | 
“कर्शोद्वतप्रह्िते च पयि भतिभक्यरम्?टकु५। 

कर चुरचुरा स्तो पालेशमिता० समासः । (काणफसुलान ) 
क जपने । रुक्रारोा° अद्ादयुदात्तता । एष कणे 

टिरटिरा अपि तनरां वथा द्युदारता च । [शब्द्र ° । 
कख न्द्, श कण" इन्द्, रि | अद चदद्राकतिकणांलङ्धारभेर 

कर्णोपकणिका खो कणाद्पक्णऽस्यसखाः ठन् अत द- 
त्त्वम् । (काष्याकाणि) परस्यरचरषङख्पे प्रवादे प्रागेव 

कर्णपकषिंकया खवापवाद्च्ु भितच्द्व "पञ्चत ° । 

कार्ससोसप इ. कण" उर्थाधिकं लोम यख | सगमेदे ।'"कर्यों^. 

कपदव्रास्ं निजः ठकनाभिभिः'' भाग० ७,६.१५. 

कणे तिरक" ष. शरी रावयत्यात् यत् । १ कणं भवे मला- 

दौ । कण -क्मणि यत् रमेयं च। 

कत्तं भयिल्े शिथिलीकरणे आारन्प्ररंयोगियिलतापादने 

अण्डु°खकः्सेट् | कत्तयति ते भवान्तरे करत्तापथतिते 

अचकत्तत्-त करेय मृ-वमू् खास चकार चक्रो | कत्त 

यिता क्यात् करविषो कत्त यष्यतिने। कर्तनोयः 

कक्चयितव्यः । कर्तयिता कन्तिंतः | कत्तेनं कमना | क 

रेयिठम् कत्तं यित्वा आक्यं ) कम्मण कत्यैते 

अक्ति च्कत्त यिषाताम्-अकक्ति वाताम् कर््तिता- 

क्ति यिता कत्तं यिष्यते कर्सिष्यते-“ एवाह" खव दुभून' 

कले" लया कतरत्” खथय०१०,१, ३२1 "पिक 

जतं मवत्त यो ऽयज्चुन्” ० 1,१२१,१२ | 

कान्तं पु कक्तंयति धिचिलोकरोति कत -खच ! {क्पे 

“"न्राध्व' कत्ताद पपदो यजाः \**यजु ०३३,५१.कर्तात् 

कूपात्"बेददौ ° । छत-भावे वञ् ।रभेदे च ।^सधेग्रङनि- 
यम्य यतयो यमकत्तं हेतिम् "भाग०२,७,४६,कत- चच् । 

श्टेदके लि°। “दकस्य कत्तांद्उपदोयजलाः' ०२.३०) 

६।^हे यजता; खश्पदः खाप्द्; क्तात् कत्; 'भा०। 

कत्तंन नण्कत-भावे ल्युट् ।; दने । “यलमगुच्छकलपलतापर- 

तानौषधिषोरुधाम् । मूवेष्टताददेदख्डः स्थानेषक्त य, 

कत्तने" "प्रातिलोम्ये बधः सः श्धोष्णां नास दिकत्तं - 

नम् यान्न कत्त -ल्यट । स्शिथिलोकरण्ये करष् 

ल्यट् । रेकत्तेनखावने वि° : ख्ठिां डप् कत्तेनी। 
छत¬कृतैरि च्य, । ४भेद्क्तरि ति ०। 

९2 > 
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कत्त, ९७१६ } कत्त, 

खत्तरी स्तो ङत-षञञ कते राति रा-क गौराण्डष् | कुपा- पयुपकारत्वात् स्तातन््रय कर्सरिष्यते” इति अखायमः 
गयाम्, पलो शतद्िरण्यादेः खेदनलाधने (कातारो} र चयस्त्रभेरे 

“दृद कत्तं रोयन््रमश्टतोपरिसंस्वितम् । सनः पवनवेगेम 

भ्वनमाणं महारस्यम् | पि स्मयन्त मशक्त यत् खण्डयति 

कोटिः? काशौ० ) केयादिकत्तंनसाधने (कावि) 

र्चष्ते, “कर. रमध्यगतञन्द्रो लग्नः वा क्रूरसध्यगत् । 

कतरो नाम योगोऽयम्णइति च्योतिषोक्गं ४योगभेदे 

च कर्तरोयोग उप्रयमश्ददे १२५६,६ ० ततुप्रति- 

प्रसश्विशेषोऽपि उक्तः लत-खरि-कत्तरिरिल्यप्यत सतनो | 

“च्रं रिरुट्कलय रोमा निड्रेत्,' इष्ण “पापो 

कले रिकारकोः' मूड °, । अत्र “'डनपोरिति" पा 

खः” पौय्° । रस्तुतः च्.रकतरिखद् चैरित्यतर हन्ते 

हखाप्रसक्तो; छश्ठान्रोऽपि कतं रिशब्देाऽस््पेति गम्यते । 

खाये कन् | कते रिकाष्वन स्तनो | 

कत्तव्य लि ठ अवश्याय तव्य । कठ" योग्ये 1 “गेनसेषा 

नकर्सव्या कतव्यो सड्दाश्रयः” चाणक्यः | “शौचं 

यथद्धंकत्तंव्य ्ारश्ड्ोदकवारिमिः'" ^नह्ाव्याद्कूतिभि- 

सोभः कनेव्यः खयमन्वडम् ` सदुः “नखाहितकसैव्या 
© पि (क १ 1५; 

कुमा०। ठत कमणि तव्य । रेखदयं विर) एनः सखा 

वाश्वातावा प्तािषा यदिवा शुः | रिष्र्यानेष व 

ततनः कत्तव्या मूतभिच्छता"भाण्डा०१४०अ* उभयतो 

तव्य | र३अशश्यकरणे 8 कथ््यच्छेद्मे च नः, | 

कत्तं „नि क-दन् टच् वा। रक्रियानिषूषादके क्रियोत्- 

पादक्यल्नवुक्ते ठजन्तयोगकमेखि न षठोतिभेदः । खच 

कृरकचक्रप्रयोजत्वात् ख्ठतन्लः यथाह पा° ^खतन्त्रः 

कत्ताः' “क्रियायां श्वातन्ल्येण - विष्धितो ऽयः: । कर्ता 

स्यात्” सिन्कौ० व्यलतद्चेतदद्यानिः शरलायाम् यथा 

^खतन््दति शण्श्यनादिप्रययसमनिव्याहतघादपा- 

त्तप्रधानोभृतव्यापारात्रयत्वभितरव्यापरारानधोनव्यापारव- 

त्वप षा कत्तःत्व बोध्यम् कमंबोघकप्रययकमभिव्या- 

ष्ारे फलर्खैप प्रधानता बोधस्लोकन्तःमते कर्मादि 

व्यत्यये शपृश्डनादिसभिव्य इतिति । िजन्तस्ये 

प्रयोज्य सखातन्त्रयुवारणाय प्रधानव्यःपारेति। 

हरिणा त खातन््रर व्रियेषो दर्षवितो वथा | `"धाठ- 

पात्तक्रिये निव्यं कारके क्त तेष्यते" इति सानागन्यतो- 

ऽभिषाय “प्राधान्यतः अक्गिलाभात् प्रागृभावापाद्ना- 

दपि । तद्धौनप्रह्ितात् प्रदत्तानां निवर्तनात् | 

कटत्वात् प्रतिनिधेः प्रविवेके च दनात् । आराद- 

इतरव्यापारात् प्रागपि प्राधान्येनाक्शक्त: कत्त.व्यापारख 
सत्त्वात्, तथाच दूतरव्यापारानधीनव्यपारवन्वादिन्यथं : 

कतरकारकाणाद्च क प्रयोज्यत्वात्, न वथा, दारा: कुढा- 
रादिषत् कते £ प्रतिनिध्यसन्भवाव् कारकान्तरा प्रयोगेऽपि 
कतं; प्रयोगात्, चारात् साचाडात्पात्तफलजनकव्यापार 
वनवा खातन्त्रा कत्त्रिति | कौ °विवकितद्ति कर्मकर 
शादेरपि तत्चद्यापारख धातुनाभिधाने कत्त लमिति दो- 
तमाय 1 ““छत्मसिमाने कत्तःत्व' सव तौवास्ति कारके । 
व्यापारभेदापेक्ायां करणत्वादिसम्भवः" इति रिणा 

पिवच्वावशात् क्वेषं कत्तं तवसतीकारात् | भाष्यलता त॒ 
“पयोर करणाधिकप्णक्मे णानेव कततःत्वं निदरितमपा- 
दानादोनां कर त्वानिदरथनाय इयुक्तवात् करखा{धकरणं- 

कमे णामेव विव्तया कन्तःत्वभिति नापादटानस प्रदानो - 
रिति वितेकः” । कारकव्यःपारमेदञ्च भङ्ख.षायां द्थितः 
शक्तिष्य ततोऽखाभिः शब्दाधरल्े दर्थिंतोयथा 
4कन्तः कारकान्तरप्रवक्तनव्यापारः ] करणद्य क्रिया- 
जनकाव्यगहितव्यापारः । क्रिभाफठेनो हे श्यकव्यापारच् 
कम्रं यः | क्तकर्प व्यवहितक्रियाधारयव्यापारोऽि- 
करण्ड | प्रोरणातुमन्याटिव्याप्रारः सश्रदानल, अवधि 
भावोपगमव्यापरारोऽपादानद्धैति | तत्र करयाधार् 
कमक क्रियाजमकत्व' दव्यक्त॒ तैविना क्रि 
यालत्पत्तः फङद््पक्रियालनकत्वेन विथिदटक्रियाजन्- 

कलाञ्च कमं यस्तथात्व' षटं रति कटः करोतीव्यादौ 
च वद्धिस्यषटादेरपि पूव्वंकाकत्वेन खगणादिषेठता- 

्थात्यसतणव तेषु कत्त त्वविषकया काढ" पचति स्यालो 

प्ति च्ोट्मः पच्यते इव्यार्दिप्रयोगः | अपादान 

ऋआवधिभावोपगसेम इडेतत्वात् सुखदानखख च दाटबुदिख- 

तया पूर््मकाशत्वेन हेतुवाञ्च क्ियानिन्वाकत्वे पि न 
कन्तः त्वविवच्ता श्नभिधानात् तदङ्ग भण््ये ऽपादानादौनां 

कक्तःत्यानिदधे नाथेच्नमहपदं सरला न्वां दे दर्वितम् । 

सच प्रठसिनिटत्योरुभयोरपरि सम्पादकः ^प्रहृत्तौ च नि- 

सौ च कारकाष्प यरई्रः। ख कत्ता नाम विन्ञयः 
कारकाणां प्रयोजकः” इत्ते: । स च यञ्चतरिषः “क्रिया 

श्थोमनेत् कत्तं हेठक्ती प्रयोजकः । खलुमन्ता 

पहता च कर्ता पद्धषिधः खतः? मोपारभटा ° कत 

एव सतना “तुमन्ता विशसिता नियन्ता क्रयविक्रयौ । 

शस्लक्ता चोपहत्ता च, षद्ेते पातकाः इरता;” इति षां 
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^“खाट्कोष।तकत्तयेति" 

चतर्थचरये पाठः | तेन अष्टानां कत्तलक्क्गम् | ख घ प्रका- 

धातकचत्वसक्तम् काश,ख० 

रान्तरेण तरिविधः “लिपेव न्ञायते कर्ता विशेषेण क्रियां 

प्रति । योगत्वप्रतिषिड्धवविेषणपदान्वयैः" भङ़का० । 

अ्याथैः क्रियां प्रति प्रकारत्रपेण करां शत्तायते 

तख विवरणम् ““खाध्यायोऽध्ये तव्यः” स्व्यल् योभ्य- 

त्वेन खब्धविद्यस्लेवणिं वः, १ । ^ चअहरडदं याद् दौ- 

क्षितो भ ददाति श्यत प्रतिषिड्त्वेन दोलितेल- 

रपरः २१ “खगक्ामो यजेत" दूल्ब्र दिश्ेवण- 

-पटान्ववेन स्वग्रामः कृर्च क्नायतेश, । स च प्रकारा- 
न्तरेण ल्िविधः स{च्िकादिभेदात् यथाह गीवाभछक्घष्गो 

ऽनद्धेगादो श्य वृसाहरमन्ितः । सिद्यऽसिद्धो 

्मि4कारः कत्ता सालिक उच्यते" ““रागौ केफलप्रे- 

्चरग्धाष्िसासमकोऽश्धिः । शपरथोकान्वितः कत्ता 

राजसः परिक्नौत्ति तः" ““खगुन्गः प्राङ्गतः स्तब्धः शठो- 

नेङतिकोऽलसः। विषादी दीषेष्तौी च कत्तं ताम उ- 

च्यते"! कत्त.पद्ञ्च क्रियाश्ये क्थाश्रगे वा सतमेरेन 

क्ह्ढ' म त॒ यौगिकमिन्योतत् शब्द्वि° भङ्मतदश्ेन- 

प्रस्ताबे दर्शितं यथा 

(खय क्रियाजन्यत्वाविषेषे$पि यदत्नजन्यत्वालभ्यत्वाभ्यां 

षटाद्धरषोः टतारतत्वव्यश्हाराचृजन्तरषातु य्, तृपच्च- 

कटे पदख लत्याचवलबोधकलवा्च ठञोयव्रायैष्व', 

कथामा नाथेष्वे कञः, क्रियाच्रयः कटं पदाः दधात् | 

तथा च कारकम ऽतिप्रस्गः एकश्च ठञो यद्रा च्ले- 

न चाख्यातविवरथात् तश्यापि यल्नोऽगैः । तदुच्यते । 

“क तारतव्िभागेन कटः ख्पव्यश्स्यया । यवरएब कतिः 

पू परदिन् सेव भावा” रेवाख्ातार्योभाषनेति चेत् । 

बीजेनाङ्करः कतः खगादिना इख' टत" वोलमह्र' 

ऋरोतोति यत्न विनापि व्यव््ारात् कढप्द्च्च न 

यौभिक' तथा हि कजोयत्रायेत्वे तिङः छग्ययत्वं॑ वा 

श।तुप्रययाथयोः तिङो परस्रमनन्वयः कतौ कंति- 

लन्यलद्य तद्धिषयत्वख वाऽभमावात् सतिविशिष्खकछति- 

निरोर्काङ्किलादिति | एवं कञः क्रियार्यत्वे ठच्च क्रिया 

श्रयवाचकत्वे तयोः परस्यरमन्वय एवेति उभयदशने क. 

पद्" कम््ादिपदवद्रदमेव । खूटिच्च रत्याश्वये क्रियाय 

बेत्यन्यरेतत् था च कंतालतविभामेन च कट द्पन्यय 

स्ययाच न ढो यत्लारत्वमिति"किद्याश्वातस्य करोतेव 

न यल्नाथैत्वम् पाकाय यतते पाकं करोतोल्यादौ यत्रदयख 

) 

यनेविषयशकयलेख वाऽप्रतीतः प्रतिप्रलया्थयोश्च सा- 

म्येनान्वयानुपपत्तेः . पौनरत्वात एकव्रौव बिध्यदुवा- 

ददोषाञ्च'” इत्यादिकम् भटमतर्ः | खमते त॒ जञः 

यल्राचत्वभिति भेदः तद्ध टंधाठणब्द दर्धयिष्यते। 

शब्द्०प्र*कृटं पद् यौगिकमिति व्यवस्थाप्य तज्ञनण्शन्ना यथा 

“विड विकरणाक्तख धातोरथेस्तु वादथः। खाये 

यार्टशि बोध्यस्तत्कर्त्वं तदिहोच्यते । सविकरयेन 

यद्वातुनो पस्वाप्योयाड णां स्तुत्तर तिडः सखोपस्याप्यया - 

दशार्यऽलुभाव यितु शक्यस्तद्धातृपस्थाप्यद्य तद्य तदेष 

कत्व कारकमियर्थःः | कम्चवादौ धाठुनोपस्वाग्यो- 

घ लिन हमाव्योऽपि म षिकरणाक्तनेति न तत्र प्रस- 

क्रः | पचति जानारील्यादौ खोपस्याप्यङल्याच्रयत्वादौ 

घात्पस्वाप्यख पाकबहयादेर्वयः पचादय ततरतिषग बोध्य- 

सद्ति पाक्य यलवन्त्व', न्नानद्याश्रयत्वमेव' नश्यतीत्यत्र 

नाश प्रतियोगित्वः प्रतिरिम्बतद्ल्यत्र भ्वमात्मनः प्रति- 

विम्ब प्रकार त्वभेव कटं स्वम् । कट शब्दस्तु अबय्टन्तिलभ्ये 

दत्ाश्रये यौगिकणव न त॒ श्क्याथेकः प्रकारान्तरालभ्य- 

श्य॑व शक्यत्वात् निद्दलच्तषया श्वर पाच्रयत्वखय चा 

प्र्यायनात् ¦ षटद्य कन्तभ्यादौ चादकरूलल षषयरथः फलख 

प्रायशः शतिविषयत्वात् षटाद्य्.पभोगालङ्रुलरुतिख न 

चटादयलुकूला प्रमाणाभावात् व्यतोन घटादिनोक्तृखत्क । 

्रत्वप्रसङ्गः | क्रियाखये कट यन्टोखडस्तेन रथादेगंत्या- - 

दिकर्ट त्वमपि द्डयमेवेति तु न रुक्तम् । क्रिया ह नात्र 

श्यन्द्खतनस्य पाककट त्वाुपपत्तः प्रत्त तर्ड़लादेरेव 

तथाल्वापत्त : मापि धात्वथनाल्नम् खतण्वनापि स्यन्द् - 

नादुकूरव्यापार; चलमादुकूडव्यापारवतः कारकनातरख 

चलनं तवापन्ते:। अत्ति जल्ोतोचादावष्यदादेरत्तर ल्- 

परदधैव विकप्यख प्रतिष्धाने भोजनक तवा देरववगमडति । 
सद्प्ररिरन्धानेऽपौति सतेना । यगन्तभिन्नघात्वचेवत्तया 

योऽदुभाव्यते । ट खायः घ धात्वथेः कटंतावा निग 

द्यते 1 यगन्तभिन्नधादपस्वाष्ययाद याय प्रकारयदर्यघभ्वि- 

कान्वयबोधं प्रति लटः साभ्ये चख एधार्यो धादपस्यःष्व 

तद्यस्य कटः तवम् पच्यत इयःदौ धातोरयं वत्तवा खार्थं ~ 

कम्मीलवं शटालुभाव्यमपि म यगन्तभिन्नस्य, पच्छते तर. ल - 

ष््यादौ त॒ ताद्य धातोरयवत्तया तिव ` खायः . 

कम्पं त्वमलुभाव्यते म तदशेषेण लटेति तदय,दासः। अपा 

दानलत्वादिभेदेन षड्विधत्वभिवोक्तातुक्गात्यमेदेन कारकस्य 

हर विष्यमप्यस्ञोति तदहक्तपा न्यनल्वमत. शाह ! धात्वय द 



॥। 
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शितया तिङ रतभाव्यते ! यत्तदक्त' धर्मतया त्वत्त 

कारकं भवेत्| धात्वथैख्य विरेषदतया तिडाद्यजुभव्यत्वभेव 

कारकलोक्तच' तदिेदणतवा तद्ुभाव्यत्वसेव चालुक्तत्व 

नत॒धादाकाङ्लपल्ययखाभिपरेयत्वमातरखक्ते तण्ड लं 

पचति इ्याद्षपि कम्रं तवारेरुक्रत्वापत्तेः। पचात प्च्यत- 

द्त्यादौ तिडन, पाचकः पच्यमानद्ल्यादौ च कता, कट - 

त्वः कम््तवञ्च धात्वर्थ विगेष्यल्वेनाभाव्यते तथा पचनं 

का, दानीयो दिजः, भौमोगजः, ययनं ग्टङ्मित्यादौ 

यथाक्रमं करणत्वादि ्यु्म्तिे चित्रण पदां क्देथेऽपि 

कट^्तवादौ धातथ॑ख पाकादेरन्वयात् । सेवितः सम्मते 

विनते रः परषवा गपि ^विषडच्ोऽपि सम्ब म खयं डेत्त- ̀ 

ममास््तस् दूव्यादौ निपातेन कचत् दब््ंत्वरारकडोक्त- 

म् । धादमेदेन कम्प लकारकखोक्ततायां नियममाह । 

इडादिभ्यः प्र्ययेन शख्यकमभ्भवश्च्यते । णिजन्तेभ्य : कटं - 

ताख्या तद्सत्त्वऽन्यकम्प्रता । इडादयु ् रप्र्यवेन खख्यं 

खाच त्वथ तावच दक" यत्क्ःत्व` तदेवोच्यते धात - 

विशेष्यत्वे मालुभाव्यते तेन गौः पयो इद्यते दग्धा वेत्यत्र 

पयःक्ेकमोचनातकरलव्यापारजन्वमोचनवतो गौरिवयेव" 

बोधः | तत्र॒ मोचनावच्छिद्लव्यापारश्च धाद्वाच्यतया 

भोचनद्धव साचचाद्वात्वयं ताषच्छटकफलत्वात् | वह्िप्रष्ट- 

तेगंव्याच्छिच्लव्यापारः। शमे गग्यच्छिच्विकषं णं षाच्य- 

मतः साच्ात् तदाच्यतारच्छेद्क' गतिसत््वमेव फल' न ठ 

तद्षटकशयोगादि । तथाच 'भारोभवनः नोयते 

दादौ याद्धा यामं ऊष्यते'दयादौ च यथाक्रम" भवन- 

कमकगत्यहकूलव्या पारजन्यगतिमान् भारः, पामकर्मक- 
गयवच्छिद्धतिकष यक्ोताच्रयः या खेत्याकारकनोधयोर्त्- 

पत्त्यव मभ्यत्तौ दुडहादे्मौशकसेत्व, नेवद्ारेः प्रधान- 

त्वभिन्वाद्य क्रिभेदेन विषिहय शाब्द्कानामनादेयम् । 

शिजनलोत्तर' कम्पोतादा चिप्रन्ययस्यले ठ मूधातोः कट - 

तायङ्कभतातिदे सम्भवे ताटशमेव कर्मत्वं धात्वर्थ दख विये 

ष्वतया तिडगद्यं बध्यते यथा चत्नोपाम' मम्यते मभितो- 

वेत्यादौ सामक्मकव्यापारजन्यगमनख कत्ता चैत्र 
ग््यादि। यत्रतु न तद्तिरेयस्तत भूकधातोः कभैत्व- 

मेव तदथषिथेष्वतया तं रच्यते यथा "ओदनः पाच्यते 

सखवद्यतेवा ग्टव्येन भच्नाँद्चादौ तत्र भटे कट^कव्यापा- 

जन्यस्य खतप्रकटं कपाकारेः कर्मतयौद्नादिर बोध्यते 

मेवेण पूग" खादयमानद्त्ोत्रजतोतदरादौ, कर्मणि शान- 
जादिपतप्रुयः प्राक् परिचिनितः' । 

ग्धायादिभते ऊतिभानेव कत्त थन्द् वाच्यः इत्यतः कन्त ~ 

त्वमाक्रधन्ः | सांख्यभते बदधर्योऽय ल त्वाभि निनेशस्त- 

इपराग।द्कत्त,; एरुषस्यापि तद्भिमानः । तदेतत् सां 

प्र० ख० भव्ययोदयिवम् यथा 

“परागात् कत.त्व' चिद्याच्निष्यचित्साच्निष्याव्^छ० | 

“अव यथायोस्यमन्वयः | एरुषखय यत् कन्तः" तद्ब्य - 
परागात् । बुद्धे या चित्ताखा पुरुषाधिष्यात् | रतदु- 
भयमवाश्लवकित्यधैः । यथाम्नुयसोः पर्यर' सं 
योगविेषात् परस्यरधर्मव्यव्हार चआौपाधिको यथां 
वा जघ्र्मयोः संयोगात् परस्छरधमांरोपश्चयैव बिष 
षयोरिति भावः'"भा° | 

उरुष्य यथाऽकत्तःता तथा सां ० कौ ° व्यदस्यापितं यथा 
“ताञ्च विपयांसाख््ग' पाकषित्वमख एरषद्य | सेवल्य * 
माध्य दष्ट त्वमकटोभावञ् भका ०।५तच्याञ्चेति चः एरुषस् 
ज्धत्वम सड धम््न्तराणि ऽखञ्धिनीति विपर्यासाद् 

खादिष्क्तो मे ण्ड विपयैवादिव्बनन्तरोक्त श्बध्येत अतः 
खच्िरासाय तख्ादिनय)क्तम् अननरोक्त' हि सद्धिधाना- 
दिद्मोिषयो विप्रशद्ञ्च तद् इति विप्र व्रियुणम्ि- 

बेकोत्यादि सम्बध्यते | तसमात् वियुषादेः यो विपर्यासः 

स॒ पुरुषखधालिगुणत्वः विवेक्रित्वमविषयत्वमसाधारणत्व 
देलमत्वभप्रसषधरमित्वञ्च } तत्न चेतनत्वन अतिषयत्वेन चु 

साचतित्वदरत्वे दर्चिते चेतनोष्हि द्रटा भवति माचतनः 

शान्तो च द््थिंतपरिषयोभवति यख्जौ प्रद्श्छते विषयः ख 

साच्तो यथा हि लोके अचिप्र्यधिनौ विवादविषयं साक्िये 

दयत: शबं प्रतिरपि खरचितं विषयं पुरुषाय दथ 
तोति पुरूषः शाच्लो | न चचितनोषिषयो वा शक्यो विषयं 
दथंयिदुनिति चतन्यद्विषयत्वा्च भवति साच्छौ अतण 
दरापि भवति अल युर्ाद्चाख पेवल्यम् खाल्यकिको इःख 
समयाभावः केवलं तञ्च तख स्ताभातरिकादेवालर य॒ ख्या ख- 
इःखमोहइरहितत्वाखिङ्गम् । अतणएवान्रौ युखयान्माध्यस्वय' 
खखी हि शेन ठष्यन् ,दःखो हि इःखं दिषव्र मध्यस्यो- 
भव्ति तदुभयरङ्ितस्तं मध्यस्यद्व्यदाखौन इति चाख्या 

यते। पियेकित्वाद्प्रसपधभित्वाञ्चाकत्तैति सिञ्जम् । खादेत् 

प्रमाणेन कत्तव्यमर्थ॑मवगम्य चेतनो चक्ञो$न् करामीति 

कतिचेतन्ययोः सासानाधिकरण्यमरभवसिन्व तदत- 

अिन्धते नावकरते चेतनखाकट'त्व त्कतु चाचंतन्यादिन्यत- 

च्छा 'कौ° ^तश्रत्तत्ययोगादचेतनं चेतनावदिव लि- 

करम् । गुणक त्वे च तथा कत्त व भवव्य् दासोनःण्का०} 
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अतच नन्यक्ढत्वे भिन्नाधिककरणे युक्तितः सिद्ध ता 
इभ्वान्तिरिव भित्यय॑ः। लिङ्गं महदादि खन्छापय्य नत' वच्यति 
श्वान्तिवीजं तत्संयोगस्तच्निदानम् अतिरोद्हिता्ैमन्यत्» 

कौ ° । तदेतन््तस् याप्य मुक्तावल्यां निराक्तं यथा^एतेन 

प्रङतिः कत्रीं पुरुषः इषकरपलायवन्निलेषः किन्तु चेतनः 

कायकारणयोरभेदात् काव्यंनाओे काय्यं द्पतया नाशः 

सखादित्यकारण्त्व' तद्ध बद्धिगतचेतन्याभिमानाथां पपत्त्या 

तद्कल्छनम् । बधि च प्रतेः प्रथमः परिणामः) सैव मह~ 

त्तत्वमन्तःकरणमप्युच्यते । वत् सत्तवासत्त्वाभ्यां पुर्षख सं 

खःरापवर्गौ | तद्या रेन्दरियप्रालिकवा परिणतिन्नौनद््पा 

चटादिना सम्बन्धः) पुरुषे कटे लाभिमानो बडौ चैत- 

न्याभिमानश्च भेदाग्रहात् । मभेद्' कन्त व्यमिति सद्धः 

चुरुषोपरामो ब्धः श्वच्छतया चेतनप्रतिषिम्बाद तात्त्िके 

द्पणखेव शुख)ोपरागः | इदमिति विषयोपराग इन्दि 

यप्रणालिकया परिणतिभेदस्वात्त्विको निञ्वासानिहतदपे- 

स्येव मखिनिमा । कत्तव्यभिति. व्यापारवेशः। ते- 

नांशल्लयवतो बहस्तत्मरिणानेन ज्ञानेन पुरुषखातासि,कः 

सम्बन्धो द्पयमलिनिम्त्ेष उखस्योपलच्विरुच्यते । न्नानादि- 

वत् खडः खे च्छाद षप्रयल्नधरम्राधम््ां अपि बुडधरेव 2 

तिखामानाधिकरण्येन प्रतीतेः | न च बद्धिबतना परि- 

शा भित्वादिति सांख्यसतमपास्तम् ङ्यट्टभोगानाभिव 

चैतन्या सामानाधिकरण्यप्रनो तेस्तद्धिन्नं सानाभावा- 

द्धे तनोऽदहं करोमौति प्रतीतेः। बधे: परि्णामित्वाञ्चतन्यां यं 

श्वम इति वेत् कत्य'थे कि नेष्यते । अन्यया बद्धनिल्यत्वे 

ततुपूब्बमसं साराप्तिः । अदेतनाया प्रतेः काटत्वात् 

ब्ङ्धरचतन्य काय्य कार्योस्ताद्त्मदादिति चेन्न असि- 

द्वे: कत्तंजन्यत्वे मानाभावात् बीतरागजन््ाद्शनाद 

नादित्वसम् । कनादेनाथासन्भवान्नित्यवम्” सक्गा° | 

वेदान्तिमते ख पिद्िक्जोषस्धैवौ पाधिकं कत्त.त्व' था०्ख ० 

भा० व्य्स्यापितम् यथा । 

कत्ता थास्त्राधवच्त्वात्”। तदुगुखतारत्वाधिकारेषेवापरो- 

$पि जोवधभ्यः प्रपञ्चते | कन्त चायं जीवः खात् क 

त् शाश्त्रा भवन्त् एवच्च यजेत जह्यात् दद्यादि 

लवे वलिधं विधिश्ास्रमथवद्भवति अन्यया तद्नथक' 

ख्यात् । तद्धि कैः खतः कसं व्यविेष्पदिशति न चा 

सति कर्टत्वे तदुपपद्यते । तयेदमपि शास्तरमेमख्ेमदे- 

वति. धष दि द्रा श्रोता मन्ता बोद्धा कत्तं विन्नानाका 

दुरुषण्इति भा०। “विद्धा रोवदे शात् ० । "तञ्च जीषख 

[.) 

कटःत्व' य॑ज्जोवप्रक्रियायां न्धे स्थाने विद्धारषपदिशतिं 
भसदयते;ग्टभोयलकाममिति”“खे शरीरे यथाकामं परि- 
वत्तं ते" इति च भा०। “पादानात् । ^“ईतच्चाख्य. 

कट'तवं यच्लोधप्रक्रियायाभेव करणया नासपाद्ानं स्कोरुयति । 

(तदेषां प्राणानां विद्धानेन विज्गानमादायेति 

प्राणान् ग्टद्ोत्वति च" भा० । “व्यपदेाञ्च क्रियायां 
न वेच्धिट् शविपय्थवः” ० । ^इतञ्च जौवसख कट - 
तव'यदश्ध लौकिकोष केदिकोष च क्रियाच्च कत्व" 

व्यपदिश्यते ““विन्नान' यन्न' त्ते कराणि तजुतेऽ पिचे- 
ति”। नलु विज्ञानशब्दो ब्धौ समधिगतः कथमनेन 

जीव्ख कटत्वं दखच्येतेति नेच्थते लोवस्तैदैष- 
नियो न वद्धः न चेच्जीवस्य ५ निह शषिपग्य यः 

खात् विन्नानेनेत्येवं निरदेच्छत् । तथा न्यत्र बद्बि- 

विववच्लायां शन्नानशब्द्ख्य करणविभ्निनिद् थो ् 

"4तरेषां प्राणानां वित्तानेन विन्नानमादायेति" | इह 

छ विज्ञानः यज्ञ" तजुत” दूति कड समानाधिकरण्य- 

निदथात् बु्धिव्यतिरि क्ता खेवान्रनः कट'त्व' द्टच्यत 

इत्यदोषः । अलाइ यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जोवः कर्ता 

स्थात् स सखतन््रः खनु प्रियः {हितं चेवाक्रनोनिवमेन 

सभ्पादयेत् न विरतं, बिपरोतभपितु सम्पाद्यन्न, पल - 

भ्यते| न च खतन्त्रद्यात्मन ईशो प्रहत्तिरनियमेनोप्पद्यते 

इति खतञत्तर पठतिणभा० । “उपरलच्धिदद्नियमः>सछ०। 

यथायमात्भोपलच्ि प्रति खतन्त्रोऽष्यनियमेनेटमनिदटद् 

उपलभते रएवभनियमेमेबेटसनिद्च्च सम्पादयिष्यति । 

उपलब्धावप्यस्वातन्त् खपलख्िहेतुपादानोपलम्भादिति च्च 

विधयप्रिकल्नमात् प्रयोजन वन्त्वाइ् पल च्वह्ेतूनाम् उप- 

लब्धौ त्वनन्धापेच्चत्वमात्मनः चैतन्ययोगात् । अपि- 

च्चा कियायामपि-नालन्तसात्मनः ख्वातन्त्रतुमस्ति देश- 

कालनिमिन्तविगेषापेचत्वात् । न च सहायापे्चस्य क्तः 

कत्व" निवन्तते | भवति द्ये धोदकाद्यपेत्तखापि पक्त: 

पक्त तवम् । सडकारिदंविन्रयाञ्धेटानिद्टाथेक्रियाया- 

मनियनेन प्रन्तिरात्मनोन विरुष्यते''मा०।५शअक्रिविपर्थ्यः- 

यात्" ० । ̂दतञ्च बिन्नानव्यतिरिक्रो जौवः कत्तं भवितु 

महति । यदि एनर्विन्नानश्ब्द्वाच्या बृद्धिरेव कर्नौ खा- 

त्ततः शन्निरिप्यंयः शयात् करणत्वे हवेत क्ट - 

शक्तिञचापद्येत । सत्याञ्च वद्धे: कटं शक्तौ तखा णाद 

प्र्यविषयत्वमभ्युपगकव्यप् अरकरणपूव्विकायः स्य 

प्रत्तः सवयत्र द्थैनात् अक् गच्छाम्यहं भुञ्धंऽद् 

४२४ 
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-पिबामौति च तस्याश्च कट यत्निवुक्तायःः स्व्वायेका- 

रिख्याः स्जायकारि करण्मन्यत् कल्ययितव्य शक्तोऽपि 

हि सन् कत्तं करणष्ठपादाय क्रियाच प्रक्तमानोट- 

श्यत इ्ति। ततश्च शंप्नामाल्लं व्सिवाद्ः सख्यात् बच 

वस्तुभेदः कचित् करणव्यतिरि करस्य कतं तवाभ्ययगनात"भा० 

‹'समाध्यभावण्त्त ` ल ०। "योऽष्ययमौपनिष्द् कप्रतिपत्ति 

प्रयोजनः सभाधिरूपदिटो बेदान्तष ्यात्ा वा अरर 

व्य: च्रोतव्यो मन्नव्यो निदिष्याषित्यः “सोऽन्वेष्टव्यः 

ख पिजजिन्रगोखतव्यः" “खोभिचव' ध्यायेत अाल्मानम्" 

द््येव ल्लः सोऽप्वशषददाढ्मनः कट त्वेनोपपोद्यं त,तखाद्- 

प्यस्य कटत्वसिद्िः' भा० | "यवा च तक्तोप्नयथा'द्° 

बं तावत् शासा येवन्तादिभिरेतुभिः कड त्वं थारोरख 

परदर्भित त्षनः खभिापिकं वा न्थादुपाधिनिभित्त वेति 

चिन्यते । तत्र तैरेव शास्वयेवत्त्वादिभिर्हेतभिः खाभा- 

विक कठत्वम् पवा दहत्वभावादिव्बेवं प्रापने ब्रभः। 

न स्वाभाविक कष्टत्वभा्मनः सम्भवति अजिरो प्रस- 

ङ्गात् । कष्ट त्वस्वभावत्वे द्यामनो म कट तवाच्िरमचः 

शन्ति अण्न रिवौष्णयात् । न च कर्लत्वाटनिश क्रया 

स्वि पुर्षधिद्धिः कर त्व इःखल्लद्पत्वात् । बतु- 

{स्यितायामपि क त्वथक्तौ कढं त्वकाय्यं परिद्ारात् 

चुरुषाधैः शत्स्यति ततृपरिह्ारञ जिजितर्परिह्ारात् 

ययाम्नेद्हनथक्रियु ध्य्यापि काटवियौगाह् हनका्या 

भावश्चहत् स, निमित्तानामपि शक्तिवच्षणेन सम्ब 
ज्येन सन्वद्धानाभक्सन्तपरिष्ारासभ्भवात् | नलु भोकसा 

धनपिधनानच्मोच्चः सेत्खति न साधनायत्खाजित्यत्वात् । 

ऋपि च नित्यगुषउ्धखक्तात्प्रतिपाद्नान्मोच्लि्धिरभि- 

हिता ताउमात्मप्रतिपादनन्च न खाभाष्कि क्त्वे ऽवक- 

त्यते , तस्ादुपाधिधम््ाध्यासेवेषात्मनः कटःत्वः न खा- 

वारिकम्) तथा च खतिः^ध्यायतोव लेलायतीव” दूति । 

‹ अगतत न्दरियमनोयुक्त भोकर न्याम नोषिषणदूति चोपाधि 
खवुक्रखवाक्मनो भोक्त त्वादिविथेषलाभं दथेयति। न ह 
दिबेकिनां परख्मादन्यो जोनोनाम कर्तां भोक्ता वा विद्यते 

“नान्योऽतोऽन्ति द्ररेत्यादि” शक्रात् । परव तङि 

संखारो कल्ला भोक्ता च प्रसच्छेत परख्ादन्यस्े ्धितिमान् 
बद्धयादिसंबालव्यतिरिक्रो न सात् म अविद्यापर् ~ 

घश्यापितत्वात् करे लभोक्त त्वयोः । तथा च यास्तं 

“य्न हि दंतमिव भवति तदितर इतर पश्यतीति? अवि. 

द्याबस्यायां कः त्भोकत तव द्वित्व विद्यावख्यायां ते 

र कर्त्व भोक्त त्वं निषारथति “य्न स्ख सव्वं सात 

बाभूरत् केन क पण्छदिति"। तथा खप्रनागरितयो- 

रात्मन उपाचिसम्पकःकत' खभं श््नख वाकाय विपरि- 

पततः चराषवित्वा तदभावः श्णुप्रं प्रान्नमात्मना स 

परिष्यक्तख चावयति^तदहा खद तटाप्रकाममालकामम- 

कासं पं थोकान्तर'"मित्यारभ्य^“एषाद्य परभा गतिरेषाख 

परमा संपत् गषाऽख परमोलोक एषोऽख परमानन्दः"? 

युपसंहारात् । तदेतदाडइाचा्यः“'यथा च तच्चोभयरेति"। 

तत्वे चायञ्चुः पठितः । नेव मन्तव्यं खाभाषिकमे 

बाद्मनः कटढंत्वम् चआगनरिवौष्णयूभिति । यथा च 

चोके तत्ता वाख्धा{द्करस्ण्डख् : कत्तं दुखो भवति स एव 

श्छन्टदह प्राप्नो विक्नवास्यादिक्ररणः खष्योनिटेत्तोनि- 

व्यापारः छसो भवति रवमविद्याप्रद् परूापितद त 

सयुक्त आत्वा खम्रजागरिताश्ख्ययोः कर्तां दुखी भवति 

शच तच्छमापदुन्तये खमाक्षान' परः प्रञिष्-खक्तकायं- 

करणसखुषातोऽ कत्ता द्खो भवति खप्रखाद्वस््यायां, तथा 

हय वस्यायाम्नष्यविद्याध्वान्त' विद्धाप्रदोभेल विधूयाद्मंव 

केवखोनिट ततः खां भवदि ¦ लच्वद्टान्तद्धौतावतांयेन 

दष्व्यः तल्ला हि गिषिदटेषु तच्च्ादिषु ब्यापारेष्वपे- 

च्व प्रतिनियतानि करणानि यादख्धादौनि कलां भवति 

स्वरारे त्वकत्ता, एषमयमाक्का सव्व व्यापारेष्वपेच्छे 
व मनखखयादोनि करणानि कन्तां भवति खाद्मना रक्ते 

ति नलवातनसतच्छवावयवाः सन्न येहख्वादिभिरिष वाद्या 
दनि तच्चा भनच्ादोनिकरणान्याकोपाददौत न्यदा । 
अचूक शाख््रायवन्त्व दिभिद्ेठभिः खाभाविकमालमनः 

करटःत्व[मति तत्र विधिशास्तं तावद्यथापरापच' कत्व 
पादाय कर्तव्यपरियेष्छपदियति च॒ कटलमाक्ानः 

प्रतिपादयति। बच स्नाभावषिकमद्धय कटं त्वमचि ज 

धछ्मादमत्वो पदेणादि्गोचाम । तस्मादविद्याजतः कटत्व 

श्ुपादाय विधिशास्त्रः प्रवत्तिष्यते । कत्ता विज्ञानात्मा 

एश्ष दूत्य व'जातोकमपि याक्महवादद्ध्पत्वाद्यथाप्राप्र- 

भेवागिद्या शत करट त्वक्षदषदिष्यति । रतेन विद्धारोपा- 

दाने परिष्ृते तयोरष्यदबाद ्पत्वात् । शल श्न्धे स्थाने- 

छरपष् करणेषु “सते शरीरे यथाकाम परिवन्त ते» दति 

विद्ार उपदिश्यमानः केवलादमनः क्डोमाव एति, 

सथोषा दानेऽपि “तदेष चाश्ानां विन्नानेन विन्नानभादा- 

येति" करणेष कश्पकरणदिभक्गो यमाणे केडलस्धेवाकनः 

कट भावं गमयतं इति अलोच्यते न तावद् भणं स्याने 
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$न्यन्तमा कनः करणविरमण्सल्ि “वधो; खपरोमूतेम' 

कोकमतिक्रामतोति" तन्नापि धौोखम्बन्बस्रवरणात् । 

तथा च रन्ति “इन्द्रियाखाशपरमे मनोऽचुपरतः यदि । 

सेषते विषयानेव तद्दद्यात् स्लश्रदश्ननिति" | काभाद्- 

यञ्च मनलोटत्तय इति तिः ता खमन दृश्यन्ते तस्नात्- 

. खसना ३ ख्प्ने विहरति । विद्धारोऽपि सनरत्योवासनामय 

व न परारमा्थिकोऽद्ि । तथा च. ुतिरिवकारा नुव इमेव 

श्वम्रव्यापार वसयति “ठते स्तोभः सह भोदमानो 

यक्चदुनेवापि भवानि पश्यन्निति” । खो किक्षाआ्पि तयैव 

ग्ड श्न कथयन्ति (ख ख्तमिव गिरिणष्टङ्गम्) खद्रात्तभिव वन- 

साजिमिति। तथोपादाने यद्यपि करणं घृ कममोकरणविभक्जि 

निरदथस्तथापि तवृ ̀युक्रोवातमनः कट तव' द्रव्यं केबले- 

कटः तलासम्भवख दर्भितत्वात् । भवति च लोकेऽनेकप्रका- 

रा विवक्षा (योधायुध्यन्ते) (योषे राजादुध्यते) इति च । 

च्छपि चाद्धित्र पादाने करणव्यापारोपरममातर' षिवि- 

च्छते न खाततन््य, कदचित्, व द्िपूल्केकखापि खापे- 

ऋत्यव्यापारोपरमख्य दद्त्वात् । यस्वय' व्यपदेयो 

दशितः “विन्नानः यन्नः तहते"दति ख बखर कत्व" 

प्राप्यति विन्नानथनब्द्ख तत्न प्रश्ङ्ल्वात् भनोऽनन्तर 

पाडाञ्च "तख चड्धेव धिरः” इति विन्नानमयसखाब्मनः 

चङद्ाद्यवयवत्व' कों नात् ब्रह्ादीनाच्च दद्धिधभयीलप्रलिधः 

विज्ञाय" देवाः सव्व" ब्रह्मज्य ष्ठप सते” इति च वाक्द - 

येष् ज्छोलरख बुद्ौ प्रसिद्धत्वात् क्व॒ एष वाचचित्त- 

स्धोत्तरोचर क्रमो यदय्चइति च श्न्तरे यन्न वा गव्चि 

क्वाध्यत्वावधारप्यात् । न च ब्धः शक्तिविपय्ययः 

अरण्यानां; कट ल्वाभ्य पगमे भवति सव्वंकारका्छामेव 

श्लव्यपारेष क्ट तवखावश्च ' भावित्वात् । उपरलव्धपेख' 

त्वोषां करणत्व सा चा्मनः | म च तद्याभष्यख कट - 

त्वमस्ति नितवोप्रलन्बिखद्धपत्वात् । अहङ्कार पूव्वकमपि 

कडत्व' नोपचष्धुभेतिदमह वि अहह्वारखय 1षयेपलभ्य - 

त्वात् ॥ ति करणान्तरकल्यनाप्रषन्चः बधः 

करखत्वाभ्यपगमात् | समाध्यभावस्तु स्तरा येवन्तवे नैव 

परिष्टूतः | यथ प्राप्रमेव कट त्वादाय समाधिविधा- 

नात् | तद्छात् कट त्वमध्वात्नन उपाधिनिबन्धनभेषे 

ख्वितमू*मा ० । ̂ “ ऋदष्धारपिमूढात्ा कत्ता हमिति सन्यते” 

। कर तधा ष्का राघो नतय पार्धिकत्व 

> + 
न॒ चव 

मतया 

धशितमिति दर्व्यम्"! 

तया. चान्तःकरेषोप ष्ित्यपतन्यभेव जीवः स॒ एव नेदान्ति- 

इति 
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कच्च 

भते कन्त'ति तन्वम् । तख च रईैञ्चराघोनयैव कष्टत्व" वद्धि 

““परात्त्, तच्छतेः "इत्यादि चा“ सला व्वयो्यं व्यापितं तञ्च 

शैश्वरथब्टे दथित्त{मिति। स्तियां नेप करौ । क्तरि टत्” 
ककर णयोख्तृतोवा?' “अक्रि च कारकेण “क्ती 

्चिततमं कम" “कत्त खपमानादावारे क्यः" येषात् 

कत्त रि प्रख्जपद्म्” पा० “कट कमव्यह्हितामशरासाड़ार- 

यत् क्रियाम्?" हरिः र२तत्प्रयोजक्षे "“ततृप्रयोलकोह- 

वञ्च" पा० “खक ये प° । कभावः त क- 
त्त न° तल् कत्तःता स्त्रो ऊल्याश्रयत्ठे क्रियाच्रयत्वे च । 
तन्न॒ नैयायिकमते चअख्यातख शतो शक्रिः वैयाक- 

करणसते क्तरि शक्तिः “क्तरि शत्” “लः क. 

वार्धि भावे जाकमेकेभ्यः” पार नाभ्यां तथैव प्र- 

तिपादनाद् “कन्त रि गत् "स्यतः कन्त.पदखेव परल 

ऽखटत्तेः ककारखापि तद थंकतेनेत्या करे स्वितस् । अधि- 
कमाख्वात न्द् उक्तम् । ५न क्तव ने कम्य लोक- 

ख जति प्रभुः" मोवा । शपरभेश्वरे ° तस्य 
ख्कटत्वात् ”” ^^एतेषां धर्षा ख कत्ता यद्य तव् 
कणे ख वे गेदितव्यः"इति श्तेखख तयात्वस् यथा च 

तख खवकत्तत्' तया शर शब्दे दर्थितम् । “करणं का- 

र्थं क्ता विकत्तां गड्नो शश्धः"विष्ण् सन । लत-टच् | 

४देदके लि * स्तिया डप् “क्रोधहा क्रोधलत्कतता "विष्ण स ०। 
करो घक्षवां देन्यानां कत्तं मेदकः शव्येकं नामेति? भा०(कात) 

५ चद्रखद्गे न° । तद्य कन्तेनद्धेतुत्वात् तथात्वम्" चदभजां 

क्शाङ्खों ठ दले कट शर्पेरौ"ताराध्यानम् । दशद्धि- 

कायां स्त्रीकोष ! “कक्नीञ्च ्ठपेरद्धौव क्रमाहानेन 

बिश्वतीम्" ताराध्यादस् । उभयमपि उताराथन्द् 

दर्थितम् । (कातारो) अकन्तं वाम गब्द्रलला० । अलसा 
क| कटकापि चुद्रसष्गे खी "(हाखदुक्तां लिने- 

नाच्च कपालक्टं काकराम्” तन्न्रसा° ग्ामाध्यानम् | 

किरति विपति कायम् ल.-वि्चेपे कच् । ज्वएादिषे- 

तके दाहादौ । ततोऽच्यर्ये मतुप् कटम् कद युक्ते 

लि° स्तिया छोप् ।हखदुड्भ्यां मठप्"पा ० खख उदा- 

स्वम् । कठ शष्ट उपपदे दिथाषिभेत्यादिना 

ज्जः टः | कर्टकर कटःकारके ततृप्रयोजके । च्ियां 

डप् । इष्टो यिच णोलोपः करिढः करौयान् । 

दचस्तुन लक् । डदङ्भाषे कल्तिं्टः कत्तौयानिति भेद्ः। 

कच्च यैधिल्यकरणे अद् ° चुरा ° उभय > सक ° येचल्छे अक ० सेट् 
कर्न यति ते कन्नापयती्येके अ चक्न्न त् त । क्न याम्- 
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बमूव खस्चज्ञार चक्रो । कन्य ते अकचि अकचि षा- 
५ ठि ॥५। £ ¢ 

ताम्-अङ्त यिषाताम् । प्रनिकन्न यति क्र कन्नितः। 

कर्चमिप्राय घ कत्तारमभिप्रंति संबह्नाति अभिप्र 

इण-अण उप०स०। १कत्त.सम्बन्धिनि ।“सखरितजितः क- 

नरं भिषाये क्रियाफले" पा० । त्र क्रियाफलखद्प- 

स्चासखःभिःशब्ट्ाधेरले निद्धपित' यथा । 

“खरि तजिङ्गाठ.रर तङः क गाभिनेव सतिः क्रियाफले 

कदःवाचकत्वः नान्यथ। तत्र फलल्च॒ न धादपस्याष्य 

लानात्यादोनां न्ञानर्पफलस्य समवायेन कर्तनिष्ठतया 

मर्व्वदटर जानते दयेव प्रयोगापत्त: जानातोच्यादेरपला- 

पाषकञ नेष्यते ठ तथा थास्तकारेः। नापि क्रियाज-. 

न्यवेतन दक्षि्ादिद्पलाभादि मौश फलमिह विवलितं 

तथा ख्ति द्रेस्ताडथफलवतत्वेन दः पचते ऋत्वजो- 

-यजन्ते इत्यादि प्रयोगापत्ते : । किन्त फलतौतिवुयरत्पत्तया 

प्रयोजनापरनासकक्रियाजन्यट प्रिश्वगादि पभेव ख्यं फलं 

खाद्य" यथोक्तः हरिणा “याथ ख प्रसिद्धयथं मारभ्यनते 

पचादयः । तव् प्रधान फलं तासां न लाभादि प्रयोज- 

नमिति? प्रसिद्खयथ निषप्रन्यथं प्रचाद्यः पाकादयःतासां 

प्वादीनां प्रानं फलं तदितटय : फल प्राधान्यञ्ु त- 

रापे्तया बोध्य" तेन इतरेच्छानधीनेच्छा विषयत्व तख 

ख्खादिष व खत्तवेऽपि कचित् खात्तातखखादिख्पप्रयोज- 

नालाभे तत् साधघनद्छपेतरफलस्यापि जडणमिति दृष्टव्यम् 

तेन “खपाहद्ः'"पा०द्व्यादिष्त्रविडिततङ; सुखादि - 

पश्य प्रयोजनाभावेऽपि कट वाचकत्वम्'› | 

कत्तं रभिप्रायो यत्र | रकत्तरभिप्रायविषये लि० क्त 

पाणिनिषत्रख “खात्नेपदमपि कलर भिप्रेतक्रिया 

फलमातलजनकत्वे नेति" ब्द्चि ° व्याख्छानात्तद्थैता अत 

ख पा० छलस्ोभयायेदा । तदेतत शब्द् प्र° वितं यथा 

“चऋललोभयपदिधातनां यत्र क्रियाफलं कठ नि तत्रात्म- 

नेपदं यत्र च कट भिन्ननिष्ठ' तलत्र परखपदं साध “खरि 

तञ्ितः कलने भिप्राये क्रियाफले "दति श्छने ख कच्चाीरमभि- 

मनौति सम्बक्षातीति व्यत्मक्यः कटटसम्बद्धः क्रियाफल एवा- ` 

त्मनेपदट्द्य विधानात् । अतण “खरिजलजिणण्यन्तधातनां 

कटं नि क्रियाफले । ऋास्मनेषदषटहि्ट' तदनिष्टे पदान्त- 

रम् इल्यापिशालोयाः पठन्ति । तदचुष्वयेष दानादिस्यले 

स्खगते फले ददे इव्येधं, परगते त॒ ददानोत्येव वाक्यः प्रयु 
ञ्जते टड़ाः ।^सखगकामोयजेत"इन्यादौ च सामान्यतः चुत- 
कपि फटं कटं निमे “शात्रदे शितं फलमरु्ातसोति" 

५ 

सोमांसयोत्यर्ग तस्तथा कल्पमादिति प्राञ्चः | त्विन्तामखि- 
छतस्तु यल क्रिपाफले कत्तःरभिप्रायद्च्छा तनवात्मनेप- 

दसिति नारथ सेन याजक्ाद्यं र्निणदिलामेच्छर्यैव यःगा- 

दिक्षरष्टे यजन्ति याजकाः पठन्ति पाठकाः इति परद्- 

पद्म् | परगतस्यापि वाग दिफलयेच्छया तत्करणे त॒ यजन्ते 

याजकाद््यादिकः साधरेव प्रयोयोऽतणव ५पिटसतेकामः 

इषकरि णसा य जेब? ' इयादावप्यात्ननेपदम् “धनक्तामोग- 

पतिं क्तिक'मोऽच येद्धरिम्'" श्ल्ादौ <= परखोपट् 

सङ्गच्छते त्याः | [अकर्टौत् चक्षदे प्रनिकटेति ! 
कष्टं कल्धितरमे उद्रथन्द च श्वा०पर० अकन्सेट् । क्ति 
कष एण कहं -अच । कद् मे । शब्ट्र° | 

कट ° कदं कदेमं कारणत्वे नाटति प्राञनोति अट-अच् 
, &ैत० शक ] {करट पद्मकन्टे रक मगन्तरि त्ि° । 

मेदि° । कहं -अटन् । रेपङ्घ ष०मेदि ° 

कन न० कहं -सावे ल्यट् उद्रथन्दे हेमच ० । 
कदम इ° कट्-अम , (काद्) १पड्के अमरः । “सरितः 

द्वत गाधाः पथञ्चाश्यानकद् भान्*र्षुः| करणे अम | 

र पापे उणादिकोषः । तस्य कुल्छित ् ब्दहेतुतवात्तथ,तम् {` 
मांसे न° शब्ट्चि० । तत् सेवने हि उद्रशब्दोजायते 

दति तख नधात्वम् । कद्मग्डाया कारणत्वे नास्यस्यु 

अथे० अच् |. नाद्धरेच्खायाजाते शप्रजापतिमेे । 
चायायाः कह मोजन्ने देवत्यः पतिः प्रभः” भाग० 
२,१२.१४, प्रजाः जति भगवान् कहू मो जह्मणोदितः। 
सरखत्वास्तपस्तपरे सहूखाण्ांसमा दश , ततः सुमाधियो- 

गेन क्रियायोगेन कर्टमः | संप्रपेदे हरिः भक्या प्रपन्न 

वरदाशुषस्” भाग०३,२ १ च््टमस्लोकादौ। ततः कपिलं 

` प्रादुर्भावो वितः । तन्चामनिरक्तिः” बद्धे घु*ज०ख० 

दधिता यथा। “देषु कदेमः शब्द् न्कायायां वर्तते रूफ ~ 

टम् | वभू कदंमाद्वालः कदमस्तेन कोरतितः''। तेन 

५ कायायामपि । ततः ऋष्ादि ० चठरथ्यां क | कदमक 
पङ्कसच्निछट्टेयादौ लि कदटंमोजातोऽख तारक्षा० 

तच् । कद मित जातकदम लि°। च्चै मर्ये 

अच | कट् ६ैकर्टृमयुक्ते लि काश्चा०चदरण्ं ष्ञ् 

जिटौ कादट्भिक कर्दमश्च्ििष्देषादौ लि० ञि स्तिया 

हेष । मलये" दनि कंभिन् "तदुक्ते ति० सद्रशचे 
° वैद्य तच्छ कद् मसमीपजाततवारूथात्वम् | पी? 

कद्र सील्यपि तले. । 

कदेमक ४” कदेभे कायति प्रकाशते के-क | शालिभेद + 
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की. 

तख प्के णर डि प्ररोह इति तस्य तथात्वमु. ¦ ५२. 

` क्त पकिषटिकज्ऊकछकन्द्कराख्ड,कपोदकप्रनोद्श्षकाल- 

कायमकपुषपकमदे भक यङनाद्रगन्धकलमनोवारकोदर् 
वोहाकश्ष्यामःकगोधमबेखयवादयः'” दखु° । 

कडमाटक्त एर कमे इव अाटोगतिरन कप | 

दिनित्ते पस्थाने शन्दरला० । प्रषुरकट मयुक्तरेे । 

कहंभिनौ खली कदनमानः देथः एप्करा०. देपे इन 
कापट एभ° क-क् यि त्रिच-यार-परटः कम ° | {क्वे 

जख वस्त्र ख एड (ला ताकि), मलिनवसने । करस्थः 

पटः थक ० | वभ्माोद्माच्जनाथं हश्लन्यखे । ९दस्न्नश्व णड । 

8कषायरक्ते वस्ते च । “नोलगेलखय पू्थख्डिन् स्लद्पं 
प्रतिपादितम् । नाभिभरडवपूपखां भखङरटख द. 

चिये। पूष्खं कपटो नाम पवैतोयभद्धपषट कक जि- 

क्षा १० उक्त । ५पवैतमेदे इ०। [कादौ शब्दरता ०। 

कपटिक वि० कपट-अल्यर्ये उत् | कपटभसत्रयुक्ते भित् 
कपण ए शप-व्यट छलगा० ललत्वाभावः| आयसे च- 

स्तरभेदे | ५^भवापचक्रकखपकपप्यप्रःसपटटि एहषलतोमरादि- 

प्रहरणजालष्ठपबुञ्ञानः” ट्यक्रु° | 

कपर इ०्शष्-अरन् लत्वाभावः । ! कपाले घटादय रथो 
। पो्स्यनि, अनरः (माचार खल), शथस्त्रभेदे (कात) 

9 ४कटादड्े च भेदिनौ ५ उदुम्बरे टचे ब्द्च०। 

कपरांथ छु° ६त° | कपालाय (खवर) शब्द्चि० । 

। कपराल यु कर्पर इथालति च्यण-खच् | पथ तपीजुभेद । 

(आखोट) कन्द््राले रमानाचः | 
कपेराशिन् ° कपरेऽख्राति खय-भोजने खिनिः। वटक 

भैर । “प्ल एानवासो मांवायो कपराधौ मखान्तलत” 

वटकल्लपः । [सम् । कपरो्छपे ठलये रेन ०। 

कर्परिकातुलखय कपये खये कन् क्पेरिक्षा सेवव्- 
 कपररो स्त्री शप-दरन्-लत्वाभावः गौ०डष् |! दारुहरिद्रा 

शारभगे वये(दंते) यम०र्रसके भावप्रखपरीति वाऽत्र 

पाठः रशक्रद्चोपरसपेद्ः उपरवभेदा च उपरशयब्दे उक्ताः 

भावभ्र" तद्गुणा करः यथा “क ख)परोदवक तवाद 
न्यतद्रषक्त' टतम् । ये युषासतुयक्ते पोक्नास्ते युणा 

रके शटताः' | तुध्रहामान्य ठु नोपरश दइतिभद् 

 काप्रसि एन° रपस ।वस्तचेठ्धत्रवोनौ (कापास) दच्भेदे 

अमरः । गौरार्ड¶् । तद्व चली भाक्प्रण | (कपालो 
-तख्डकेरो च धशशान्ता च कय्यते | फपरविक। लकु; कोष्णा 

मधरा दातनाणिनो | ततूपलाश्रं षपोरन्नं रक्तङतूवः 

१७ वा० भाग दे 

पिशा- 
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कपू रतल न° कपू रख तल्लिव सेद्ध 

क्ण 

वञ्चनम् ¡¦ वल्कलं पिडज्ञानाष्ट पूयस्तादविनाशनम् । 

तहोलं ल्न्यद्' ष्य ्लिग्ध' कफकर युर" इति तत्रोक्गोः। 

कर्पासफल ग“ ईव । (माकटो) कपासोवोजे । 

कपूर इन्न०कप्-खङ ° जर ललाभावः । सतनामख्याते गन्ध - 
दरब्ये, तद्युष्छाः भावप्र" उक्ताः, यथः“ रः शीतलोटषय- 
चचष्यो लेखनोलघुः। चरभिभेधृरस्तिकः कफपित्तविषापद्ः। 
दाइटष्णाश्वैरखमेदोदौ गन्ध्यन7 शनः । कू रोदिविधः 

मोक्तः पकपकप्रभेदतः । पकात् कपूरतः प्राहरपकः 
यणवत्तरम् । (खथ चिनिखा कपूःर)चोनाकस'न्ः कपटः 
कफच्चयकरः खटतः। कृऽक खड. वभिषहरच्या तिकररस्च सः। 

पूरो नूतनल्िक्ः क्लिष्वचोष्णासर! इद्: । विरख्यो- 

दाहपोषन्नः स धौतः श्एुभलछत् परः| तद च^पोताषः 

भौ सेनः वितकरः शङ्राशरालक्रसन्तःपाशएःपिञ्चः खब्द्- 

खारः डिमपालङ्गः ज्तिक्रा वषार: हिभगोतलः पक्षा 

यभेदात् हादथ भेदा राजनि० | ततः काशा० 

चतरथ्यम् दूल । कपू रिल ततृसन्निछष्दे यादौ बि°। शु- 

भ्वादिपाठात् वन्नाके | २नरभेदे तख्ापयः शुभ्राग्टक् | 

कापूःरेव तदपत्ये इ" । [ कचरे शब्द् च ̂| 

कपूंरक एण कपूर दष कायति कं-क । (कचूर) नामदूये 

कपू रतिलका श्लौ उभाखखोभेद् विजयायाम् शब्दमाला । 

कपू रसतेद्पे 
ह्मतले तेभद् राजनि । ˆ कटुष्ण ह्मितल ख्यात् 

कफातामय'पष्म् | दन्तदाढय्करं पित्तकारक परि- 

कोलति तम्” राजनि | 

कपू रनालिका स्तौ ““दवादपरया समितया लम्बः ल वा-षर 

वतः; । लवद्ोस्वयक्पूरयुतया सितयाऽचितम् । पवेदाच्छेन 

दिद्विषा प्ञेया कपूःरनारिक्ता | स"याश्शडयोन्नेया युय 

कू रनाछिका भावप्र" उक्तो पाकृमेदलिद्धे भच्यभदे । 

कोपूरमणि ४० कपू र्ण मणिः | रत्रभेदे, “कपंरस- 

दिनामाय' बुद्धा वातादिदोषलुत "राजनि । कपूरा. 

श्काद्योऽप्यत्र ° | 

कपू ररस एु* कपुर द शतोरसः पारदः । पाङूष्रिशषण 

कपू रथतक्ते पारदे रषक्गपू रे ततपाकप्रकारः भागप्र 

उक्तो यथा-- 

भथ करुःररषद्य विधिः तत पारद सिप्र शोधनः 

कन्तव्यम । शुदधरत समं कुर्वत् प्रत्येकं गेरिकं चशोः। षटि 

क खटिक्ञां तदतस्फटिकां विन्छजन् च तलभोकं चार- 

वयं भाण्डरक्मकण्डसिकाम् । स्ररटेतानि सश्च.गय वाष- 



कृ 

कठा चापि थोधपेत् । खटिका(खरो) (ख्य टिका)(फट्किरो) 

सिन्जच् सैन्वश्म् । वलमोकम् (खद्माटो) त्षारव्रणम् 

(ख-रिलोखोभाण रङ्कस् सिखा (काविखा)। एभि च .वेुतं 

श्छत' याशद्याम' विदयेत् । तश्च. षडिति छत च्याको 

सध्ये परिचिपेत् । तखाः स्याल्यारूखे खयारु;मपर† ध- 

रयेत् समाम् | सप्स्त्ऱटतष्डदा चद्प्रेदनयोखं खम् । संगो- 

ष्य द्रयेद्ग योभूयः श शोष्य श्रयेत् । सम्यग विशोष्य दरं 

तां स्यालोञ् ख्यां विधारयेत् । खगन्नि निरन्तरं दद्याद्याव 

दिनिच्तट्यम् | अङ्गारोपरि तद्यन्न रकतेदयलाद इनि यम् । 

शनैङ्द् घाटयेद्यन्तमू बस्थालोसतं रसम् । कपू रवत् छषिमख 

ग्टद्को यादु ुणवत्तरम् ! वदेऽ कचभ चन्दनकश्नरो कुद म 

यक्म् । खादत् हरति फिरङ्गव्याधि सोपद्रवं सपदि । 

विन्दति वङकदौश्नि एषि धीयं बलं भिषुलम् । रमयति 

रभोशतकं रसकं रशयु सेवकः ततस्" । 

कर्परस्तव षइ कप्रणन्द्षटितः खः । कपूर" मध्यान्त्य - 
स्वरपरिर इतम् ' इत्यादिके तन्त्रोक्ते श्यामास्तवभेदे । 

कपूरा स्त्रो ठप-खज्० ऊर-खल्वाभाष, । इरिदराभेदे ॥ 

“दाशं मेदाल्तगन्धा च दस्मो दाष्दारूच । कपूरा 

पट्मप्वा खात् छरोमत् शुरताषकाः” भावप्र तत्प- 

मद्नपले तु हरिद्रायाः पञ्चधा विभागद्क्ा 

तद्णा उक्ताः, यथा “दार्वीं दारुहरिद्रा ख्यात् पोतदाख् 

चपञ्चुधा | कटङ्कटेरो पोतद्रः स्वपेवष्णां कटङटो । दर्वीं 

वडदिथेषात्त्, मूत्कर्णास्यरोग हत्» । 

कू रिन् विन्करूरोऽख्य्चङ्नि। कपू रयुकतो ततः चवास्ता० 

चत॒रण्याम् अष । कापर तखादूरभवदेयादौ लि° । 

कोर कोय्यःते बिच कल्यते फलः प्रतिविम्बः कः 

कोव्यंमाणः फलः प्रतिविम्बः यत्र लखरः। 

ययौयः । 

दर्पणे 

जटाधरः तत्रं हि प्रतितिम्बद्य पतनात् तद्य तथाल्वम् । 

कर्बंगतौभ्वागपरन्यक्ष०्सेट् | कर्वति अकर्वीत् | चक्रम | 
कथ ए*कर्मे-उ । ! चिल्वसय*२ तति लि०“खन न्ता र “य्तद्ध 

दौपवद्यः स्थितो इदि । दितादिताः कर्नोलाः कपि 
खाः पोतलोहिता; "यात्त० । खार्ये कन् तला 

कवेदार एन्करुः षन् दारवति सलं द-चिच्-अच कम्रं ° । 
१कोषिदारडत्ते २ तकाञ्चने च रत्रमा०रर्नःलकिणटयां 

` शब्ट्च० | कोविद्रकबद्ाराःररेव्यादि" चश्ु° | तख 
तचन्तु मधरम् | ^पियालकबद्रद्धय्वं बङ्गीतपुरशंरुक 

ककोरप्राण्डप््डतोनःः तैलानि मधराणि' चश्च । 
श्वचच.युथितेलयाद्य पक्रमे कवेद्रकोविद्ारप्रष्टतीनि 
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“चायस्य दरतिक्रानि पक्तपित्तहराणि ९ ) कफथःन्यं- 

निलं कवयः संपाह्णोखि क्वनि च" एति चतन कोषि- 

दारादश्छ भेदख निदःथात ततोऽख भेदः इति बोध्यम् ¦ 

कबैदारका घुण न्बैः खन् दारयति कफ, द-थच-खल.ल । 

चछ श्रान्नकटक्ते राजनि* । 

कवेर इ° कबे-गतौ मद्रा ० उरच् ) {नि मये शवे इतरवयेन 

सह संपरकांद्स तथात्वम् ! तदति ति ° ^पवनैर्मेखा कपोतः 
करवरम्"कृमा० । चोमध्योऽप्वयं बधयोरभेदाव् दन््यमध्यो - 
ऽषौति शब्द्चि०। देपापे नरकादिगतिहेतुलात्त ख तथा- 

तवम् । ४नारे्निषपावधान्वे राजनि कमे, स्वष्यैत्वा- 
सख तथात्वम् । ५७के न° भेदि० नोचगतिलात्तखछ 

तथात्वम् । कव दर्पे, भट्गुरा० उरच् दन्त्यमध्यः । दसस 

न° भेदि° इतरधातुग्यस्तखोत्कर्ष दपेयौगात्तथ।स्वम् । 

वच्नासनामके ऽगू.रे च अमर । र्णठयार् अमरटीका 

कराते एर्मरे पाठान्तरम् दपेषुक्त लात्तख तथात्वम्. । 

१ ° सष्णकायां (पारल) स्रः टाप् भेदि ० १ १वरवरप्यां 
(द्द् बलो) स्तो जटा गौरा० छोष् करी । 
१२दगायां स्तनी तिक्ञा०। 

कबैरफाल षु कवर फलमख । साकरयडषटसते राजनि 

कमै(वे )र एण्क्-गतौ कबं-दपेषा खजरान्डर | १२. 

से उण्वा° । रथ्यां च अमरः श्कचरे (कावा) इ~. 

रिद्धायाम् यन्द्र० | भावप्र° कश्चु.र इ्यव पाठः| ४खः 

शब्ट्चि० वजयन्त्याम् कचरभिति 

पटः क्चरषबदे उद्० । ६चितषखे एु°ऽतदति लि 

अमरटीका स्वाथे कः | कवु रकलवार्येषु । 

ककर लि, क्म करोति श्य्यः श-ढ । वेतनेन कर्मकारके 

च्य डीप् ।“प्ोचुः प्राङ्वयः द्यः षय कमज्री- 

स्तुभ्यम्" भाग० १,९३,२६ । जशः श्वाने यष् ाधैः। 

ताच्छोल्े ट । रे्दासे कर्मकरणशीडे ‹चकिन्यकौ 
कर्मकरौ काद्पसमन्वितौ | लोके चरन्तौ सत्यानां कथं 

सोममिहारतः १” भा० व०१२४ अ०। 

नास्नाते नासंविटो च भत्तरि। न सविशामि ना- 

श्रामि सदा कर्मकरेष्वपि” भाग्व०२३२ | च्तियांषोप् 1 

ऊक-दिषायां मन् कमं दहंखां करोति त्वादौ ट । शयने 

सु० भेदि० | शरप्राणिङंसायां तखखधिकततया च 

वश्य तथात्वपू । 9मूर्वालतायाम् स्त्री मेदि ° । कमेकरद 

दासभेदसलख भेदकमाटिक' भिता०नारदेनोक्त' यथा । 

नूषक्ः प्रञ्चरिषः थारे दरोभनौ भिजि; ¦ चदुविधः 

ष्यं ५ हरिता नर 

५नाभक्तर्वाति 
५४ 
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मैकार स्तेषां दासा च्तिप्रञ्क्षाः। भिष्यान्ते वाखिष्टतकादत- 

उ्वविकर्मशत् । एते कमैकरा पथा दाशास्तु ग्टडजादयः। 
खासाज्यनस्तन्त्रत्मेषासाड म नो षिणः। लातिकमेकरस - 

क्तोविथेषोट रेष च | कर्मापि हिरिषं न्यन्यं शभमेव 

च | अदयम दाखकरयाए शमं अम्मा खदतम् 1 ग्ट 

इाराशुविस्थानरथ्यावस्लार योधनम् । रद्याङ्गखथंनोच्छि- 

दविण्डावसङणोच्छनम् । अशुमद्धने विन्त वं शभमन्यद्तः 

अर»जिति- “तन पिष्योकेदविद्या्थीं । खन्तेवाशो शिल्पा 

दिष  मृष्यन यः कश्ड्र शषरोतिख ष्टतकः | कम्मकृबता- 

जधिष्ठाता शचिकष्मसत् । अशुचिखयानम् च्छट 

मरेपणाधं गतोदकम् । अवष्करः ग्टहमाजितपां- 

दिनि चयस्यानस् । उज् भान त्यागः | ब्टतकबात् 

लिविधः । वक्रम् ““उस्षमस्तायुधीयोऽत् मध्यमस्तु ्षो- 

शल; । अधमोभार बाहो खादिव्ये वन्त्िविघोभ्टवः" "इति । 

कमकत पुर कन 4 कत्ता व्वकरणोक्त कमः कटढत्व- 

विषश्चया प्राप्रकशंत्वभाने कम खि ।.'क्रिवमाण्न्तुयत् कम 

स्वयमेव प्रसिध्यति । चक्रः यख; कत्त कम कत्त त 

तहिड़ः” व्या०का० | कर्मकत्तरिच कायं मेदातिरे- 

शमा क्म वत् कर्णा ठच्यक्रियः० षा | सिण्को० 

विदवनेवत् यथा 

प्कत्तरि ठ कर्षस्य क्रियया व्याशरियः न्ता क्व 

तात् } काथौतिदेयोऽयम् | तेन वगाकनेपदचिणएचिः 

खदिटः खः] कत्त रभिहिततवात्र यमा । भ्यते ओदन | 

भिद्यते काशम् । अपाचि । च्मेदि ! जत भावे 

ऋकारे कत््दवितोया श्यादख्यादतिदेशादिति चेन्न लकार. 

वाच्य ए क्लां कमेवत् ) लिडन{शिष्यडिःति दिखकारका 

ज ईले : भावे प्रत्ये च क्त ् ध कारोषाहपस्थितेः | 

तदव सयक्तखलयाः. कमेकततैरि न भवन्ति किन्त भावे 

एव ¦ मेत्तव्य शुकेन । नत्त पचिनिदयोः कमस्य 

रिणा विद्धितिदिधाभवनश्च | रेवेदानीङ्कत्तस्या न त॒ 

त्तस्य ? क्यम् | कमेत्वकत्त त्वावस्थाभेदोपाधिक तत्व 

ज्ानाविकर्याक्रियाया भेदमाचरित्य व्यवहारः । कमप्पति 

किमू ? अरणांधिकरणाभ्यां ठतल्यक्रिये पूरक षाध्व- 

कषिरण्यादौ मा भूत् | किद्ध--क्त.स्यक्रियेभ्यो मा 

धू, गच्छति यामः, चखारोहति इस्त, च्यधिगच्छति 

चद््ाथः, व्यरति चहधाति वा} य्न कभेखि 
क्रियातो वियेषो उष्यते, यया पकषु वर्ष्, यथा 

बा च्छिदेष् काणेष तत कस्या बिया, नेतरल् । न 

हि पकापकतणड केष्विष गतागतयाभमेष॒दैलक्तरणषठपज - 

ग्यते! करोतिरुतमादनाथः; । उत्यत्ति्च कर्मश्या, तेन 
कारिष्यते षट श््यादि। यललाषैत्वे ठ नैतद्धिद्धयव् 1 

ज्ञाने चछादिषद् यस्य कतत. स्यत्वात् एतेन अदव्यवखमानेऽध 
षति व्वाख्ातम् इदभस्ःमिः सरलायां व्याख्यातम् यथा- 

“"उर्तृप्र सिमा कत्त तवं स्त्रो वाल्ि कारक । व्यापार- 

भे दाप्यं करणत्वादिसम्धवः" "इति वाक्यमचरन्धानः 

कत्त तकमलादिष व्यवस्थाप्य काय्यैवियेषाय कर्मातिदेय- 

कद्धलनवतारयति कर्तरि त्विति | कर्मस्यया कर्मार 

स्या क्रिववा फलेन^फलव्यापारयोधा दः१९च् केः५धातो- 

रधेः क्रियोच्यते"वय् करे चत्ययैः। तद्डक्रयः समानाधि- 
करणक्रिय इत्ययं ; । किञ्च क्म स्वभारकणप काया तिरे- 

शाथं क्षेति पदम् “कर्मस्येऽपि च धात्वथ" कर्मकत्तां च 

कमेथत् । क्तु सख्येऽपि च धातवे कर्मकत्ता च क्तवत्? 

इत्युक्त : “कमं सखः पदतेभा वः करम स्या भिदाद्यः "इवय कोः 

भिदादयः.कर्ममालस्याः। गमना द्वस्तु कत्त.ख्था “कन्तः 

स्थो बध्यतेभावः कचु स्वा ख गमादयः”*९य्् के ; ।“व्यव्यवो- 

ब्ल ्लिडयःयिष्यडिःति" नयोः सुन्धिजातदिशकारमध्ये 

रेकलकारख्थाहट्ते रित्ययः । स्यक्तखल यां इत्यत्र ज्ञास 

प्रायिक सिनोखासष्व्यादौ कनेकत्तिरि क्ख दथेनादिति 

बोध्यम् } वाख्ततिकभे दाभावेऽष्वौ पाधिकभ दोऽस्तोव्याह 

के त्वशत्तः त्वायस्येति तथा चावश्याभरेन क्रियाभेदात् 

कर्तः: कभेस्थक्रियया तुल्छयक्रियस्वमिति भावः | नेतर 

लेति । “निर्जये च विकारं च कम्प्यद्धाव ष्यते । 

नव प्राये कभेखोति दिद्धान्तोऽयं व्यरस्थितः तिर्यक: 

क्ियाटतविगेषदतोरेव निन्त विकायै योः कषर बह्भागो 

न त॒ तद्रहिते प्राष्य षति शिद्धान्तो योतित इति भावः? 

अल च यथा बोधाधिक' तथा थ्द्°प्रः उक्त यष 

«सय भिद्यते श्मेदि इश्ूलः खयम्मिादौो भि~ 

दा्चज्रुलव्य पा र्वङ्पद्य तत्करं ल्य कथ कु 

लादावन्वयः भिदाः परद्छौपदित्वंग तदवध. 

न्कितया करट त्वबोधने पदान्तरख्यासामव्यात् यगिष्यो- 

रि य्त्वादधेचत च्याह । रकक्रियाधम्धि तया क्ताक-- 

मतोनयोः | बोधने कन्पताकाद्धंवापेच्छोल्गतोभ- 

बेत् । क्तो ताकाङ्खा कम्ब तान्वयश्ैवातक्ूला आत्म 

नेपदयगादिखमभिव्याहारद्पाकाङ्खा व्यत्पसिवं चिनयादषे- 

चअथोया न ठ करट तवान्वयद्छ परा पदविकरणादिशन्द- 

अद्धपा यदीवं तच्छ वलौ प्ते इत्यपि प्रयोग 



क्च. { १७२६ ]. काची 

स्यात् सामग्योभिथो विरोधेन विभिचक्म्मषच्छिच्वं परल 

यानां बुगपत्कढं ताक त्वयोरहभावकत्व्ध व्य, त्यच्च वा- 

त् । अतण पचेलमौ मेलतण्ड ला विव्यादिकोन प्रयोगः 
^'खात्मने भौव्यधातुनां सनन्तरयन्तयो; किरः । 

अन्विपन्वपोख्तथा ब॒जः कटं क्मत्नोधने | यनि 
न देन यगजन्तख च तख च दण वा खाइुक्धात्नां 
नित्यं तल्लाल्मनेपद"निति ददख्टतेः । खय" विङख्ते युवे 

त्यादौ, खयः चिक्षोषते कट प््यादौ, खय' कटः कारयते 

गौ र्त् एच्छयते चंःरयते इव्यादौ, खयमेव किरते करी- 

त्यादौ, खयं श्रथीते पथीते वा मालिक्तेयादौ, खय' नते 

कयेत्यादौ, खय' दग्धे गौरिव्यादौ, धात्वथ्कद्ट कन्त 

योवु गपदन्वये कश्य त्वान्वयादङ्खड यकोना चेला, तथा 

स्वय व्यलत दुषा, खयमचिकोभेत कट द्यादौ, इणेऽपि 

एष सखयमलारि लवि वा केदारष्यादौ, खरान्तख 

धातोः खयमदग्ध अदोहि षा गौरि्ादौ, इद्ेषाधरद्य 
तदुभयभानायेमिखो ;गाषश्यकत्वमतरकर शतयर्गतष्ति । “वि 
कारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त णव धीराः" 
(कृमा०)श्वादौ ठ यकोगतिखिन्त्या । नु थाक; पचता 

भज्यते इव्यादितः कुतः पाकादौ शाकादिशर्मत्वावगनः 
वये व कर्मत्व धातय" धभ्तिंणि साका्भुलाट्त- 
खा । खकरमककधाषवयःकट कापरकर्मता । यनान्व त्ख 
कभैत्वे प्रथनेाहविष्यते । खक्सताकलवधिथि षकाः. 
यैकर्टाकरटकस्ापरश्य धाठनिपातयोरन्यतरा्यग्य कामतः 
यत्र धन्निर्यन्वे ति तदीयत्वे नादभाव्छे कपी लं प्रथमेवालु- 
शिष्यते मतु दितोयादिरपेच्यते तेन शाकः स्ग्यैताक- 

पाकन्ट कट ताकभोजनकमं तावानित्याद्यन्यधी चतत श्या- 
त् । अतएव प्रधानय्यभिधाने शुखयशङ्गिरिहितवत् 
परकाशते" दूति पठन्ति | शक्तिः कारकमिति थाद्दिकाः | 
कमतामालन्तु ज्यायः, तेन इङतेन परचता भच्छतैे शक- 
इत्यादौ नाभिह्हिताधिक्ारोयप्रथमा क्तिः? 
अनाभिडिताधिक्ारौवप्रथमाथक्गिरिति ठ चनम 
ताधिकारोया न तोयाशक्गिरिष्येतव् परम् अभि{ हते 
प्रथमा दयेरमधिक्षाराभावात् अनभिहिते इयद्धौवाचि- 
कारादिति चिन्वम् । ६त० | र्कमंकारके लि, । 
द्लियां छप् । श-किप् ६त०। क्मैलद्ष्वल ¦ क्- 
कर्थब्दे ख्दा०। 

कममकाण्ड न, कर्मं कत्त व्यताप्रतिपादक' कार्डम् । 
कमश कसेव्यताप्रतिपाद्के बेदभाग कभेकाण्डखा 

र्धप्रयोजनश्च ठंड ° उ ,भाध्ये दर्थिते'यथा | “तत्राख 
क्ोक्ाण्डन सम्बन्धोऽभिधोयते। र्यो. ष्ययं ,बेद्ः 
प्र्चादसानाभ्यासनवगते्टानिदप्राप्िपरिषारोपायप्रका- 
अनपरः सर्व्वःएुरघा्ां निखगत रव तल्माद्निपरिार- 
ये रिष्टत्वात् । दृष्टविषये बेष्टानिष्टप्राद्निपरिष्ारोपायन्ना- 
नद्ध प्र्यत्तालमानाभ्यामेव रिद्धत्वाच्चागमान्देष्था| न 
खासति जन्ान्तरसम्बन््यात्रा ख्ित्वविन्ताने लजक्रान्तरेटा- 
निष्प्ाप्निपरिहारेच्छा ख्यात् स्वभाववादिदधनात् । 
ता च्ज द्या न्तरसम्बश्या त्मा सित्वे लनदान्तरे टानिषप्राश्निप- 
हहारोपायवियेषे च शास्र प्रवत्तं ते । “येवं प्रेते वि- 
{विकिद्धा महुष्येऽस्तोरेके नायमस्तीति च॑के» इ्श्यपक्रम्व 

““खन्लोलयेवोपलच्छनव्यः" इव्येवभादिनिणयद्र्थनात् ।“यथा च 

भरणं प्राष्य इत्युपक्र्य ˆ यो निन्ये प्रपद्यन्ते थरीरत्वाय 

देडिनः ¦ स्यामन्ये ऽद॒रुयन्ि यथाकष्य यथाखवस् "इति 

च, स्यं ज्यो तिरिव्युपकष्य “त विद्याकग्मं यो समन्वारभेते 

रयो पररयेम क्या भवति» । त्तपयिष्याभोष्य् पक्रब्य 

^विन्तानमयः'इति. च व्यतिरिक्ता ्तित्वस् । तते प्रलय - 

विषयकनेवेति चेन्न वादिविप्रतिपत्तिदभ्नात्। न ह्िदे- 

हान्रशस्वन्धिन खाल्मनः प्रल्यच्ेणाज्तित्वविन्ताने लोकाय- 
तिका बोद्धा नः प्रतिज्ूलाः ख् :! ग्।स्या्े ति षदन्त। 
न ह षटादौ प्रयद्चश्वषगरे कश्चिदिप्रतिपद्यते नाशि चट 

द्ति। स्थायवादौ एुरुषादिदश्रनाच्नेति चेतः न निर 

पितिऽभाषात् | न हि प्रयद्ेय निखपिते स्थ. .दौ शप्र 

तिपत्तिर्भवति । वैनाथिकस्हमितिप्रत्यये जायमानेऽपि 
देहान्तरव्यतिरिक्तल् नालिचभेव प्रतिजानते) तख्ात् 

परचक्तविषय ल ण्यात् प्रय तादा स्ित्वहिद्धिः. + तथा- 

दभानाद्पि | श्यात्मा{लित्वे लिङ्गख्याद भं तत्वात् जङ्गख 

च प्र्यच्तदिषयत्वा्नेति चेत् म लजन्ान्तरशब्बन्धखा 

यडग्णात् चयागभेन त्वात््तितेऽथगते भेदप्रदगिगखकिक- 
चिङ्गविथेपैश्च तद्दारिणो भैःमासकाखार्विकाचाङष्म- 

- व्ययलिक्ानि च वैदिक्ताज्येव स्लमतिप्रभवानोति कखयन्ता 

वद्ान्द प््क्षशालुेयद्चाक्तेति | सव्वं घाष्यस्यात्ा देषहान्त- 

रब्वन्धौव्येरस्यतिपत्तरदेहान्तरगते्ामिष्टप्राश्रिपरिषारो- 

पायपियेषार्थिनस्तदियेषन्ता पनाय कम्पका गड स भारम्धभ् "1 

ष्मधिकारिभेरेनेव कमेकाण्ड़ प्रडत्तिः"'लोकेः शिते कविरिषा 

निष्ठा घुराप्रोक्ता मयानघ! । ज्ञानयोगेन. सौख्यानां 

कभंये.गेन योगिनाम् "दूति गीतायामपि दै षिध्योक् : अत. 

णव “वमेत बाद्धणाविपिदिषन्ति बेदः्ठषचनेन यन्नन 
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तपा नाशकेनण्द्ति श्यैष कमेण विषिदिषाडेत- 
तोक्कोः विविदिषा यानेव कमक्गाणडप्रति पायक खा. 

पयोग इत्याकरे स्थितम् । 

कर्मकार लि° कन्म करोवि अभ्टलया अण. उप०्ख०। 

विना चेतनेन १कम्पीकषारके (वेगार) (कामार) इति 

प्रसिद्ध शद्कोशेजातिभेदे जातिशब्दे बितिः।“ रिणाति ! 

कटाच्चेण च्या्मानसवलोकय । नहि खडगोप्रिजानाति 

कस्परेकारं खकार णम्” उद्भटः । 

कमकारिन् लिक करोति ल-िनि स्तिया छप् । को 

कारके.“ तान् िदित्वा सचरिनेर्गदौस्तत्कन्यकारिभिः "चः 

अभ्कौलक ० कब्यंणा कल्क इव | रजके जातिभेदे । 

लिका ० । [गम्पचमः दे" चातो धन्ये इवाचितः” रघुः । 

क्तम लि०कम्क्रणि लमः ऽत०। कर्मकरणसमर्ें “याता 

कम्यमन्तेच न° कश्या क्ियानुष्टानानां च्तेत्रम् । नम्ब- 

होषान्तगते नवध वेषु अनुष्ानुरेशे भारते वर्प | नव- 

वर्षाण्यक्ता ““अलापि भारतमेव वचं कमं चते लम् । अन्या- 

मान शर्मिणं परयेषोपभोगस्यानानि भौम 

खगौपदानि व्यपदिशन्विभाग ०५,१७,१२,१ ३.कमं भूमि- 

र्यते स्तौ ।“उन्तर' यत् खसय हिमाद्रे देव द ् विणस् । 
9 

वे तद्भारतः नाम भारतो यल सन्तविः द््यपक्रम्य 
1 

कलैभूनिरिय खग सपवरग स्च यच्छति” । ̂ यन 
{ तः 

प्राप्यते सरगौखक्तिमखात् प्रयान्ति च| तिव्यक्त्व 

नारकित्वच्च मध्यः चातश्च गम्यते । ज खल्वन्यत्र स्त्यानं 

कमंभूमौ विधौयते" चिण् घु° परागरषाक्यम् । 

कमग्रानि द कर्मणां खन्धिर्वन्बनमखात् । चन्नानजन्य 

वाना द्मे दोषे तदैव सकल प्रटत्िहेतवात्त खख कम~ 

। बन्धनदेतलात्तथात्वम् । 

॥ कार्चण्डाल घ कमैया चरडाल इव । “चद्धयकः पिश 

| नच कतो दौ्वीरोषकः । चत्वार; कमं चराडाला जन््र- 

तच्चापि पञ्चमः” वविणोक्तोष अद्यकादिष, चदषं । 

शराष्टौ च | “उत्तिष्ठ गस्यतां -राद्धौ ! श्यच्यतां चन्द्र 

शङ्गमः । कमं चण्डाल ! योगोल्यं सम पाप्य कर्” 

सहणशक्गिस्ञानमन्त्रः । राहो अद्धयक्त्वाट्दोषेदोष- 

। वन््वाद्च तथात्वम् । 

१. कमेचित् लि ° चितवान् चि-भूने किप् दैत० } ¦क्तकमैणि । 

कमणि किप् देत०। र्करणा चोयमाने चथवाणेमयान् 
कमे चितस्ते कमयेवाधोयन्ते कसंणा चोयन्ते शत ० ब्रा ०। 

१०,५,१,६. । 
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केचित लि०कमैया चितः {च -क्ञ । कसीनष्याद्य ^ तद्ययेड 

कभचितोलोकः रोये रक्त एख्यवचितःभबेद्परि ण खुति 

कमचेश्टास्ली कर्णि क्रियायै चेष्टा| 

चेष्टायाम् 

डति 

करियाच्ानाथः 
ऋातकज्ञन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या भवेत् 

ङंतिजन्या भवेदधं्टा, वेष्टाजन्या क्रिया भवेत् 
द्वयकतेः चेष्टायाः क्रियाहेद॒त्वे न तथात्वम् “कमवेष्टाखद् 

कष्ण ः शक्तः खप्राय शबरो” मनुः 

कमचोदना स्त्री कमःखि क्मावबोधने वेदन विधिः । 
कमस विषये पप्रेरणाङ्ूपे विधौ "कसौवरोधन" चोदना 

क्रियायाः प्रव्तेक' वचनमिति” भीभा० भा० | 

चोद्यते प्रवतं तेऽनया बाण्करणे ख ऽत०। २कर्मप्रड- 
तिदित न्नानन्नेयन्नाढठख्पेऽये' च । «न्नान' स्नेय“ परि- 
क्ञाता लिविधा कभभचोद्ना” गोता । “न्ानमिषटसाधन.. 

भितिबोषः, न्न यभिष्टसाघन' के, परिन्नाता तजन्नाना- 
खयः लिषिधा कर्मचोदना चोद्यते प्रवन््यःतेऽमवेति 

चोदना न्नानादित्निवय' कमंप्रटननिडधेठरिव्य्थः ¦ । यहा 
चोदनेति विधिरुच्यते तदुक्त भटेः-““चोदना चोपदेश्च 
विशिष्टकाथैवाचिनः दति ततच्चायमर्यःः-उक्ञलचथं 

लिशणातकं त्तानादित्रयभवलम्बम कर्यविधिः प्रवन्तते 
इतिश्च्रौधरः। 

कर्मज ति भर्मस्ठो कम^जन्याड्टात् जायते जन--ड | . 

कर्मेतके रोगादौ । रोगादिव्याधये हि नानाविधाः 

बथोक्त' भावप्र०- | | 

“तेष खाभाविकाः 

सानसा, केचिदाख्यातवाः कथिताः 

के चित्के चिदागन्तवः खता: । 

केऽपि कायिकाः | 

तत्र खाभाविकाः शरोरस्वभाषादेव जाताः । चृत्मिपाखा 

चषुप्या च जराखलुप्ररत्तवः । अथवा खखभावाइत्पत्त 

जाता खाभाविकाः सहजा इति यावत् | ते च जन्ा- 

न्वत्वाद्यः । आगन्तवोऽभिषातादिजनिताः । अथवा 

लन््ोत्तरभाविनः कामक्रोधलोभनेाहमयाभिमान- 

रन्ययेशुन्य योकविषादेष्यांखवामा्र्थप्रम्टतयः 1 | 1 

वोन््ादापखारमूच्छाभ्वममोहतमः सन्यासप्रभ्टतयः । 

कायिकाः पार्ड रोगप्रष्टतवः । कमजा: कथिताः 

केषिहोषजाः सन्ति चापरे। कमेदोषोङ्गशचान्वे 

व्याधयस्त्िविधाः खता: | तत्र कामजाः व्याधय 

यत्माक्तनन्दुषकमेभवज्वलभो गनाण्डस् = प्रायचित्तनाग्ठ 

धाततोलजाताः नत दु््कातादिदोषेण जनिताखथा |. 

यया थास्तन्तु निर्यीतो ययाव्याधिचिकिल्वितः | न अमं 
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याति यो व्यःचिः "ख न्नेयः कसजो ब्पैः। दोषजाः 

निण्याह।र विद्धारप्र पितवातपित्तकफजाः । नलु मिथ्या- 

हार षिद्धारिष्ामपि प्राक्तनखकतेन नेरुञ्य' श्यत ए । 

ततो दोषजेषुपि प्राक्तनं इषकमेव कारणम् तत् कथः 

दोषजा इत्यच्यन्ते ‰ । दोषजेष्वपि वस्तुनः चछाद्कारणं 

इषक्म वत्तं त एव किन्तु तलन॒मिथ्याहाररिारदरूषिता 

दोषा हेतवो दश्यन्त इति टोषजा इच॒च्यन्त इति स 

साधिः। कमे दोषोह्धवाः। खल्यद)षा 

च्याः कमेदोषज्ञाः। अल कारणं दुवकमे प्रबलं यतो दो 

गरोयांषस्ते 

पाल्यत्वं ऽपि व्या पेेरोयस्लन्त तृक चयादेव चौरं भवति। 

दोषाः खल्या अपि निद्ानत्वनोक्ता दृश्यन्त ए्वेवि दो- 

चायं कार्यतां मन्यन्त इति। कमेलथात् कमता 

सवसमेषञेः । 

दोषच्चयात् चयस् । दोषजाः खखभषजे [रति देपजे- 

षादिकारशम् इष्कमे तद्ेषजायेदरव्यक्चयदिजनितं 

दुःखभोगेन कटुतिक्रकषायाद्य्दटाभक्तरा दिजनितदुः ख- 

भोगेन च चयं यान्ति । येषा दष्टा हेतवो दोषास्ते खख- 

जेषः चयं यान्तोत्य४ैः । रकायिकषादिकमानसकमंभवे 

श्यावरादिजन्नि “शुभाशुभफलं कम्पे सनो वाग्द् हसम्भवस् । 

कमे जागतयो नट. छत्तमाधमसध्यसाः” ९कम्मजातमाल्ने 

पापादिदोषे च “तथा दहति बेदत्तः कम्मेजं दोषमात्मनः” 

भुः; क्रियाजयि४स"योगे ५ विभागे च ।““चखप्राप्रयोस्तु या 

प्राञ्जिः सैव शंयोग शरितः। कोर्ति तस्तिविधस्ले ष च्याद्यो 

ऽन्यतरकर्मज्ञः । तयोभयक्रियाजन्यो भवेत् स 'योगजोऽ- 

परः} आदिमः श्ट नभ॑लादिस'योगः परिकोत्तितः । 

जेषयोः सन्निपातोयःस ददितोय उदाद्ृतः । कपालत- 

खख योगात् स'योगस्तरकुम्भयोः। टतोयः खात् कमंजो- 

$पि दि्धैव परिकीर्तितः । अभिषातो नेदनञ्च.शब्द्- 

हेदरिहादिमः। शब्दाहेतद्वितोयः खादिभागेाऽपि 

निधा भवेत् । एककर्महूवस्ाद्यो दयकर्मोद्ध वोऽपरः । 

विभागजसदतोयः खात् इतीयोऽपि दिधा भवेत्” माषा० 

ईवेगाख्य संच्छारे च^मृत्तमाल्रो त॒वेगः खात् कमजो 

दोषजाः कभेटोषोद्धवा यान्ति कमे- 

बेगजः कंचित्*भाषा०७वटच््े षु जटा* । ८्कलिदुगे 

० अब्द्र° | क्रियाजकमैभवादयोऽप्यताय' | 2 धर्माध सा 

खपे गुणभेदे अद वेदान्तिमते कर्म णः ह च्छावस्यापन्ने 

१ ०संख्छारभेरे ११ख्गे १२नरके च अटष्हारा तयोः 
कमे नन्यत्वात्तथात्वम् । 

कम्मजित् इ» जरासन्धवश्ल सागघे पेदे «अथ मागध- 
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राजानो भाविनो ये वदाजिं ते भविता रुदेवख (जरा- 

श््एलख) माचा रिय॑च्छ्र तज्रवाः । ततोऽदुताडखापि 
निरमिरतोऽण ततस्ततः | छनच्तत्रः . चनच्षलात् ट्त 

शेनोऽय कम्प्रजित्? भाग० ९,२२,२० । 

कण्ठ लिं० कर्मखि षटते कम्बन्+अठच । कम्म ंनष्याद्- 

नाथे षटमाने ।“ख कमठः कर छतारब न्व भट्टिः । 

काणि स्त्री कम्पं नयति समाश्निम् नो-बा०ड शत्लस् । 

कमभ्मसमाप्नौ कत्तव्यायां प्रायचिन्तेष्टौ। “कम्म णिरेव 

तत्र प्रायञित्तिः” तण ६ै६,४० , 
कम्पं ख ति ° कश्या सम्यादि यत् । ! कष्मया सम्पन्ने थौ 

खं चिन्को.। कभ्यीणि साधयत् । रकरमकुथले सि°कौ०। 
“यतो बोरः कमेण्यः छद्तः? चः ० ३,४.९. । «अकर्म 

तिथिमलं षिद्यादेकादशों विना" ति°त० ! शबेतने खौ 

च्लोरसामो । नेतनेन हि कसंसाधनात् तख तथात्वम् । 

कमण्यभुज् लि° कमर्यां वेतन ` भृङ्ग भज-किष् त° 

डन्रापोरिति खः । वेतनेन जम कारके भरगभगित्य- 

भरपाठान्रभिति च्ौर० र 

कर्मेदेव ए° कर्मणा देवः परा पदेवभावः । ।बयच्ि"शद वभेरे । 
` “ख एकः कमेदेवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति 

ओ्ओोलियख् चाकामंहतख ते,ये यतं कर्मदेवानाभानन्दाः१ 
ते०० | ‹"कमेदेवा ये वेदिकेनाग्निहोतादिनाः केव- 

केन देवानपि यन्ति, देवा इति त्रयस्तिणदधविभःजः। इन्द्र 
शेषां सामो तखाचायेरै दह्यतिः । प्रजापति- 
विरद मखोक्यथरोरो, न्ना शसदटिव्यटिखद््पः 
संसारमरणानलव्यापो?' शाह्कर भा ०। बयस्ति'थद्ध देवाः 

च्ानन्द्गिरिणा दर्भिताः | “अषौ वसवः एकाद खदराः 

दादशादित्वाः इन्दर; प्रजापति ति". कर्माच्या देवलोकं 

गते च। “स रकः क्मदेवानामानन्देा ये केशा 

देषत्वमभिसम्पद्यन्ते अथ ये शत" ` क्ैदेवानामानन्दाः” 

त जा०१४.७१.१५ । ये अ{ग्नहोलादिश्रौनकर्मणा 

देवलोक प्राश्रंवन्ति ते कसदेवाः भा० | 

कम देवताऽग्यल्र स््नी। ““ज्योति्टोमादिना खगं प्राप्राः 

सयुः कम॑ देवताः” शब्द्चि° । ̀  अख्खिन् कल ऽचरभेधादि 

कम॑ कता महत्पदम् । अवाप्याजानदेवेयाः एुज्याखाः 
कम देवताः? इति शब्द्चि° प° । 

कच्धदोष इ ° कध दोषः,कमणि दोषः,केडेदरदौषो बा । 
१इटे पापजनके हसादौ कभेखि।! “सन्य 

शषैकमा खि कम दोषानपाददन्” थरीरलैःकरभादो चेयांवि 
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ख्यावरतां नरः” मतुः २कस्मजन्ये पापादौ ^धसनोवा- 

ग्ट हजेर्भित्यं कमं दोषं ने लिप्यते" सतुः | “क्रोषौः 

पापेः” वुह्न,° | विहिताकरणाविहिताचर ण्म ३क्म विष- 

दोषे च | "“अभेत्तेत गोन थां कम दोषसस॒द्धवाः ""मचुः। 

‹श्रिहिताकरणाविद्धिताःचरणद्छ्पकर्मटोषजन्या गतीः" 

कल्ल, ° 1 ६ सकलकभ॑देतौ मिथदान्नानजन्यवासनादपे दोषे 

च «दुः खजन््प्रडत्तिदोषसियान्नानानाम" इयादि° 

गौत०स्°भिधरान्ञानजन्यवासनाद््पदोषद सकल प्रति. 

खपकगदेदत्वोक्तं सतख तथात्वम् । 

कम्डधारय पु* व्याकरणोक्त समानाधिक्षरणपदषरिते स- 

अामाधोनलतच्तणान्यून्ये सभासभेदे ^समानाधिकरणसतत्- 

एुरुषः कमेधारयः“पा०। तल्लक्षणा दिकं शब्द्०प्रण्खन्गं यथा 

“क्रमिकः यन्चामयुगमेकाघभन्याय बोधकम् । तादा- 

तप्र न, भवेदेष समासः कर्मधारयः ! कमिकं यन्नामदयः 

तयोरेक नाग); >" धम्मि खि, तादा नापरनाम्ोऽ्षै- 

खान्वयवबोधं प्रति समध ताथः नामदयं कलधारयः नोलो-. 

त्पलभिव्याद्ाबत्मलादिपदखाथ नौोलादिषदा्यख,तादा- 

क परनान्रवः,तथा षुखुषसि"<हद्व्यादावपि एरुषाद्ावत्तर- 

पदेलच्यख सि हादिसडथखय पुरषः सिह दवेत्यादि- 

विखहे प्रायेणो पञ्ेयस्योपमानेरिति कर्थघारयाल्चथासनात् । 

कम्भरख समोपित्याद्यथं कल .पकम्भा दिनं तादालरप्रना- 

न्वयबोधकः, प्रबलमपद्रव्यमिन्यादेः सखाय नामपदख 

धाठभिन्नोपलच्वकत्वात् साधंकसामान्यपरत्वे ऽपि च्तत्य- 

भावाच्च । नोलश्त्मलमित्यादौ ठ समानविभक्तिकः नाम- 

इय ̀ खाधेयोरमेदान्वयः बोधयद्पि न क्रभिकं विभक्या- 

व्यवधानात् यदि च तादाल्मोवन नोलादिनामार्खान्वय- 

बद्धौ नौलादिनामोत्तरनामोपस्वाष्यत्व" तन््मतोन तला 

भेदसम्बन्धे न नोलादेरन्वयः+परन्तु धिषण विभ्य पस्यापिते 

वादात्प्एभाधेयत्वेन, नोल षट पटा विल्यादौ च नोलपद्।व्य- 

वह्हितेन षट पटयेषंदन्दात्मकनाम्नेषोस्यापिते घटे पटे च॑ 

नोलखख ताद्ाच्प्रं नान्वयान्न व्यभिचारः| सलोकंपरचति धान्येन 

धनः, प्रत्या प्टुरिव्यादावपि स्तोकादेन धात्वाद्यय तादा- 

को वूनान्वयः किन्तु दितौयाद्यथे" ताद्ाल्मपएवाघेयत्वे नेत्या 

दिक विभाव्यते तद्ा क्रभिकत्वमलुपादेयभेव | राजयपुर्प्र 

द्त्यादिकस्तु ततृपुरुषोन पूव्वं प<लन्तितराजसुम्बज्विनस्ता - 

दात्मेपनान्यबोधकसमासवियडइयोस्तुल्यार्थ कतवहान्याप- 
सेः, परन्तु राजयघम्बन्वद्यैव । अतएव राजयुरषद्त्यादौ 
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पव्वैपरे बट भैषम्बन्धे खत्तणेति भणिलदतोमपि सङ्गच्छते । 

©. 

अथा च नामार्थयोभरेनान्वयेऽपि न च्तिस्तयोपरि टादच्छ 

ते । किञिदिशिषदवु्थांनषच्छि्नस्योव वा तादाकोपरना. 
न्वेयबो धक्षततक्तनिर्क्तौ निवेश्यम् | नचैवमपि पञ्च 
षल्यादिदिगौ दिगाभ्य' गच्छत इत्यादिस्व लीये दितयाद्य- 
भिन्गाम्यौदिवोधक्ञाव्ययोभावे चातिव्याश्चिस्तदन्यत्वे नापि 
विगेषोवत्वात् | च्छत्र च मादुषनाद्मणो बाद्यण्माल- 
षद्त्याद्यप्रयोगादिधेषण्ियेष्ययो्यत् निथस्तादाकयून 
व्यभिचारस्तत्रौव कमेधारयः साधुः प्रभेबधृमद्त्यादौ ठ 

नर शरोर राहोः शिर इत्य।दाविव तादात्मयसम्बन्धा- 
येकषषरा तत्षरषणञेति डाः । चन्द्नतरुविःन्ब ए गिरि- 

~ बेसन्तसमयद्रव्यादिप्योगख प्रामायिकत्वात् विेष्वसव 
विथेषणव्यभिचारित्व कर्मधारये तन्त्रः न तु वि्ेषण- 
यापि तदवृभिचारित्वम् | पुरुषोत्तमद्त्यत्र चोत्तमत्व' न 

नित्यन्नानादिमत्व किन्तु भ्वमविधुरत्वस् । अतएव तन्न 
परुष उ, एरुषेऽपि तख व्यभिचारसत््व{दुत्तसपरुषड्त्यपि 
कमैधारवः खाधूरिति ठ न्याः । वदादयुत्तरपदकः 
कभेधारयः प्रयशोनेष्यते नोलतदस्तो्यप्दितोजात्वापि 
नालोत्मलादरेरचित्वादयप्रतीतेः ] ‹"पकयङ्गोजन' रम्यमा- 

मतद्धङनं था । नोलवद्रसखाशखाद्यः कटुतदर, पमो च्यते” 

ष््यादिप्रयोगात् कचिदिष्यतेऽपि ! प्रयक्तच्च लुमरनन्द्िनिा . 

परमः स इ्याद्यय" परमसः परमताविन्यादि । तत्- 

एरुषोऽप्ये तेन व्याख्यातः । नतु विशेष्यतया नामार्थः- 
प्रकारकान्वयबदिमाल' प्र्येव नामोत्तरविभहय पर्या 

ष्वत्व' तन्त्र नतु ताद्ातप्रसम्बन्धानवच्छिन्चतत्प्रकारताक- 

ब्ङ्खि' प्रति गौरवाद्तोनामंवोनँलोत्मलयोरन्वयास- 
म्यात् कर्मधारयादिक्रः समासोन यौगिकः किन्त नोलो- 
तृपलत्वादिविधिरे रूढणव तदुक्त' भतसृरिष्णा ^“खब् - 

घान् प्रद्, पायाच्च विहिताः प्रतिप्रत्तये | शब्द्ान्तरत्वाद् 

व्यन्त" भेदोषाक्यसमासयोः"द्ति वेयाकरणाः,तन्बन्द्' नो- 
लोत्पलाभव्यादौ खखदाये खयर ्तषन्धानेऽ^्प नोलादि- 

प्रत्ेकपदोपस्यिता तयोस्ताद्ास्र वनान्वयबोध्यानभवि- 

कत्य न गौरस्य प्रामाणिकत्वादन्यवा नामार्ःखान्वयबोध- 
सामान्य प्रतेुव नामात्तरनामेपस्याष्यत्वः तन्तखरीकत्य 

नोलमानवेत्यादौ नामाथ बर्थ यो नान्वयबोध ,परन्तु सब- 

न्तभागसय नीलविशिदटकमःत्वादौ र् दिरेवेतय्पि कित्र राच. 

येः१। नच समासखाशक्तत्वे नोलोद्रव्यचच षट इतपादावि 
नोलषटोद्रव्यमितप्रादावपि घटे धर्मि रेकत्र  हयसिति 

न्यायेन नौलद्रव्ययोस्तादात्म नान्वयापच्तिरिति वाच्यस् 
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नामायेष्य श्य येष्यताक इव तादाल्प्ाविच्छिन्नश्धेयता- 

केऽपि बोपे नाम््ः प्रथमान्ततवख्य दन्त्रत्वात् । विधेयतवन्त॒ 

विषय तावच्छेदकतान्यप्रकारत्व' 

देवत् पटनिवपरादौ व॒ पटादिने तादाक्मियन विधेय इति 

न तत्न व्यभिचारः | ननु भील' पौतञ्चोत्पल यत्न 

दत्रे नौोलपोतोद् पल. सरद्तादिको बह्ब्रोह्िरिव 

नील" पोवञ्धात् पलमितप्रथ नोलपोतोत् पलः एष् पमितपरा-\ 

दिकः कमधारयेाऽ्ये कल् हयभिति न्यायेन नोलपौताभ्या- 

मथ च्छन्चोत्परलणिष्टधर्णि ताकधीजनकः कथं न खात् दति 

चेन्न «ब्परे ब्धव्रौहरेव गेवरोदन्दान्यः समास 'इतपरल- 

भिदिबलेन बड्नो हेरे खनिषि्टनाभदयेपरस्याप्याथं इवा- 

बच्छिन्नतादथनःसान्तराथं निष्टविषयताकबोध' प्रति द्वु 

तेन समासान्तरख तादथधिव' प्रल्यसम्थत्वात् | नोल- 

पीतोतृपञे रस्ये पौतनोलोद्पलाचितमितप्रादौ ठ नोलो- 

वृषलं पोतेतृपडञ्च रसम्यभित्याकारकणव बोधा नतु नोलं 

पोवञ्च यदुत्पलं तद्रम्यमितपराकारः। अतएव दुन्दात् परख 

प्रत्ेकाभिसम्बन्बद्ध चना नोकपोते च ते उतपले वेव्यादि- 

कमेव तत्र विख वथेयन्तिन ठ नोलं पौतन्च तडुत्पल- 

द्धोतपरादिकम् । षट्ख . नाधिकरथमितपरादिविसदे 

चटानधिकरणमित 1 दिकस्ु सशध्यपद्प्रधानस्त् एुरूषेान 

जद्नामममेपं नवक इयसितिन्यायेन साथे बोधक इति 

शस्मद्ायविदः” । । 

अल समासे विरि न शक्तिनं वा चचयेति शब्द्चि* 

स्वितौ वथा ` 

भ्कर्मधारये ठन शक्तिरमैवा छच्तणा ताभ्यां विनापि 

विवच्विताथन्वयबोधोपपरत्तेः नलु नोलघटयोः सासाना- 

धिकरण्यप्रतोतख्ल्न लच्रेव आअन्वयप्रकारत्वादिना 

तद्य भाने राजपुरुषादौ ष्यौपस्ितिरपि तथास्तु 

अत्र॒ ब्रूमः -कर्म धारमे सामाना चिकररय" नामाधैयोर- 

भेदोषा गुखयुणिनोः समवायो बातुभूवते सचान्वय- 

एव॒ नलत्वन्वयप्रतियोगो अतोऽन्वयप्रतियोगिनोरुपस्वि- 

तिमांमपद्ाच्छक्धंयेति न तद्थं लक्षणा { राजषुरष 

चयन तु राजसन्बच्विएुर्षयोरनृयो ऽत॒भूयते । राज- 

सम्बज्धिनसानुयप्रतियोगिन उपस्थिति राजपदे ष्श्चथै- 

क्तं गना, रान्न: पुरषः राजसम्बन्धिन' पुरुष 

राजपुर्षमानवेत्यादौ पायताद्राजसम्बन्विनः पुरूभे- 

ऽन्वयो भासते राजसम्दन्धो न्वयपतियोगित्वेन । एवञ्च 

बद्धनोहौ सवत्र ्यप्द्ख्च प्रष्टी तत् पुरर पूव्बपद्खा- 

प्रकारताप्रभेदोवेतयन्य- | 

परपरतया लाच्च क्षत्वात् ताभ्यां कनधारयो वलकानु 
सवेषां पदानां स्वाघेपरतया इख्यत्वाट् 1 अतव ““रत- 

येव चा निष) दस्थपतिं याजयेत"इ्यव्र कर्ण धारव एव 

खख्यत्वे शब्दृस्रसात् षदोततघुरुषे च षटयः लक्षणा- 

पत्तेः” | वैवाकरणासतु समासमाते विधिटयै$तिरिक्ता 

क्ति' कल्ययन्लस्तद्स्वीकारे दोषं वयन्ति यथा वैया °भू० 
"अपि च समासे वशिदशक्यस्ठ कारे राजषएरषलिलयुः 

नोरोत्मलसित्रादौ सव्वं तवानन्वयप्रशङ्गः | . राजपदादेः 
सम्यन्विनि लच्छयायासमि तख्ड्लः पचतोत्यादौ कर्म 
त्वादिसंसर्गेश्प तर लादेः पाकाद्ावन्व यबारणाव प्राति- 

पदिकाथेप्रञञारक्बोधं प्रति विभक्तिजन्योपस्ितेदेतताया 

अावश्यकत्वात् युसषादेस्तथात्वाभावात् | तर्ड,लः शुश्व 

द््यादौ च प्रातिप्रद्काधैकप्रथमा्ये तर ला देस्तसख च 
शुक्त अभेरेनेषान्वयः । शुग्रेय तण्ड लेनेत्यादौ च विश 

ष्विभक्तिरभेदा्यां पाण्णिकोव)न्वय इति नातिप्रसङ्गः । 

तथा च समासे परस्परमन्वयासम्भवाद्ावश्छिकरैव सखद्ायख 

ताञ विशिष्टाय शक्तिः” । “तन्वसत्तरोव्या खवत्र समासे 

शक्तिरस्तु च तयावि्हृस्तयापि षटीतत् पुरषकभे धारययोः 

शक्तिसत््वपिशेषान्निषादस्य पल्धिकरणसिद्धान्तविद्धिने खात् 

इत्यत आइ । ^पयग्धच्छाब्द्बोधावद्रूरप्राक्च्णस्थिते । 

शक्तिखद्ेऽन्तरङ्गतवब रङ्गतचिन्तनम् ' । 

“पथेव "चासौ शाब्ट्वोधञ् दखाद्विदूरश्ासौ प्राक्च णड 

तदानन्तनलाघवमादायाधिक्ररणाविरोष इत्यः | आयः 

भावः-जिषादस्यपतिपद्' समाद्शक्तिप्ते निषादद्पे 

जिषाद्ानाच्च स्वपतो निषादखाभिके पुरुषान्तरे चेत्येष ' 

सत्र शक्तत्वाच्चानष्थकस् | तथा च (नानारये तातपरथा- 

हिथेणावमतिः"?इति न्यायेन तत्कल्मनायां पदहये पूप 

स्थितायै एबोपस्थित्यादलाचवात् तत्कल्मन मिति । परे- 

घासपि सति तात्पद्धेः यष्टीः प्रवेशये तिवह्धसायादरव्वा - 

रत्वात्तात्पर्थं सेव कल्पकोटौौ आवरिष्यत इति दिक्" | 

^यु"वत्कम्मेधारयजातोयदेथोयेष” ^त्घुरपेऽनज्कम- 

धारयः” पा० } (दन्दोद्धियुरपि चाह सततमखाड्ग्ट हेऽ- 

व्ययीभाषः | तत् धर्ष ` कमं धारय नेन द्यां सटा 

बह्निः” उद्भटः । 

कञ् इन० छल-क्मणि मनिन् अदु वादिण्पा ° भरेत 

न° | व्याकर्परिभाषिते कनल क्रियाफलाश्रयतयाभन्- 
ड त 

भिष्टतमे पदाय “क्त .रीद्ितवन' कमण्पा । व्या 

ख्यातद्धे तव् सिर्कौ° यधा- 
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“तैः क्रियया खाप्ुमिदटतमहर्सन्नः खात् । कतः 

किम् १ माषेष्वश्ं बधाति। कमेण ईश्ितामाषानत 

क्तः । तमव पणं किम् ¢ पया ओदनं भृङ्ग । कमेः 

त्यतुटत्तौ घनःकमसडहणमाधारनिरत्ययम्,अन्यया ग्ट 

प्रवि्तोत्यललव ख्ात्"। विदटतद्धतद्माभिः सरलायां यथा 

कन्त रियादि । कनल मिष्यमायं कमेत :|५षादरूपात्त- 

व्यापाराच्रयः कन्तां”दइति वच्छते । आाश्चिश्च सम्बन्वः,स च 

कनतैषिशेषणणोभूतक्रियाद्पव्यापारहारकणएवालुपस्थितकल्मने 

सानाभावात्,खवञ्च क्लां खनिषटक्रियाद्पव्यापारप्रयोज्य- 

फलेन सम्ब िष्यमाणं 

क्रियया आश्नसिति । क्रियया धातूपात्तव्यापारेखवाप्नु 

धात्पात्तफलहारा सम्बन्छम् । फलव्यापारयोधातृपाच्- 

त्वन्तु^फलब्यापारयोधातुणश्रपे त तिडः: श्टताः "इन्यनेन 

सिद्धम् । तञ्च कभ्पां सप्रविधम्,यघोत्तो हरिानिर्दय च्च 

विक्राथयैद्ध प्राष्य्ेति लिधा मतम् | तद्चशिततस' कर्मं 

चत् इन्यत्त, कलितम् । अैदासंन्येन यत् प्राप्यं यद्ध 

करतुरनौ शितम् । सं्नान्तरंरना खातं यट्यज्चा्यन्यपूकम्” 

ष्ति। तत्र निर्््यादनां क्तशादिकमपि तेनैवोक्तं 

यथा--““यदसज् जायते सहा ज्रना यल्मकारते | 

प्रशतेस्तु विवक्तायां विकाथं कंड्िदन्यथा | तच्निर्व्य' 

पिकाय्यैश्च कमे देधाव्यरस्थितम् । प्रय॒ष्छेदसभ्भूतं किञ्चित् 

काष्ठादिभस्थपत् । किद्धित् युश्यान्तराधानात् सुवर्णादि- 

विकारवत् | क्रियाङुतविेषाण्णां खिद्यत न विद्यते 

द्थेनादचुभानादा तत् प्राष्य मिह कथ्यते" सूति,च्सती वा 

विद्यमाना वा प्रतिः परिणामिनी । यद्य नाश्रोयते तख 

निर्व्त्ं त्वं प्रच्चते*इूति च | तदयं लच्णनिघकषेः-प्रल- 

ति्राचक्षपदासमभिव्यादतप्रदोपस्वाप्यत्वे सतिक्रियाजन्यो- 

कर्नेत्यचैः, तदेतदाड कललः 

ठृपन्ति ् पफवत्व' निरत्यः तम् यथा षटं करोतोत्यादौ - | 
षटादेः क्रियाजन्योत्म्तिमनव न्निर्वन््यं त्वम् । प्रतोयमा- 

मप्रहतििङतिभावत्वे सति क्रियानिर्बाद्यविथिष्टासत्तो- 

त्र्ति्पान्यतर फल वच््व' विकार्यत्वम् यथा सवं कुण्डलं 

करोतोग्यादौ चुवर्षखय पूर पपिशिटासत्तफ वत्वात् कुण्ड - 

लख चोत्यन्तिमच्तवादुभयोरपि विकाशं त्वम् । क्रियाकताशा- 

धारणधमेप्रकारकप्रतोतिविषयवानाश्चयत्व रति क्रियाजन्य- 

फलवच्वे नोद श्यतवम्, प्राप्यत्व' यथा सामं गच्छतीत्यादौ 
सामादेः कत्त.साधारणतंयोगष्ध्पफलवक्चे ऽपि क्रियाङत- 

मादिष्पासाधारण्यविथेषफखस्यानाधारत्वेन तादएफल- 

प्रशारकबोधापिषयत्वात् प्रा्यतलस् नरैक्षषका्यंथोस्तु 
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करियाजन्योत्पत्तादिफलस कमेमातनिषठतया अताधार- 
खेन तत्वा चाति परसङ्गदति वोध्यम् । क्रत्वे घति 

क्रियाजन्यफलवन्त्वस्, छरौदासीन्य प्राप्रं यथा याम गच्छन् 

द स्मृत्यादौ टणादेरदटेश्डत्वेऽपि क्रियाजन्य- 
सयोगद्पफलवन्त्वे नोदासोनक्सःता । हिषटखाधनत्वे सति 
क्रियाफंलवन्त्व" द ष्यं यथा अन्नं बुभृच्विषं भङक्त "इत्यादौ 
बिष तथात्वम् | कारकविथेषसं ्ान्तरणा विवक्षितत्वे सति 
कर्मो प्रकारकत्वम्, सं ्नान्तरोरनाख्यातत्वम् यथा गां पयो 
दोग्नौल्यादौ गत्रादेः कारकान्तरसंन्नाया विवक्षया दुग्धो- 

पयोगितया कमं त्वम् | व्यक्तीभविष्यति चेदक्छपरिद्टात्। 

कारकान्तरं न्नापूव्वं कत्व' यया "जलधिमधिथेते' इत्यादौ 

जल्घेराधारखं ज्ञकतया प्राप्तेऽपि "“अधिशोङ्स्यासां 

कमे "पान्द्यादिनाक्ं न्ना कर्मत्वम् । पयसेति मृजि- 

क्रियां प्रति पयः प्रश्ोण्कारकत्वविद्षायां तस्ेसत- 

तमत्वात् पयः पिबतीति स्यादेव । इह ठ तथा विवक्लापि- 

रदेणान्नभोजनं प्रति तखाङ्गतया करणत्वमातरं विव्तित- 

निति न चोदनय कमत्वम् | सहायं दतोरेति त 
न्यायम्, तद्याप्रधानत्वात्तसपा बोधयितुसथक्यत्वात्” | 

कम्पताबोधनप्रकारलन्तयादिक न्दन्र न"अन्यथोक्तं यथा 

“ध्यगन्तधातोरर्घोय ल्तिङग श्ार्येऽुभाव्यते। यल्लासौ कम्म 

ता नाम कारकं कतंतेतरः"यगन्तख यातो शत्तरस्यतिडग 

यत्र खाये तदोयोयादथोऽर्योऽचुभावयविढ' शक्यते, तद्खात्- 

पस्याष्यताटचक्रियायां ख तिहन्थेः कं ताभिन्नः कम त्व 

नाम कारकसित्यव £ साभोगभ्यत इत्यत गमधातृपस्थाप्या 

याः स'योगाषच्छिन्नक्रियाया, स्जन्यत्वसमस्बन्धेन तिङ्पटो 

पस्थाप्ये स'योगे एरान्वयो न ठ ्ज्यतष्त्याद्ाविब विभा- 

गादौ धात्वणतावच्छेदकैव फलस गोधने कम विधित 

प्रत्यानं धाठषाकाद्ःतवाद्वः स योगस्ेष त्न गतिक्रिय) 

कमत्वः नतु विभागादेः, तेन तरोस्त्यागिनि खगे तस 

गच्छतोत्या दिकोन प्रयोगः| गम्यते रयः खयमेवेत्यादौ (गम्यते 

दूति वनु थासनपिरङग' कतत स्यभावकतया कभेवत् क्रियाय 

` प्रसक्नोः) | कमेत्वसभिशाहकूलव्यापारपच्वलल्णं कन्तेतवः 

धातवथेख धश प्रपि न तत्क ताभिन्न मिति तदुब्युदासः । 

नहु चेलककटकगमनजन्यस योगद सामद्व चैनेऽपि 

सन्वाद्ौले ख गम्यते चेलद्न्यपि प्रयोगः खात्, तिहधेस"यो- 

गख जन्यत्वखवाश्रय प्रतियो गिक्षत्वोभयसम्बन्वे न धात्वधेगतेः 

साकाङ्कुत्वेन चैल्रकट^कगत्याश्रयप्रतियोभिकल्वविथिष्टस्य 

संयोग चेत्र बाधितत्वात् । खतणव चलो पम गच्छति 
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तिवत् चौनल गच्छतीत्यपि न प्रयोगः,तल्ापि हितो- 

याथैख'योगे प्रसत्ययैसख खप्रतियोगिकत्वसम्बन्धे नव साका- 

ङ्खलया हितोयान्त लभ्यस्य चं लोयत्वविशिष्टसं वोमश्य जनक- 

त्ववा य+ त्त्व भयसम्बन्ध नैव {करियायासन्वयेन चलप्रति- 

ओोगिकसं योगाश्रयरट ्तिगते त्वे बाधितत्वात् । यत्त॒ फल- 

लिव क्रियायामन्विवं परससवेतत्वसपि कम्मेतावाचिप्रत्यय- 

खायः, परत्वश्च तिम सायं फलान्वयिप्रतियो गिकं, दितौ ̀  

यादिद्वपा द प्रश्छर्प्रतियो गिकं प्रत्याय्ते तथा च चेत्र 

कट कल्य ्देलान्यसशवेतगमनख्या प्रसिद्धत्वेन चेले 

तच्जन्धसं यो मसखासम्प्वा चलं ख मम्यते शत्रद्यादिकषोन 

प्रयोगः | एवं चैलान्यसमवेतख चले बाधाद्धौमसे तं 

गच्छतीत्ादिरपि | चैत्रे गस्यते याभद्त्यादौः तु चेल 

कट^करय सा सभिच्नसमवेतख ममन जन्योयः संयोगस्त 

हानु सामद्त्यन्वयनोधनेन किचिद्धाधकमितिप्राच्यं- 

सक्र तच्च युक्तम्, सख्या का कातिरिज्गख तिडग्द्छ धातव वं - 

विशेष्यत्वनियनेन {ह्धेख परसवे तत्वादे धा त्थगत्यादा- 

वन्वयायोगःत् प्रथमान्तोप स्थाप्या मादेरमेदान्यसम्बर्ेना- 

न्यत्र प्रत्याय तिके वान्वयस्छाड्ट चरतव नाव्यत्पञ्चल्वात्, 

चेले य गस्यते दव्य, इव्यं गच्छति संलश्त्यादो हव्यान्व 
समनेतसखय मत्यादेरप्रसिद्धत्वेनाखोभ्यतापत्तेख } नव्यास्तु | 

फलनिव मेदोऽपि कनं त्ववाचिप्रत्ययश्ायेखथा च | 

चैते मन्यते साम इत्यत तिषट्चैमेदद्य सखामा- 

गाधिकर गयसम्बगेन धात्वथक्ियेष्यत्वात् प्रतियोगि. 

स्वसभ्बन्वेन प्रथमान्ता सानादो किचेष्यत्वान्च व्व्तृप- 

स्िकिरोधो गथातिप्रशक्ः चेलं कगमनाश्रयश्ति- 

मेदप्रतियोगिष्वश् चेते विरहात् चैल गच्छतीत्यादावपि 

तियो मित्वसम्बन्बेन च लान्कितद्छ दितोयायभेदैख सामा- 

नाधिकरययशम्बन्वेन धात्वर्थ नतावन्वयात्ताट मते मे वाश 

चलः गच्छति चैलद्त्यादिकोनं प्रयोमः । प्रतियोगि 4 च 

उभयादन्तिधमावच्छि्रं धसं दययनव च्रं वा पाद्यमतोषरवयं 

गच्छतोत्यादौ गतौ दरव्यभेद्ामानकाधिकरख्यविरह पि न 

चतिरिति प्राह्धस्तचधिन्यम् । उकं खगस्य जलोत्यादौः 

विभागावच्छिद्नक्रिया व्यजेरथे : हितोकायास्तु विभागस्तेन 

खक्ताघधिक्षविभागवतो खा विभानावच्छिन्नक्रिया तदान् 

खगद्त्याकारसल्र बो धः। इसाषधिकषिभामवन्तव ञ्च जनकत्व- 

सा श्रय न्तित्वोभयव्बन्देनैव क्रियायां पाद्युमतः खगादय- 

वधिकविभागसख खमाद्ावसनच्वात् खग ' त्यजति खगद्तवा- 

टिकोन प्रयोगः | श्गेन तय्ल्यते खगदूतयपि प्रबोगः 

कमः 

जरायुक्तरातया निरसनोयः । प्राञ्चस्तु यास" गच्छति 

्जतोत्यादौ सरल क्ियामाल्नं घात्वयसूयजिगम्योः 

पर्यायत्वेऽपि न शतिः, गचरक्रियायां संयोगदैक 
लब्य्थक्रियायाञ्च पिकागद्धौव नोधकतायाः क्मप्रतय- 

येष् व्य, त्मच्लत्वात् नेरु तप्रजतोतयादौ खंयोगख तरू 

मच्छतोत्यादौ च विभागद्य हितोयादितो नावमभः परैरपि 
समभिव्यादृतघात्वथःतावच्टेदकफलदैव दितोयादिनोध्य- 

लाब्यत्पक्ते रभ्य पेतव्यत्वात् शखन्यथातिप्रसङ्घात् | नचैवं 
खन्टोनः श्यन्दडत्यादेरिक त्थागोन कतिरित्यादेरपि 

षाक्यख निराका क्कुतापत्तिस्तन्र त्यजिनमस्योर्बिभा गायर्वाच्छत्र- 

क्रियाश्च कत्वेनेवान्वययोग्बत्वासम्भवात् । दितोयासाकाङ्ख- 

कमन्तषावत्वपरबुक्ञ्व च धातूनां सकम'कलव्यवदेशोनत् 

फलावच्छिच्रक्रियावाचिवप्रवृक्तः त्ताप्रश्टतावनव्याप्रत्वात् | 

खर्यथेधातना कर्मचि बच्चा इव ददितीयाया पि 

साधत्वात् । एवच्च साम गच्छति तर् तऋजतो्यादौ याम-. 

संगोगजनकक्रियावांस्छर्विभागजनकक्रियावाजिताकारकः 

शष बोधो बतु यामरूंयोगजनकसंवोगावच्छिच्नक्रियावांख- 

खविभागजनकविभ कावच्छिन्नक्रियावानिन्याकारकः, संयो- 

मविभागयोङभययाभागनख्य नोखषटलजनकद्ण्डवानितादौ 

चटादेरिब निराकाङ्कत्व नाषसम्भरवा द भववाधि सत्वाञ्े - 
व्याह्धः | परे तु संयोगः क्रिया च हयनेव ब्रलियकं ` 

ममि शकं तयोलैन्यजनकमावस्तु वाक्याथेग्दाद्या भासते 

एवा भेयोरन्ययो मव्यव्च्छेदयोरिव, मम्यघेयोः शंबोगक्रिय- 

जोय साकाङ्खत्वा्च नेकमाले गजिप्रयोगः | दष्य- 

बन्तपरे चन्द्र वद्ध त्वाभ्यानिव विभिन्नख्पाभ्यां प्रलतेऽपि 

सूं यो मत्वक्रियात्वान्धां ममधातोरोकशज्गिस्लौकारेऽपि न 

चतिः। यांस्तु पिथेषो यत्तत्र छर शथिक्लोमिं योगान्वयः 

शते ठ संयोगक्रिययोश्लरेति तथाच पाल मच्छतीतपले 

हितीया शा धेयत्व' प्रतियोनित्व' बाथैस्तेन तदैन्वि- 

ग्य ॒सुयोगद् क्रियायामन््यात् खामदत्तिखत्प्रति- 

योगिकोवा यः सयोगश्दिजिषटकरियावाजितारकः 

स्तत्र बोधः, तर तद्रजतोत्रलाम्बाधेयत्वेगधितवः 

बा दितीयार्थस्ते न तदन्वितद्छ धात्व यं विभागद्य धात्वर्था - 

न्तरे क्रियायामन्वयात्तरुत्ति स्तद्वधिकोवा योविभाग- 

श्तहिगिषटक्रियावानित्याकारकोबोधः क्ंयोमाद्विशिष्छयञ्च 

जनकत्यखाश्रयटसतित्वोभयसम्बन्छेनेव ब्रागिन याडहव्रमतो- 

नातिप्रसङ्गः । सकमं कत्वमपि धातोः सार्थ फलावच््छित्न- 

ह्ञायेक्रियान्वय दो धकत्व' जानातोत्यादौ सकमं कत्वन्बवन्हा- 
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रौभाक्त इत्याहः | (फकलव्यापारयोधाठरिश्यहुसारिणः) 

तण्ड.खं पचतोत्यत्र दपादिपराहत्तिफल कतेज ः- 

स"योगाऽ्च्छिन्नकरिया प्चेरथंः, तच्निविष्टे च निर्न 
तेजःस"योगे तड लख पेयत्वे नान्वयः परमाणुः पचती- 

स्वपि प्रयुज्छतणर अतएव “खनन्तः परभाः पच्यन्ते'" 

शति किरणार्द्यामाचार््याः । आोद्न' पचतीोव्यादौ 

त तर्ड.ादावोदनाद्पिदख लणा तल क्रिवायामन्ि- 

तमतक्रलत्वं दितीयाथं इत्यपि कञ्चित् | ढं दिनन्ती- 

न्याद्वारम्भकष'योगविरोधिषिभागावच्छिन्नक्रिया खिर 

रथ स्तच्चिषि्ट च सयोगे विभागे वा खावयवटत्तित्व- 

सम्बन्वे न दणादेरन्वयः । एमे विच्छ् यजतद्व्यल 

भौयच्छिच्नलमन्त्कटरव्यत्यागोयजेरथं :, प्रीतौ विष्णोराधे- 

यत्वेन दव्ये च एम परादेरमेदेनान्म्यद्ले न॒ विष्ण, मिप्रोति- 

डेतर्ययौमन्तरकर णकः पुष्पाभिन्नदर व्यत्यासान् इत्याकार स्तत्र 

बधः, स्लत्वध्व'सजनके चा प्यः शच्च ताग सकदेशे ख - 

त्वण्व ब्रा षुष्पादेराधेयत्वे न तत्रान्वयस्ेन द्रव्य विष्ण 

यलतदन्यादौ द्रव्य द्रव्या भिन्नेन शाब्दा सक्वेऽपि न 

चति: | पितरमाराधयति उपासत पूलयतीत्रादौ गौर- 

वप्रयुक्गपमोत्रवच्छिन्चक्रिवा चा तवर्थस्तभ्निषिषटयोगौः रव- 

मोवमोः करेण विषयत्वापेयलाभ्यां पिबाहेरुबद्लेन 

पिद्टगोचसर्गौवरप्रुक्ञा या पिदनिषटपौति्ेवक्रिया तदु- 
नितिरवं तल बुद्धिः । गौरवं इुनराराध्यत्वावगाहो न्ञान- 

धरमेदो मेयं भक्तिरित्युच्यते । पित्वो दिखेवायाच भन्लक- 

 श्णकत्वाभावाच्च तत्र॒ पितर यजतद्त्यादिक्षः प्रयोगः ) | 

परभाल्नानष्ठपासते इत्यादौ तु गौरकपरयुक्तक्रियामाने 
धातुखक्षा नातः परमेशितः प्रोतिविरषहाद्योभ्यत्वा- 

प्तिः | तं अहोतोन्छादौ व्धयादिकरणकपतनाव- 

च्छिन्रमन्त्रकरणकक्रिया धातोरथेः, परोक्ते च पतने 
ए तद्ाधेधत्वे नान्वयस्ते नग्ना धिकर णकस्य इतटठल्तिपतन- 

ख्याचकरुशमन्त्रकरयक्षक्रियावानिव्येव' तन्न॒ बोधस्तादशो 

च क्रियां सष्टतख करादेः प्रसारणन्दजजौकरपणादिरेव | 

तण तादेः परित्यागित्वविरुह्ाल्विगादेने यष्ट त्व' 

किन्तु होढल्वभेव । वद्कौ ज्ोतौन्यल सप्रस्यन््छार्थोन 

धालर्धेनिविष्टो पतनेऽन्पोति वद्धि्ट्ितवविष्टपतने 

गड ततिग्किधद्ान्वये निराकाङ्कतापन्तः यरन्द तद्वच्छन्र- 

क्रियायामेव | प्रतिभादौ ढर्शीदक्लपनं सन््रकरणकमपि 

नाम्नधिक्षरणकं वङ्खौ दतस्य प्रत्त पमा्मम्नाधिकरख- 

कततसतनादकूलमपि न सन्ह्रकर खकमतस्ञदुभवं न होमः | 

प्राजाप्येऽपि शोभे सानसएव मन्त्रः करणम् । यदा वज्जि- 
सयोगावद्छित्रपतनादङरलभन्कर्ककरियैव ज्ोलर्थः- 
लन षतं लुहोतोत्यत वङ्किरंयोगजगकः यद् तस्य पतनं 
सददज्रूल मन्तरकरणङक्रिया वियेषवानिव्याकारकोबोधः । 
भ चेव इधात्वथ ताव्छेदकोभूत योभात्मकफल थालित्येन 
बङ्कयादेखदथ कर्म्रातया वङ्कः लद्ोतीव्याद्किप्रयोगा 
पत्तिः साल्ताद्धात्वथं तावच्छेदकोभूतसरव फश्खान्वयिन 

कमत्वाट्न्यथा . गगने लोद््ठत्क्िपतोत्यादौ गगना- 
देख्तृक्ेपणादिकभेतायादु्व्वारतापत्ते छष्वैरयोगफशलक- 
क्रियावच्छिन्नव्यायारखवोत्ेपरणत्वात् । न चोत् सेषणत्वा- 
दिकं जातिरेव तनम .धात्वथेतावच्छ दकम्, प्रमे शनत्वा- 
दिना शङ्करेण तद्य जातित्वायोगात् लोदुदेस्तत्क्मत्वा- 
प्रसङ्गाञ्च। अतएव परम्मरथा इह्ाद्यथैताषच्छेदकोभूतब(द्ः 

च्षरणशालित्वेन पयः प्रभ्टतेखलत्कमं त्वसब्यन्यथेम् “अकयि- 

तञ्चः' दति खल्ान्तरख प्रणयनसपि पाणिनेः सङ्गच्छते । 
धनः प्रतिग्टह्ना तोच्यल्न पुर्या थैकद्7नजन्यस्वत्वसख जनकः 

श्लोकारः प्रतिसहष्ति फलौोभूतसखत्वव तवा धनल क्म त्व, 

विक्रयादेद्ांनविगेषत्वऽपि न तद घुणटज न कत्वम तस्तङ्घब्धस्य 

श्लोकारोन प्रतियहः । साम" कोणातोत्यल मृूख्यदान- 

अन्यखत्वसख जनकः सलोकारः, खत्वजनकः मूख्धदानभेव 
बा ऋयस्ततफले च खल्वे रामद्धाघेयत्वेनान्वयस्तेन 

सपामनिष्टद्ध भूल्यद्ान जन्यत्वस्य लकल खोकारवान्,+खाम- 

निष यद्छत्वं तदनक्लमूल्धयद्ाता वेति तन्न बोधः | यासं 

विक्रोख्यातोत्यत्र मूल्यस्हइणजन्यस्य पर खत्वख जनकमूल्य- 

सहखमेव वा विक्रयस्तेन यामनिष्ख मूल्यसशहणलन्यप्रर- 

खल्व खालुकूलोयोसामख्य व्यागस दवान्, साभनिष्ठ' यत् 

परखत्वः तददकलमू खहा निति वा तल्ल गोधः 

सृब्धञ्च परणराणादिकमे राजनिर्दि्टः नत द्रव्यभाल' 
तेन तिलाटोन् दच्व; लाषारदौनां विनिसये विप्राणां तिल- 

विक्रयादिदोषसखयानवकाशथ इवय कमेव । नरक' पततोत्यत्र 

भोगाबरच्छिनच्च' पातिव्यमेव पतेरथस्तिन नरकभोगाडुकलप्रा- 

तिन्बक्ानिष्याकारकस्लत्र बोधः। नरकपतित इति हितोया- 

तत्य, रुषो दार मपि दत्तिकारस्व, रतद्भिप्रायकमेव 

पतनक्रियायाख्थस्व त नरके पततोव्यादिरेव युक्तः 

प्रथोमः। ख्लगे' गच्छतोत्यादौतै खगादि पदेव प्रकते गरकपद् " 

खापि ठे थपरत्वात् । धन" लभते प्रा्रोनोत्यादौ खतवा- 

वच्छिननोव्यापारोधात्व्ैः, तन्निषिष्टे च खत्व घनादेराधेय - 

तवेनान्बयः | गन्त यमन्धात्वथं वियेष्वतापच्चख्िडर्थायटि 
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कमे त्व' तद् इहादेखं ख्यकर्म ण्यव्याप्निः) गोपेन गौः प- 

योडद्यतदत्यादौ गोपक कव्यापारजन्व' यत् पयःकमं क- 

मोचनं तहती गौ रितेगषमन्वमे मोचनबह्हिः क्षरणयोहं यो- 

रेव इडधात्वथं तावच्छ द्कफलत्वे ऽपि गौणं यन््ोचनद्प 

तद्ये कमं णस्तिरगद्य गधनात्“गौणं कर्म दुडाद्भ्यस्ति- 

डगद्यौरभिषीयते" इति व्यत्पत्तेरतः प्रकारान्तरेण कमेत 

निव्वक्ति। यद्य धातोग्यीदधेःयः प्रकारौभूय भासते । 

हितोयया ख रितोऽर्थं सदा तत्कमं तोच्यते । यडातोर्या- 

खथाथे"दितोयया यादथः खार्घोहुभाव्यते सद्धातधैक्रि- 

यायां तत्कमेत्वम् । तञ्च गां दोग्धि प्यद््यादिप्रयोगात् 

घयःप्रष्टतेरष्वत्ततम् | पाकं करुते द्याटौ यज्ञे प्रकारी- 

भूकेसपि विषयत्वं न यतेर्थे | भवते यामनित्यादौ मूषा 

त्वथ" प्ाप्नौ तथाभूतमपि सूयोगत्वादिकं न तदर्योत्पत्तौ 

प्रकारः! चौरं रुजन् पयः परिषकुव्वं ् ित्यादावेव 

सुजादिधात्वर्थडिसादेरहिंतीया्ं कभ तायां वियेष्यत 

खलभं शदपानजादेनिष्ादिगणान्तमैतत्वेन तदन्तधातोः 

कर्मणि षच्छाः प्रतिधिद्धलात् | दिषः करणख कमेतलोप- 

देथात् खलान् दोव्यततदल हितौवार्थः करणत्वमपि 

गौखकमेत्वमेष, अता दौव्यन्ने द्युतकाररितयादौ 
क्रोड़ाकरणतायामेव विहिताल्िडग दिकं प्रतयाः। इदा 

द्यस्तु फल षच्छि्रक्रियद्ेत॒व्याप्रारवा चित्वादेव दिकमं - 

कालन गां प्रयोदग्धि गोपद्तयब इ्मौचनातक्रल- 
व्यापारोऽ्द्ति तनतद्रमोचने गेराधेयत्वेन पयसः 

कमंत्वनन्ववात् पयःकर्मताकं यद्रोढत्तिमोचनं तद्- 

उकूलब्यापारवान् दत्याकारकबोधस्तत्र बह्हिःक्रणा- 

बच्छिन्नव्यापारोमोचन' तद्हक लब्यापारोदोहनमतोधात्व - 

चं तावच्छ दकोभूतः बह्हिःचरणद्पं फलमादाय पय- 

सोमोचनात्मकल्च तदादायगोः कम तमदचेयम् | रवं 

शिष्य धमे" वदति, वक्गि, जते, उपदियतप्राचरे, इतदरादौ 

प्रतिपत्त्यशच्छिन्नव्यापारोवद्प्रष्डतिधात्वथं दति तच्निविष्टायां 

प्रतिपत्तौ शिष्यदधाधेयत्वेन धर्मद च विषयत्वे नान्व- 

यादे विषयिणो या चिष्यनिष्ठा प्रतिपन्तिस्तददकरूल- 

व्यापारवान् इ्याकारकोगोधश्चाटशव्यापारच्च धर्मं: 

सेव्यताभितदरादिकोयर््वाद्यभिलापः] यल्. शतानि 

लयतोतदरल यपहखावच्छिन्नपराभवोजयतेरव'ः तथा 

च भत पहणाहकृलोयः शत् कमं कपराभयसत त्क- 

त्ते तेप्रब तन्न॒ बोधः . पराभव तिरस्कारः । प्रजाः. 
चत दण्डबतोतपरन ख हणावच्छिन्रथासनं दणड्यच सधा 

५ 

च शतय्हृणाहुकलं यत् प्रजानां शासनः तत् कत्ते तेव 
त्न बोधः | शासन" नियन्त्रणम् । सुधां सद्र मथा- 

तीतप्रल उल्वानावच्छिच्नोन्मन्यन धात्वथं स्तेन चभोलाना- 

हङ्रल' यत्सद्रखोन्यन्यन' तत्कत्तशवृर्यं:। उन्छन्वन- 

मालोड्नम् | पान्ध' पन्यःन` एच्छतोततर अभिधान. 
वच्छिन्नव्यापारः प्च्छा,तथाच पान्धनिष्ठ यत्पधोऽभिधा- 

न' तदचक्लव्यापारवानितेयुव' तत्न बोधः | अभिधान- 

मभिलापरलदनङ्गलव्यापारश्केन पथा गन्तव्यभितादि- 
परच्नः। ्दपभमथे प्रायैयते याचते भिचते इत्यादौ 
दानाय प्रोरणं धात्वथसखथा च पनिषं यद्र्थख 

दानः ततृप्ररणावानित्यध; | प्रेरणा प्रवत्तना, खा 

च दीयताभसिव्याद्यभिलापर्पा | साभमजां बदति 

नयतीत्रादौ गत्यवच्छिन्नव्यापारोवहिप्रश्टतेरर्यस्तन 

सामकमंक यद्जादिनिष् गमनं तदहक्कव्यापारवानितिपर 
व' तत्र बोधस्ताशव्यापारः प्रते गलरच्वाकरुणादिः , 

इव धर्ममतुशात्तोत्यादावहथासनं देथनया प्रवक्तना, वथा 

च शुत्रनिटध ेशनया प्रवत्तं नखातकूलव्यापारषानितपरथेः 
तथाविधोन्यापारः सन्ध्यां विधे रमिधमापेषोतपाद्य पदे- 

शद्पः। शाखां यामाकभैतोन्यन् गतिद्ेतकषषशं धात्व 

्थसेन यामकर्माकं यच्छास्ागमनं तदटकरूल क्यवा- 
नित्र्थः। विकर्षणं न्लोकरणम् | गासवर्णद्धि व्रज 

मितद्ब गतिप्रतिरोधद्ेत्वावरणमवर्धेर्थस्तन मोगति- 

प्रतिरोधच्याहक्रूलं यद् जखावरणं ततृङुतिमानित्बचयधोः । 

इतं फलान्यवविनोति इतात्र दिदादेदरविषदनं चिनो- 
तेग्थंस्तथा च फलकसंकच्छिदाहकूल य दत्तस विघटन 

चालनः तहानितेयषं तत्र बोधः } उत्चिपतपरादिकसतु 

धातः सफलक्रियाहेदुब्यापारवाच्यपि न इहादिः। 

यदुक्रमभियुकतौ : ८दुहहिपदव्चे जिद्(र्डमन्विटच्छाथनारयौँ 

नयनाथैथाख । कमोरधिचिज च तथार्थं दन्तो दिकम - 

कोऽयं कथितो दद्टादिः”। तथाध्टत्तौ निरक्रतच 

द्थहृत्तौ | “गतिभोजनधोप्रा्िगन्दायंभरौव्यधातष् । 

कट त्व' हेत॒तिह्हितण्यन्ते ष्व तेषु कम तेति"ान्द्कि्टतः, 

गोषपान् गमयति, इिजान् गमयति, इिजान् भोजयति, 

ुद्धनतन्नापयति, शिष्यान् पाठयति, तान् स्ञापयतो- 

तप्ादौ मूलघात्वर्थंस्य कर त्वलच्तखं गौखभेव कस त्व" 

दितीयाथः: | तथा च गोपकटकगतदरलुक्ूलव्यापारषा- 

निताकारस्तत्र बोधः | पत्रान् प्रतिम् प्रपयतौतयादौ 

च प्राभ्भिमै मतिः चैलोखामः भाव्यते, याभख भावक 



कन्य 

दत्रादौ प्रानदर्गख भवने: खार्यं विद्ितरयन्तख क्तेः 

कम तानिरास"य खच हेदुनिद्हितत्वभनुष्तम् । “िसाया- 

मेष भ्ज्ययं मोरे उद्ेएपि | ण्यन्तद्यं कत्त ‡ कर्मत्व | 

क्रियया बानं यर्द्"दनि खरणाद्धक्षयति मूषिकान् माजा- | 

रम्,भच्र्यति लत ऋ" गमितृपादेरेष भक्तेः कन्तरि कमता | 

न त भक्तयतोदकं ष्टतेनेव्यादौ, भक्षयति प्रजाः परि | 

जनैः कुन्टपं इतादौ त न भोजन" भक्तेरर्थःः | बाह- | 

यति रथमश्चान् सारथिः वाहयति गोण टषभान् बा- | 

ह्हिक इ्यादातिर वाहयति भारं श्टतेयन धनिकङ्ूतपादौ | 

खचे्टया वहकोन धनिकादिः । “क्रोसतु कलत: क- | 

त्व रयन्तत्वे दखाद्धिभाषया । अभिवादिडशोरेवमा- 

कनेपदद्षयते" इव्यनर्शिरृष्हारयति कारयति बा पटः 

कुषिन्देनेतात्रेथ कञिन्दनितपरतिऽथि इुविन्द्ख गौर 

कमत्वायगमः | तथा अभ्यवद्हारयल्योदनं तनयं तनयेन 

बा जननौ, दिक्ारयति निन्त' चिन्तन वा वशुन्तदरतदुपि 

प्रमाणम् । परन्त॒ पूर्व्वैयोरप्राप्रावैतयोस्तु प्राप्रायेव 

कम त्वद्य दैकल्सकोविधिः । युरुमभिवादयते छतं तेन 

` बा खटष्स्यः, भूवः देवते भायै मायया वा पति- 

सिति्रादौः व श्ये: प्राप्राषभिवादयतेख्प्राप्नौ सः) 

ऋअनाक्नेपदस्यले तु पन्यान' पथिकं दशयति, एएत्रेण 

मित्रसभिदादयतोनतरादौ यगाप्राप्नमेव कत्वादिकम् । 

छाने कार्म" निणौयय तचेत्रे णो दनं खादयति, आदयति 

वा दारैः क्रन्दयति, षत्रेख निन्रमाह्वाययतोतवादौ ठ 

नोप्रमृतिमै्ायर्थकतवेन तल्कन्तं : कसःत्व' प्रसक्रमपि^न 

नौखाद्यादि ब्टायक्रन्दि इयतिष कचित् । हेतुण्यन्ते ष 

कत्व कमता ब्यात्तङगदि धिति भचतु हरिवचनान्ि- 

भिध्यते । अल च काचित्तिडःादिषितिकथनाच्लेषाथे' 

निरथाव्यलानस्तिषठति, भले पूपं खाद्यमानोनते इ- 

तरादौ कम विदितम् शानजःदेना दुपपत्तिरिनि बदन्ति | | 

चख प्राप्रोतोतयादौ प्रात्निरुतपन्तिः परम्परया तदा, 

। खयत्वच् तिड््यं; | षटं लानातोतयत्र विषयत्वं विष- 

चितावा द्वितीयार्थः] दिवाकरस्तु संस्कारावच्छिन्नमेव 

` ञान" जानान्ययेद्् क्यले शणटयसेव कम त्व' घटादे- 

` रितप्राह तन्छन्द् च्नानमितदरादितः चंद्छाराप्रतीते- 
लवेन न्तानत्वसेव जानातयावच्छेदकत्वात् षटसोपे- 

च्तात्मकन्नाने निनिकिल्यके बा घटं जानातीतिप्रयोगखा- 

प्रसङ्ाञ्च |. अतव प्राकश्यावच्छिन्नक्ञानमेव तल धा-. 

त्वधः इति तच््वावच्छ ट्कीभूवन्न)तवावन्त्ादेव चटादेत्तन- 

४२५. 

॥ 

[ १७३१५] कन्ध 

€ त ९ 9 कमतेति भदुभमतभष्यनादेयं त्नानविषयतातिरिक्गाय) ~ 

क्ञाततायां मानाभाव टन्यथा ज्ञाततायाङडूव 

श्ष्यतिरिक्रायाः कल्यनाप्रन्तः ॥ वह्किमिलुभिनोमि चछ्ापा- 

कनतादे- 

दयामीन्यादौ विधवतानामको विषवनाप्रमेदएव दिती- 
© ५ पि 

याथः: पव तोक्द्किमानितद्यरमितावापन्तौ वा पर्व्दत- 

[१ 

मलुभिनोमोतव्रादयप्रयोगात् िषयनावच्छःद्कत्वभिन्नप्रका- 

षट प्रश्यति 

शब्द् शुणोतप्रटभवतोतप्रादौ दर्बनाद्यथंकघातयोगे सा 

क्षात्कारत्वनिष्ापतमेव विषयत्व कत्व वटादेरूप 
नोतचाक्लषादौ ताड्शाप्रयोगात् | आकाश न पश्यतो. 

तरादौ इनरन्योकच्तयते । तण्ड लपाक करोतत 
चिकोषाजन्यतावच्छ दकः क्रियायाम् श्यताद्छो वि षयता- 
जिशचष ए इितीयार्यः कल्यै मावते, तेन तण्ड लपा- 

पाकदशायां 

रत्वनेव तत्र हितीयाथद्नवपि वदन्ति । 

कल्वप्रकारकलतेस्त र् लविषयत ऽपि त- 

` शलं करोतीतदराद्कोन प्रयोगः पाकद्ग्ायामोद्नः 

करोतोतपरादौ च हितीयाया अतुकरूलत्वे लच्चग्णा तच् ला- 

दिक्रयण्डतिस्तु नौदना[दजनिका प्रमाणामाधात् । बद्- 

मानस्त क्तस्थले धाठना उत्पत्यलक्रला क्िरच्यते इति 

तन्नौदनख ख ष्यभेव कम तमत यत्र लतिमात्र' धात्व- 

यस्तन्न न हिताया यथा बटाय यततङ्तपरादावितेव्याड 

तत्न कतप्रादिपद्ादुयल्लमात्रप्ररीतद यल्नत्ावच्छिन्नखध व 

करोतप्रय त्वात् । मीमांसास्हाणन्रे त॒ पाकठतौ तण्ड् - 

लादेरुपाद्ानविधयेव फलवबिवयोद्नादेरपि विषयत्व. 

शुक्त यद्! वत्य च्चरः ^सिद्' साध्यः फलद्ति प्रदत्ते 

ग्बियस्लिधा । तन्न शिडखपाद्ान' क्रिया साध्यः फलः 

श्वभिति” तथा च तन्ते तच्छ, लयक्तदथायामोदन' 

करोतीतव्राद्प्रयोगे फलत्वेन विषयेव हितीयार्यः । 

सां जोति, क्रोशः खपिति, गेदेष्ः तिष्ठति, कुष्न् 

क्रौडतौतग्रादाषधिकरणत्व' गौ णमेव कर्मत सपाऽतु- 

भाव्यते (्कालानामध्वमानानां क्रियाणां नो्टतामपि । 

खाधारता धौव्यधातोः कमता खाहिभाषयेति"खूटतेः"। 

“कम खि द्वितोया “कमं रय” पा०। सकम् कः अकमक 

द्त्यादि। रवैशेषिकमतसिद्धे सूत द्रव्याचिते क्रियाद्पे 

गदार्भभेदे। तज्ञचणादि कणादद्नटन््यो रित" यथा- 

“दकट्व्यमयुं स योगविभागे ु नमेक्चकारण्मिति कमल- 

ष्णम्” ० “"युणानन्तरशदिश्ख कमे णोलस्तरएमाड 

एकमेव द्रव्यम् आच्रयो यख तदेकट्रव्य न विद्यते य॒णो- 

ऽजिन्नित्ययुणं, स योगविभागेषुगपेचचक्ारणभिति सखलोत् 



क { १७३६] 

पच्लनन्तरो तपत्तिकभावभूता नपेचसिन्ययेः तेम समवायिका- 

रणापेचायां पूवव संयोगाभावापेच्चावा च्च नासिड़व्म् लोत् 

पन्तग्ननरोत्प सिक्षानपेतव' वा विवक्षित" पूष स योग - 

ध्व सख खोत् पत््यन न्तरा लुत पत्तिकलत्वात् अभावत्वेन तखा 

द्य्षणषम्बन्ाभावात् । नित्याइसिखत्ताशाच्ादयाष्यज्ञाति 

भक्त्य कर्मत्व", चलतोति प्रत्यया सााणकारणतावच्छ - 

दकजातिमन्व' वा, गु्वान्यनिगुं णमा लतति जा तिमक्तव" 

श्लोत् पत््यव्यषह्ितो त्र्षणटत्तिविभागकार ण तावच्छेद् कजा- 

तिभक्त्व' वा। स॒ चायः चलतोति प्रत्ययसाकिकः 

पदार्थो नाषिर्लदेशोतृपादनादिनोपपाद्यः चणभङ्गखापे 

निराकरिष्यमाखत्वात् । लच्णस्य दतरभेदसाधकताप्रकारः 

पूर्वोक्त एष" उपस्क ° “स'योगविभागवेगानां कमे शमा- 

नम् " ०।^कचिरेकसय क्म पयोऽनेककाय कारित्वम्, का- 

रणमित्यतषङ्ः यतर दव्य कर्मोत्पच्च' तेन सम यावद वय 

सयुक्तमासभोत् तावत्सङ्खयकान् विभागान् जनयित्वा 

तातरतः खयोगानपि एनरन्यल्नं जमयति बेग पुनरेकमेव 

श्लाखये करोति बेगपद्' स्थितिस्वा पकमष्व. पल्य लि" 

उपच्छा० ^“न दृव्याणां कमे” ० | “न्च क्रिया 

बता द्रव्य णारन्धकस'योगे निति तेन च दरव्यमार्ध 
यत्तदपि कमे जन्यभेव कमः णसतत् पूर्वे वस्तित्वादते च्या 

कमं टव्याष्णां न कारखमित्यये: | कुत एवमत आदह" 

उपर ° “व्यतिरेकात्” ° । “व्यतिरेकादिति निष्ट- 

सेरिव्ययेः उन्तरख योगेन कमि विष्टत्ते इव्यकत्यदय ते 

दति न कभ योद्रव्यकारणत्व' विनश्चद्वस्य च्च कर्मन दव्य 
कारणम् । किञ्च कमं द्रव्यश्यासमवायि कारश वा 

भगेन्निभित्तकारथं वा, न तावदाद्यः, दव्यस्याखमवायि- 

कारखना यना श्यत्वेन अवय वकम ना थादेव दव्यना शापन्ते :| 
न दितीयः, भहापटनाशेऽवस्थितस्र'योगेभ्य एव खणड - 

पटोत्पत्तौ निषकभे ् ामेवावयवानां दव्यारम्भद येना- 

इयरभिचारात्" उपस्क० । “शुणवेधभ्यान्न क्मंशां 

कनं"? ० । “नतु यवा द्रव्याणां दरव्यं कायः युणा- 
नाञ्च गुणस्तथा कि" कलामपि कमे काखम् १ 
द्तयत चा . काय्य निति चेषः द्रव्ययुखयोः सज्ञातीया- 

रम्धकत्व' साधम्यं ् क्र' “तव कमः कसं साध्य" न विद्यते" 

षति तेण कां कमलभकल्न' प्रतिषिद्धमेव तदि. 

इानद्यते इति मावः" लपच्छ ° । "असमवायात् सामान्व- 

कायं कमे न विद्यते" छ. “असमवायादित्यत 

द्यो रव्य धिति योज्च', तथा च ग दव्ययोरेक' कमं - 

क्ख 

भवेति नवा रेकं कमं समरति तेन सामान्य 

दाय काथं कमं न विद्यते । अनापि विदिज्नानाधो न 

सत्तावचनः यदि अम व्यासज्यटत्त स्यात् ! एकञ्िन् चलति, 

दयो व्ययोबंधम् च द्रव्येषु चकतीति प्रत्ययः खात् ! 
नचेत् ,तस्ाच्च कम व्या सच्छडत्तोतपय^ः। न थरोरतद्- 

वरयवानां कर्मः शरीरतद्षयपेवह्धभिरारभ्यत रष कथम- 

न्यथा शरोरे चलति कर्वरणादावपि चद्तोति प्रतप्य, 

एवमन्यलाप्यवयविनौोति वच्च आअव्रयनिक्मसामयः 

अवयकम सामसोव्याप्रलात् तथोपवन्धः न ठ नैष 
रौतप्रस्, नद्यवयते चति सव त्ावयविनि चलतोति 

प्रतयः अन्यथा कारणाकारणस"योगात् कार्याकाये- 

संयोगोऽपि न खःत्,कारणकमे रोव काथद्यापि संयोगोप- 
पत्तेः” उपस्क ° “नतु सूत्तयुणानां कायाणां कारश 

श णपूवेकत्व' सखाचययुणपूव्वः कत ्ोक्त' ट्रव्यक्मणोखच न 
कमं कारणभिलृकतं, तथा च कर्मणः किमपि न कायं 

भित्यायातं, तथाचातौन्द्रियाणां खव्वादिनतोनाम् अु- 

सानमपि इकंभं,खिङ्गाभावात् अनः संयोगविभांगबेगानां 

कर्मेति नोक्गभेव खआरयन्नाह ^संयोगविभागाञ्च कसे- 

वाम्” ० “जन्याद्ति येः व्यश्चभिप्रायेख ब्ध- 

वचनं संस्छारोऽप्य पलल्ोयः । नल् दूव्यक्मखो न कमं 

काये षति पूर्यञ्क्नम्, खयोगविषागौ त॒ ख'बोभविमाग- 
कनांकेव, तथा नेदानीं कर्मः कारणत्वाभिधानं 
{विखङ्धाभत्यत खाह) , उपष्क० । “कारयवामान्ये 

व्यम खां कमा कारणष्क्गम्›' ० । “कारस्य सामा- 

ज्यपरेन तत्प्रकरष्यष्ठपयच्छाते तेन कारथसासन्याभिधा- 

भप्रकरये दव्यकरमख्यो प्रति क्षःयोऽकरारणलवद्क्तः नवत 

सर्पयाष्यकार णमेव कमःति }ववक्षित येम “स "योगविभाग 

कमं यामिति" व "व्याहन्येतेति भावः” छ ° । 

तञ्च कम पद्धतिम् ““उत्श्नेपय त वावक्ते पमा- 

कञ्चन तथा । प्रसारश्च गमन" क्स्ड तानि पञ्च च" 

भाषा० अनिद बोध्यम्| शजो चैकत्ववादिमते 

ऽखय यल्लायःकलघषातनिष्मचनत्ये ऽपि जक्ककक्तणक्रियामाने 

ख्टल' म ठ यौगिकत्वम् । तञ कत्त, यनद पद्यते कमां - 

दि शब्दवत् कन पदस् खढत्वप्रतिपा दन परे अन्द्चि ° षाक 

उक्तम् । ऊज ` उत्पन्यक्रबव्या पारासाथं कल्ववादिणते 

ब्र यौ गिकल्वभिति भेद: | व्याकर्प्यमते शव्यापारमालङ्प- 

क्ियःवाम्^व्यापारोमाषनका श बोतपरादनः सेव च क्रिया | 

क सोऽकर्मकच्ापत्तेनःड़्ि यज्ञोऽथे इष्यतेः'दति हरिणा 



क 

अजोयलाथैकल्वनिरासेन क्मपयायक्रियाशब्द्ख व्यापा- 

राधक्षतवस्यो नी: । क्रिया च धाढपारूव्य 1पारभेद्ः अधिकं 

क्रियाचन्दे वत्ताते | ४ चास्तरषिद्िते अग्निहोनादियामादौ 

तञ्च तििधेम् “नित्य जैमित्तिक' काम्य" कम्पो चैवं लिधा 

मतम्^इ्ति व्यासोज्घः तत्र नित्यसक्षरणे प्रत्यवायादबन्धि 

शन्व्यावन्दनादि | नैमित्तिकं निभित्तनिञ्चयाधोनकत्तव्यताकं 

लातेच्छादि । 

इनः प्रकारानरेष तच्चि धं सात्विक्ञराजसतामसमेदात् । 

वज्ञचणन्य क्तानि गतायां यथा “नियत सङ्गर्हित- 

मरागदेषतः रतम् । 

विकछ्च्यते १ । यत्त, कमेपद्चना कम्मं साड्ङुारोण। 

वा धनः | क्रियते बहलायासं तदरजसद्खदातम् २। 

असबन्ध' न्यं हिसामनपेच्छ च पौरुषम् ! मोह्ाद्ार- 

भ्यते कम्मे तन्तामसच्द्ा हृतम्” । “निवतं नित्यतया 

विद्धितं, सङ्गर श्ितनभिनिवेशग्ून्यम् । 

एतरादिप्रौत्या वा श् देषेष्य व यत् ठत" न भवति फलं 

प्ाप्रुभिच्छतोति फलप्रपसस्तदिलक्षणेन निष्कामेण कल् 

यत् लत" चन्रं तत् सातविक्च्यते १ यन्त, कमे कामे- 

सना फलं प्राप्र भिच्छना साइष्कारेण वा सतससः कोऽन्यः 

श्रोनियोऽस्तोग्योव निशख्ढाडइह्कारयुक्गन च क्रियते तञ्च 

पन्न 'यासमतिक्तं चयुक्रम् तद्रालसचचद्ाृतम्२ | 

अनुबध्यत स्व्यलुबन्धं पचाङ्भावि शुभाशुभं चयं वित्तचयं 

हिंसां परपोड़ां पौरुषञ्च खरामय्येमनपेच्छा पया लोच्य 

वेवं मोहादेव यत् कम्धार्यते तन्तामखदाष्तम् "३ 

रो) ९। प्रकारान्तरेण तच्िविधं शुक्तलष्णलब्णशुक्तभेदात् 

तत्रे शुक्लं हिंखाद्यनपेच्च' प॒णटजनकं खाध्यायादि । 

कष्ण शास्त्रनिधिद्धं पापजनकं ब्रह्महन्यादि । लशष्णणुक्तम् 

िखादिशड्ितः बेदविद्ित पुर्या षुरयजनकं पशु- 
यागादि । कर्मविपराकशन्ट उद्० । तञ्च प्रकारान्त 

रेव दिवि, प्रत्त नित्त च यथा मतः दह 

चवाखल वा काम्य प्रदत्तः कम्पः कीर्त्यते । निष्कान 

च्ञानपू्न्त निरुप दिग्य ते । प्रत्त" कम्पो संसेव्य देषा- 

मामेति खार्टिताम् । निस सेव्यमानन्त भूतान्यत्येति 

पञ्च वै१।५काभनापूर्वकं कम्म यलो र प्रत्तिेठ॒त्वात् प्रततं, 

तदेव कः कामनार हिक एनने द्य्तानाभ्यासपगेकं सखार, 

निष्ट स्िद्ेतुत्वात् निटरतरश्च्यते” भद ° त०रषुन ° 

` विह्हितकर्माचरणप्रकार; कर्मयोगणन्दे दण्छः ! ५कषौ 

च “तद्ययेङ कम चितोलोकः क्लोयते" शति; “फखख 

काम्यः कामनावत्क्तं व्यमश्चमेघा दि । 

अफचप्रपद्चना कमो यत्तत् सा- 

णक 

चअरागहषतः 

{ १७२७ ) न कर्य 

कमं निषपत्त लोकवत्” जेण | अन कर्मनः ङषि- 

वैदिककर्मोमयपरः | भ्टष एव साध कमकारयति तं 

यभेस्थ उच्निनोषते ठप एषाशाध कमकारयतोति" 

तिः । । 

करडनाशा स्ती कं न शयति नश-रिच्-अण । कौकट- 

रेशस्थे नटभेरे,यखा जस्य न स एण्यकमाणि नश्यन्ति । 

«का नाशाजलस्तशादिना नाश्यस्वसौ मतः” भाषा ०। 

कनिष्ठ ति कभ्पख्ि निष्ठा यद्य । श्यागादिक्मासक्त 

“ज्ञाननिष्ठा दिजाः केचित्तपोनिष्टास्तथाऽपरे | तपः खाध्या- 
यनिष्ठाञ्च कर्मनि्ास्तथा परे” मनुः | अत । रक्रा 

- शक्तौ स्तौ । 

कन्द ए° भि््धलकारके ऋषिभेदे कम न्टेन मोक्त भिश- 
त्रभधौयते इनि । कमेन्दिन् तत प्रोक्तभिच्चखवाध्यायिष 
बण्व० न्कौ० । स्नेवह्धधेव पां विधानात् 
खमरे एकवचनप्रयोगचिन्त्यमखः । 

कन्यपथ पुण कर्मणां काविकादोनं पन्थाः अच समा०। 
“कायेन लिंविष" कम वाचा चापि चतुर्विधम् । मनसा 
निषिघम् चैष दथ कमं पर्थांख्यजेत्” भा० ऋअतु° 
१३ अ० उक्तीष दद्व शुभाशुभकमभार्गे् तेच 

दशकम पथाल्लत्र वोक्ताः यथा शप्राशातिपातः केन्यच्च पर- 

दारमथापिषा | ल्ोखि पापानि कायेन श्वं तः परिव्- 
येत् । अतप्रलापं पारुष्य पेशुन्यमन्डतन्तथा । चत्वारि 
वाचा राजेनद्र न जल्येच्राचचिन्येत् । अनभिध्या परस्नेष 

शवेसत्वेष सौहृदम् । कम शां फलभश्तोति ति विधं मनसा 
चरेत् । तस्मादा क्याय मनसा नाचरेद्शभं नरः| शुभा- 

शमान्याचरन् हि तख तचार ते फलम् "| 
क प्रवचनोय ए*कमे क्रियं प्रोक्तवान् इति क्म प्रवचनीयः 

कत्तेरि भूते चानोयर । “कमं प्रव चनौया : "इत्य चिक्लत्य पाख - 
न्टकरे चन्वादिष् शब्दृष् | नेह्िसंप्रति क्रियां न कथयन्तिनापि 

द्योतयन्ति किन्तु क्रिवानि ख्पितसम्बन्धवि येष" दोतयन्नोति 
लेषां तथात यथोक्त हरि शा ̂क्रियाया द्यौतकोनायं सम्ब- 
ग्ब न वाचकः] नापि क्रियापदाकषेपौ सम्बन्ध त॒ भेदकः” 
दूति^कधिपरो अनथका” वितयादेस्तदूपौतकत्वाभाचेऽपि योभ्य 
तया तथात्वम् । न्वाद्यच्चाथेमेदे ततृखं न्नकाः खस्ते चार्था 
पा०्दशिताः यथा.“ कम प्रवचनोयाः'"” इत्यधिज्लत्य «अनु 
सैष” “ठतो यार्थे " “होने? “उपोऽधिके च” "अपपरी 
वजने” ^“अा र्मया दावचने” ““लक्तणेल्यमृूताख्वा नमाग- 
बोधा प्रतिपयैनवः?' “सभिरमागे" “प्रतिः प्रतिनि- 

“कल कमयत्तम्» मीमांसकाः । 
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क्म. 

१9 & शिप्रतिदानयोः" «अधिपंरो अनथक” “हुः पूजायाम्” 
१. #। ४४ क ५ 

५तिरतिक्रसणे च" ` खपिः प्रदाथसंभावनान्वतसगगहां 

खरक्चवेषु" “अध्िरोञ्रे पा० «"कभेप्रचचनोययुक्त 

दितोया पा! 

कर््न्य।स "कमणां रिहितकषणां विधिना चासः त्यागः, 

कभ्णास् शैखरापणबङ्धाऽरटोयमानानां फलय्य न्यासो 

वा| परिडितकनणां विधानेन शत्यागद्पप्त्रज्यायाम् ईश- 

रापेणबद्या चानेन रकर्मफलत्यागै च । कमं घंन्यासोऽप्यन । 

कमफल न० कमणां शास्तरविष्ितानां निषिद्धानां षा फलम् | 

शभा एभवर्म षां १ च दः खादिद्धपे । फले तत्र वितकमेणां 

फलाभिसन्धौ तत्ततृफलप्राप्चिः अनभिसन्धाने प्ररस्परया 

वित्तशुद्धया सजिप्रात्निरिति मेदः। यथाह मल०त०्विष्ण- 

० “विशिष्टफलदाः कोम्या निषकामाथां शिखक्तिदट्ाः” 

गोतापि “युक्तः कर्मफलं त्यक्वा शान्तिमाप्नोति नेष्िकौम् 

अयुक्तः कासकारेण फले सक्तोनिबध्यते"। युक्तः ईश्वराय 

कर्माणि न फलायेत्येव' समातिः, फलं त्यक्घा फल- 

` मनभिसन्धाय कर््राणि कृरव्व॑न्नपोतियेषः। थान्तिममओरोति 

संत्वशुङ्खिपापन्तयषन्यासनि्ां क्रमेण प्राप्नोतोत्खथः। अबु- 

क्तस्त हिं खः 
परदे रिति यावत्| फठे सक्तः भम फलायेदं कमे तत्करो- 

कासक्षारेख काभप्रेरिततया कामतः 

मोव्येवं फले सतरोनिवध्यते” स०त ०र दु °। “विष्णु राशे । 

“क्षमं ण्यसङ्कख्ि ततत्फलानि सन्नयख विष्णौ पररभात्- 
१ नतु ५ 

खपे । अधाप्य तां कममहोमनन्ते तज्जिज्ञय' ते त्वमलाः 

प्रयान्ति१। तां कमम भारतवषधमाम्““पिन्मखे दिषि | 

येच मूर्ताः कामप्रदा कान्यफलाभिषन्धौ-रिषटकनिदा 
येऽनभिचं हिते” प्रा त° रुचिस्तव: धिकं कर्म - 

योगथन्द् ` बत्तयते। कमफलानाभौोश्चरसैव दात 

भिति बेदान्तिनिः। मौमाखकमते धरादेव फलमिति भेदः 

तद्ध श्ररन्ट द्भिंते “फलमत उपपत्तेः" "द््यादिके 

थारसूलभाष्ये द्भितम् “यस्तु करं फलव्यागो स ल्यागौ 
व्यभिधीयति'ः “न मे कर्मफले स्प हा"गोता । कमरङ्कख 

फम् शा” स्ध्यप्रद्लोपः। (कामराङ्गा)रफले मेदि° । 
अध कणां फलमस्ति न वेति सन्दे निद्ध्यते, ततर 

कयोः प्ररोचनायतया न फलमस्तीति शोभागवतवचन 

खरोधरव्याख्यानद्ोपजीव्य मन्त निरसौतिं वथा- 

बेदोक्रमेश कर्वायोनिःसङ्गोऽपितभो श्वरे । नेपकर्म 
भते सिद्धि रोचनाथां फलब्युतिः” भागण ११,३,४८ । 

वेदोक्तमेव कुणो न त॒ निषिद्धम् | ननु करमो 

{ १७२८ |] का 

क्रियमाखे तस्ित्ासत्तिष्लरफलन्च खान्, न दतु नष 

कमैाद््पा फलर्धिदिः। अतरेराह "निसःद्ग इति अन- 
भिनिे शितान् दैखरे ऽपित न फलोहेयेन । फलस 

शुतत्वात् कमणि शते फलं भव्य वेत्यत चाह शरोच- ` 

नार्था इति कमखि श्च्यनपाद्नावां | अण्व ततव 

"फल शुतिरिय' नृणां मच योरोचन प्रम्, श्रोयो- 

विवक्षया प्रोक्ता यथा भैषज्यरोचनम् । उत्पक््यौव हि 
केषु प्राणेषु स्ेजनेष च। अ।सक्रमनसोभत्यां आत्मनो. 

ऽनण्ेतष् | न तानविदुषः शवां श्वास्यतो जिनाध्वनि । 

कथ युयात् एुनकतषु तांस्तमो व्रिशतोबधः । ख व्य- 

शित" केविदशिन्ताद कुबुद्धयः । फलगयतिं ब्ुमितां न 

बेदन्ना वदत्ति हि" ^दरयं फल्ुतिने योय ,परमदुरषा- 

यैपरा भवति जन्तु वहम् खानां सोक्तविवच्लया 

च्वान्तरकर्मफलेः कम ख्च्युत्पादनमातरम् । यथा 

मेषञ्ये ओषधे रुच्य तपादनम् । यया ^पिव निभ्ब' पद्ा- 

स्यामि खलु ते जण्डलडडकान् । पित्रौवशचक्ः पिबति 

तिक्मप्यतवालकः' । अत तिङगेनिम्बादिपानख न खल् 

खर्डादिलाभ एष॒ प्रयोजनम्, किन्त्वारोग्यम् | तथा 

बेदोप्यपान्तरफले; प्रलोभयन् सोत्तःयैथ कमा।ण विधत्ते । 

नलु कम कारं मोक्तख नाभापि न चयते, कुत रवं 

व्या्छायते, ययाञुत्येवाषटनादयाइ  उत्पत्त्रति, 

इम्याम् । उतृपत्तया सखभावत एव॒ कामेष पञ्चादिष 

माड आावुरिन्द्रियवलवीय्यैःदिष स्वजनेष् षढ़दारा- 
दिष् परिणामतोदुःखद्ेदष अतश्वान् श्वा परम- 

इखमविदुषः अजानतः अतो नतान् प्रज्ञोभूतान् बुधो- 

बेदोयद्लोधर्यात तदेव च्रोय इति विश्चखितानित्ययेः | 
तानेयःयूतान् इजिनाध्वनि पापे वनि देवादियोनौवा 

भ्वास्बतः घुनस्तमोभूतरटत्तादियोनौ विथतः,“पशकासणद्ति 
चायुरिन्दरियादिकाम इति च पुनादिकाम" इति च कथ 

एनर्तेषु खय' बधोबेदोयुञ्ञ्रात् । तथासन्यनाघ्न; खादिति 

भावः | कथं तंहि क््पमोमांसकाः कर्म्फलपरां वदन्ति 

तल्ला रएपभिति व्यत्रश्ितम् | बेदखाभिप्रायसविन्नाय 

कु्भिताम् अवान्तरफलरोचनतया रमणोयां परं फलशतं 

वदन्ति कुतस्ते कबद्खयः ९ तदाह--हहि यस्मात् बेदच्रा 

व्यासादयः तथा न बदन्तीति तण निषकामकन्मेयाक- 
ज्ञानमद्य क्तम् । यचा--“अयनेथ क्रियायोगो च्ञानयो- ¦ 

गद्य साधकः। कमौयोग" विना न्नान' क्ट चिव्ैव दश्यते”! 

सोऽपि इरितश्चयहारा न धाचात् | त्था च्नानत् 

भः मनिः न, क 



कश्यः 

पद्यत षां श्यात् पापख कर्मणः । शतिः ̂ तनेतमाक्षानं 

जद्धणा विपरिदिषन्ति चेदा वचनेन बह्मचग्येश्य तपसा 

दानेन शङ्कया यज्नेनानशनेन दे"ति“अतव यन्नादोनां 

-क्ञानगेषताञ्चावधायै निषकाभेषु कस छ प्रवत्तयते । 

परिडितेनापि मूषे: काम्ये कर्मणि न प्रवत्तं यितव्यः 

इन्याह षलस्कन्ते-- “खयं निःच्रोयसः श्हान् न 

वक््न्नाय कसं हि । न राति रोगिरेऽपथ्य वाञ्छतेऽपि 

भिषक्तमः?। राति ददादि"। सन्त०्रषु° । 

दद्मपि न्नाननिष्ठाप्रशंसामातम् अन्यथा स'सारख धम्प्ा- 

धर्मम् कतया धमोकराथ्य ख फलाभावे कथं इलादिभोगः, 

कथंवाससारप्रटत्तिः । किञ्च दै-श्वरब्द्े दिते फलमत 

उपपत्तेः” इयादिके शाण्द्लभाष्यं धम्मख फलदाटत्व- 

सतनिवारयेनेश्वरदैव फलदादटलत्वं यदुक्तं तदिरद्ं खात् | 

शक्ान्ततोऽखति कर्मणः फले कथमोश्वरस्य तहा तोक्निः 

सङ्गच्छते | 

च्रतणएव तल्लौव माग० ११,३, ४६ | “परोक्तवादो 

बेदोऽसौ वालानामतुथासनम् | कर्ममोच्ताय कर्माणि 

विन्ते लगद्' यथा” इति पृव्वौतरवाक्ये कम णा कमं- 
-मोत्तखेव शख्वफदत्वसक्त' न तु फलाभावः । व्याङत- 

द्खतत् श्रीधरेण यथा-न खगाद्यथं कर्माणि विधत्ते 

न कमेमोत्तायं तत्राह बालनामलुशासनं यथाभवति तथा 

तन दृद्टान्तः अगदम् ओषध यथा पिता बालमगदं पाययन् 

खर लड्कादिभिः प्रलोभयन् पाययति ददाति च तानि, 

नैतावताऽगद्पानन्च तल्लाभः प्रयोजनं अपि चारोग्य' तथा 

कर्माणि 

विधत्त” । तल्न दृष्टान्ते ददाति चतानोति वदता दाख 

न्तिकेऽपि खरडलडुकादिद्ानवत् फलवन्त्व श्चित 

किन्तु तख न ख्यो श्यत्वम् तद्धा रोग्यस्यानौयमोत्त- 

सतैवेति सुस्थित ' कम्देणः फलवत्वमिति दिक् । 

बेदोऽच्यवान्तरपनेः प्रलोभयन् कमः सोत्तायैव 

॥ [8 

कमवबन्ध न कर्मणा बन्वः शरोरस“उन्वः {१क्मजन्याल्टेना 

पूबैरेहस बन्वद्धपे स "सारे ' (क बन्धं॒प्रहाखति"” गोता 

कम बन्धनमप्यत 1 कमः बन्धन" 

क्रम ख्पबन्धनसाधनयुक्ते त्रि “लोकोऽयं कम बन्धनः” 

गता । 

कमेभोग एु° कर्मणः कर्मजन्यदुखटुःखारेर्मगः । कलं - 

कमभू खली कम यः शकम यो भूः । करभौ (चसान्नेत) 

हेमच० रभारतवधै च। [ टोधेमललयात्तख तथात्वम् | 

कश्डस्बुल न° कम गोभूलमिव मूलमस्य । कृशदरे चब्द् चण 

१९ बा० भग द ४३६ 

जन्धसाधन' यद | 

[जन्यसुखदुःखारेर्भगे ततृसखाद्ातृक्तारे । 

{ १७३९. 2 
© 

कम्म 

क््ममोमांसा स्त्रो दैत । कम्मावेदकवाक्यमवशम्ब सशय 

परेपक्तसिद्ान्तनिरटयामके कमः विषयके तिचारथास्त्रभेदे 

साच “अयातोधमेजिन्नासा" इत्यादिका जँमिनिप्रणोता 

क्युग नरस-ह्सायाम् च्ाधारे मनिन् कमधा०। कलि- 

युगे लिका तद्य हिापधानकर्माधारत्वात् तथात्वम् । 

कमयोग इ कंद योगः कौलम् | फलखाधनसख्यापि 

कमं णोऽफलसाधनत्वापादानर्पे १कौ यचभेरे फरसिदय - 

ख्द्धगोः समत्वभावमे च । यथा च तत्कौशलं तथा 

भावनं च कत्त व्यं तथा गोता नानास्थानेषु दथितं यथा 

^एषा तेऽभिहिता शाख बदिर्योगि त्विमं ष्टण । 

बदरा युक्रोयया पायै ! कबन्धः प्रहास्यसि | नेहाभि- 

` क्रमनाथोऽन्ति प्रा्यवायो न विद्यते । खल्समष्यख धर्म ख 

त्रायते मडहतोभयात् । व्यवसायाल्मिका बहधिरोकेह कुर् 

न्द्न ! । बद्ध शाखाद्यनन्ता्च बृहयोऽव्यषसायचिनाम् । 

यासिमां पुषता वाचः प्रबदन्त्वविपञ्धितः। वेदवा 

दरताः पाथ! नान्यदस्तीतित्रादिनः; । कामाल्नानः खलमे- 

पराजनकम्म फलप्रदाम् । क्रियाषियेषब्लं भोगे - 

्थीगति' प्रति | भोनैश्वयं प्रसक्तानां तयापष्तचेतसाम् । 

व्यवसायाल्िका बदिः समाधौ न पिघोयते | त्रैगुणय- 

विषयाकेद्ा निश्चयो भवाजन ! । नि न्दो नित्यसत्वस्थो - 

निर्योगचतेम श्याद्वान् ] यावानथै उद्पाने सवतः स- 

ञ्तोदके । तावान् सर्व्वे वेदेष बाद्यणस्य ्िजिा 

नतः} कम्मण्येवाधिकारस्व भा फलेषु कट्ाचन | 

भा कर फलडेतभूं मां ते सङ्गोऽश्लक्षम्पं णि । योगस्थः 

कुर कर्माणि सद्धं त्क्ल धनञ्जय! चिद्यमसिद्धोः 

सभोभूत्वा ससत्व' योम उच्यते । दूरे ह्यवर' की 

बद्धियोगाद्वनङ्यः । ब्॒ौ अरणमन्विच्छ पणाः 

फलद्ेतवः । चु्वयुक्रोजहातोह उभे छकतद्ष्क,ते । 
लाद योगाय युज्यस्व योगः कमं छ कोलम् । कमणो 

बद्धियुक्ता हि फल' व्यक्ता मनोषिण; | जन्धबन्ववि- 

-निमेक्राः पद गच्छन्त्यनामयम् । 

अधिकारिभेदेन कभ्पैयोगखालष्ठानप्रकारमादह गोता 

“लोकेऽद्डिन् हिषिधा निषा षरा परोक्ता मयाऽनष !। 

ज्ञानयोगेन संयान कश््ंयोगेन. योगिनाम् । न 

कम्ब यामन रम्भा्तेषकम्ये रुषोऽञ्जते । न च सन्नयस- 

नादेव विद्धि समधिगच्छति} न डि कञ्चित् चणमपि जाद 

तिऽल्यकमीलत् | का््यैते हयाधथः कम सव्व प्रशतिलै 

यम्य य आस्त मनश गणैः) कभन्द्रियाखि 
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शरत् | +न्द्यायौन् विमूढात्मा भिश्याचारः ध 

उच्यते । यच्िन्दरियाणि भना नियम्यारभतेऽजुन }  . 

क्न्द्रः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते । नियत" कुस 

करभः त्व" क्म च्धःयोहाकमणः | शरोरयाल्रापि च 

यन्नाथात् कमंणोऽन्यत्र 

खोकोऽय' कम बन्धनः । तदधे कमं कौन्तेय ! छक्रसङ्गः 
खभावार् | सद् यन्ञाः प्रजाः इष्टा प्रोवाच प्रजा- 

पतिः । खनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्तिटकामधक् । देवान् 

भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्यर' भावयन्तः 

चरोयः परमवाश्यय | इष्टान् भोगान् हि वोदा 

दान्ते यज्ञभाविताः । तैदत्तानप्रदावैभ्योयोभुङ्ग स्तेन 

र्वः  यन्ञचिष्टाशिनः सन्तोखच्यन्ते सष्वं किख्विपः । 

भेञ्चते ठे त्व, पापा ये पच्वन्यकक्षारणात् । अन्रा- 

वन्ति भूतनि पच्ठन्यादक्नसम्भवः । यन्नाङ्वति पर्ल 

न्टोयन्तः कसं स्द्भवः । कम तब्रह्गोद्धव' षिदि नश्चा 

शरतचद्कवम् । तश्ात सर्वगत नह्लनिलय' यन्न 
प्रतिष्ठितम् । एव प्रष्तिं त' चक्र' नावं यतो यः । 

अषादुरिन्द्रियारामोमोष' पाये, स जीवति | यश्वाव्म- 

रतिरेव खादाहप्र्च भानवः | आअकन्येवच शंत 

दशस्य काये म विद्यते जैव तश्च कतेनार्योना- 

तेने क्न | न चा सव्वं भूतेष कथि यव्यपाचयः ॥ 
लश्जादसक्तः सततः काथय क्म समाचर । असक्तो 

छाचरन् कमै परमाप्नोति पूरषम् । कर्मैव हि 

तै न प्रसिद्धदकनंः | 

` कंदिद्धिभास्िताजनकाद्यः । चोकं सङ्नेवापि शंपष्न् 
ऋतेनरेवि । यद्यदाचरति च रशत्रेभेतरोकनः । श 
वत् भरमाख कुरुते शोकल्चद लुवत्तते । न मे पार्थाल्ि 

कत्तव्य लिष लोकेष किञ्चन | नागवाप्रभवाप्नवय' वषै 
एव च. कम खि | यदि चङ" म वत्तेय' जातु कम खय- 
वदः । भम वा च॒वसैन्ते भरष्याः पाय ¦ सर्वशः । 
उतृकोदेबुरिमे चोका म॒ कुथ कम चेदम् । 
सष्रख च कत्तं खाष्टपहन्वाभिमाः प्रजाः | शक्ताः 
शमं रयविहांसो यवा कुरखंन्ति भारत ! | कां दिदांस 
चाऽसक्तचिकोषेलकरं सहम् । न बधिभेद् जनयेद्- 
च्रानां कमखरिनाम् । जोषयेत् स्मेक्ाख्ठि विहान् 
वकः समाचरन् । प्रतेः क्रियमाणानि यषः 
शर्माणि सर्वदः | अ इङ्कारविशूढात्मा कत्ताडभिति 
मन्वते । तन्वि, सडाबादहो ! युकम विभागयोः । 
एषा शष् वततन्त इति सतवा न सच्जते । परते यसं 

मूढाः श्ष्लन्ते रकम ह | तानलतृसविदोभन्दान् 
शतखविन्न विचालयेत् | भयि सर्व्वाणि कमांणि शत्राखा- 

ध्यात्मचेतसा | निरा थौनिमं मोभूत्वा युध्यश्ञ विगतच्चर :''। 
शव स्तात्वा कत कभ पूवरपि हष्शुभिः) कुङ् 

कमेव तख्छाच्वः पूवः पूवतरः छतम् । किंकर्म किस 
कमे"ति कावयोऽष्यल भोह्िताः । तन्ते कमं प्रवच्छामि 
यलन्तातवा मोच्पुेऽशएभात् । क्थोद्यपि नोद्व्य 
बोइव्यञ्च पिकम यः । अकमेणच नोडव्य" गङ्ना कर्म यो - 
मतिः । कम ण्यक यः पश्वेदकर्मख च कमः यः । 
श बुद्धिमान् भरष्येष् स युक्तः रतस्हकमं कत् । यख व्ये" 
समारस्भाः कामसंकल्यवजिं त; | न्ञानाग्निद्ग्धक्माण ̀  
तमाद्छः परितं बधाः । त्यक्ता कमं फलासङ्गः नित्य 
हप्रोनिराश्रयः। कर्म णयभिप्रत ततोऽपि मैव किञ्जित् करोति 
शः | निराशोयैतचित्ताक्मा व्क्तसपरिप्रडः | चारोर' 

केकः कलं वुर्न्नागनोति किल्विषम् । वश्चशलाभस- 
ग्ह्ोदन्दातोतोविसद्धरः । खम: सिष्चावसिद्धौ च डतवापि 
म निबध्यते | गतशङ्गश् सक्त क्ानावस्ितवेतसः । 

न्नायाचरतः कम समय प्रविलोयते । बह्याप॑णं जद्च- 

इविनेश्ञाग्नो नश्जष्या इतम् । ब्रह्मी तेन गन्त" ` 
जद्धकमं समाधिना? 

क्षां त्याज्यकसव्यतायां विरेषोऽन्य्राध्याये तनोकघः। 
खच्चयादः कस योग निःच्रयदकरावभौ | वयोस्ु 

कर्मसग्धाखात् कस योगो विथष्यते। नेयः ख निन्य 

शन्वारोयो न हेदि न काङ्ति। निदेशो हि 

सहावा ! छख बन्धात् पच्यते । रख्योगो एयम् 
बाख: प्रवदन्ति न पर्छिताः । रकष्यास्ितः सभ्य 
चभयोर्बिन्दते फलम् । यत् शाः प्राणते स्वानं तदु. 
योगेरपि भभ्यते } रकं शंखश्च योगद यः पश्डति ख 

पश्छति । खंग्धाषस्तु महाबाहो ! इःखभाप्त मयोगतः । 
योभनुक्तो्ठनि्ेद्ध न विरेष्ाधिगच्ऋछति । योगु्नोविश्च- 
ज्ञात्रा विजिवान्ना जितेन्द्ियः । शव्यं लात्ममतिं क्वन् कुव 

श्ञापभ चिष्यते | नदकिञ्ित् करोभोति बुक्कोभन्ये त तत्व 

वित् । पश्चन् ष्ट्छन् स्प चन् जिचन्नञ्नन् गच्छन् सन् 
सन् । प्रलपन् विद्धजन् श्ट न्विजिषन्निभिषन्नपि । 

इन्द्रियाथोन्द्रियायंष वन्तनतद्ति धारयन् । बह्नख्याधाय 
कर्मासि सदः ल्क्घा करोतियः | ष्यते नस पापेन 

पद्मपल सिषाक्धसा । कायेन सगशा वृद्धया केवलेरिन्द्र 
वैरपि । योगिनः श दुर्ववन्ति सङ्घ त्यद्लालश्यबये । 
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शुक्तः कमेफलं त्यक्वा शान्तिमाभओति नेदिकोम् । 

च्छयुक्गः कामकारेण फले खक्तोनिषध्यते । सव्वक्ांणि 

मनसा स ग्यखास्ते सुं वशो | नवदारे षरे देषो नेव 

कवञ्चकास्यन् । न कत्व न कर्माणि लोकख 

खजति प्रभुः । न कम^फलसंयोगं खभावसतु प्रषत्तते ” । 

रव" मोतायां नानास्यानेष फला भिखन्धित्यागेनेव कम णां 

 परम्यरया सोत्तसधनतश्चक्रमनुषदः वच्छमाण पात° 

भाष्ये चेञ्चरापंयवद्गयादटोयमानानां योगखावनत्वोक्तच 

सुखच्ष्णा छक्गथास््ररोत्येव कमः करणोयमिति स्थितम् । 
कशो क्रि्ेष योगो येगषाधनम् । तपःखाध्यायेश्वर - 
प्रखिधानादिख्पे क्रियाक्रके रयोगशाधने। यथा च 

नप आदीनां योगसाधनत्व' तथा साधनपाटे पातञ्जल 

खबभाष्यदिवरणेषक्त' वथा-- 

“लपःखाध्यायेखरप्रखिधानानि क्रिवायोगः' ष. | 

“उद्दिष्टः शलाह्ितचिन्तद्छ योगः, कथ' व्य् ल्यितचि- 

तोऽपि योगयुक्गः श्यादिन्येतदारभ्यते। नातपखिनो 

योगः चिद्धपमति अनादिकर्म क्ञेथवासनाविला प्र्युप- 

स्थितविषयजाङा चाश्धिनांन्तरे तपःसन्ध्रदसपोदयते 

दूति तपश्च उपादान तच्च चित्तप्रबाद्नमबाधमानमने- 

नारेव्यर्मिति मन्यते, सखाध्यायः प्रखवादिपविन्ाणां 

जपोभोचशास्ञाध्ययनः वा| शजरप्रखिधान बवे 

क्रियायां परमथुरावर्पयं तत्फलश्नयाखो वा" भा०। 

“उदि दूति । खमभ्याखपेराभ्ये हि योगोपायौ प्रथ- 

भे पादे उक्ञी, न च तौ व्यल्थितचिन्तख द्रागिलयेव सम्भवत 

षति दितौयपादोपदेश्वादपायानपे्ते शतदाय", 

वतो ङि विशुद्धसत्वः शतर्ारंविधानोऽभ्यासवेराग्ये 

प्रत्यहं भावयति |  खमाह्ितल्वमविचिप्रत् , कं ब्यल्या- 

नचित्तोऽुषदेच्माणे रपायेवु कञः सन् योगो खादिययः । 
तत्र बच्छमाणेष् नियमेषु आओाढष्व प्रायिकं प्रतय.पयुक्ग- 

तस्तया प्रथमतः क्रियायोगश्ुपदिश्ति लकारः | तपः 

लाभ्यावेतप्रादि, क्रियेव योगः क्रियायोगो योगवषा- 

धनत्वात् | तएव विष्ण् राण्य खाशिड़क्यकेशि- 

ध्वजस'वारे । "“योगयुक् प्रथम योगो युञ्जमानोऽभि- 

चीयत कूत्युपक्रभ्य तपः वख्ाध्यायाद्यो" दर्थिताः । 

व्यतिरेकषखेन तपस उयमायत्वमाद | नातपख्िन दति 

वपसोऽवान्तरव्यापाण्छपायतोपयोगिन' दशयति श्ना- 

दोति । अनादिभ्यां कृमेक्त बवाखनाभ्यां चित्रा खतरव 

प्रान पर्िवष्ठपनत विषयजाल' यद्यो हा त्थोक्ता। 

अशृङ्णोरजस्तभःसषदरोको नान्तरेण तपःषम्मेदभपोद्यते 
सान्द्र नितान्तविरलता सन्धरेद्ः, ननूपादोयभानमपि 
तपोधातुवैषम्यतुनया योगप्रतिप्च दरति कथ तडुपा- 
च इति अत खाह--तद्धेति, तावग्ा्नमेव तपशरथोयं 
न यावता धाठरेषन्थमापद्यत एतप्र्धः;। प्रण्वाद्यः इद- 
षदक्तद्रमर्डल ब्राह्मणादयो वैदिकाः, पौराणिकषाच बह्म. 
पाराद्यः, परमयुरभेगवानो श्वर खखिन्, यन दहक्नम्-- 
“कासतोऽक्षामतोवापि यत् करोमि शभाशुभम् । तत्स 
त्वयि सन्नतं ततुप्रयुक्घः करोम्यहम् "दति^तत्फलसब्या- 
खो षा” फलानभिखन्ानेन का्येकरणम् । यने दहङ्ञम् 
कर्मरलेवाधिकारस्ते भा फलेष कद् चम | मा कमं 

फल्हेदमूमां ते सङ्गोखछकमःखि"(गोता) विव» 
५ हि क्रियायोगः "भा ०५वबमाधिभावना्थैः जेशतम- 

करणारथद्च'"छ०्^ख हि आसेव्यभानः समाधि ॥ 

यति, क्त थांच पुतरकरोति, पुतनृतिन् ज्ेयान् प्रख्खया- 
नाग्निना दग्धवीजकल्पानपुसवधर्भियः करिष्यतीति तेषा 
तनक्षरणात् एन; लो भेरपराग्ध्ा सतवषठरषान्यतामात्रख्या+ 
विः च्छा पन्वा बमाप्नाधिकारा पुनिपुसषाय कलिष्यते 
द्ूति?'भा०।“'तख पथोजनामिधानाय दधत्रमवतारयति ख 

षीति" नलु क्रियायोग एव चेत् क्लोथान् पृतनकरोति कत 

तहि पृशङ्खयानेनेतयत चाह एतनूकतानिति क्रियायोगख 
पुतनूकरणमान्रे व्यापारो न त बन्धयत्वे ज्ञो थानां, 
पुरु्खपानख त॒ तद्वन्त, दग्धवौजकल्सानिति बन्ध्यत्वेन 

दग्धकलमवोजसाख्ष्यहक्तम् ख)देततसङ्कानमेव चेत् 

कणान् अप्रसवधरमिःः करिषदति शतनेषां प्रतन_करथे- 

नेत्यत चाह तैषालिति । ज्ञोानामतानवे हि बलवदहि- 
रोधिता शत्वएसषान्धताख्वातिशरेठमेष नोतस्ते किष 
प्रागेव तद्न्ध्यमावं कतुम्, प्रतनृरुतिषु त॒ इबेवेषु तदिरो- 

धिन्यपि वैराग्याभ्याशाभ्याष्पजायते उपजाता च तैरप- 

राष्डृ्टा अनभिभूता नैव यावत् प्राद्धश्यते सत्व पुख्वान्य- 
तामाब्र ्यातिखच्छयपुन्नायन्बिततया दच्छ्ोऽख्याविषयं इति 

सच्छा पत्ता पुतिपुखवाय पुश्िलयाय कल्पिष्यते, कतः ? 

समाप्नोऽधिकारः काग्यरम्भरणं गुणानां यया हेवभतया 

सा तथोक्तति" विवर । क्रियायोगोऽ्यन । 

क्मरङ्गः एन० कमयो ह्िषायै रज्यते रनृज- षम् अश्च 

घासाद्वित् निमित्ताय ६त° । (कामराङ्गा) १शिराख- 

फलके एत्वे थब्द्च०रतत्फले नण्तदुगुखा भाव० उक्लाः 

“कमं रङ्ग' हिम साड खादश्डः कफवातद्धत् ” कफवात- 
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{हिसकषत्वाश्च तद्य कम्परङ्गनामतेति बोध्यम् । 

क््मरोस््री कमे यैषच्योपयोगक्रियां राति-रा गौरा 

डेष् । वंथरोचनायाम् राजनि° । 

कर्वन्न एकं ओौतकर्म षञ्वभिव यद्य । च्रे तरू च्रौत- 

क्मानधिकारेख तद्ाचरणखय त प्रति वच्चतब्डहिसा- 

इेठत्वा त्तथात्वम् । 

क्मवारौ स्ती कर्मणां विदहितक्मणां चन्द्रकलाक्रियाणणां षा 

वाठौव । तिथौ हेमच० । तिथीनां खवंकभं निमित्त- 

त्वाञ्न्दरकलाक्रियाक्रियाद्पत्वाञ्च तथात्वम् । 

कश्थविपाक ० कमणः पुरया पुण्यकारण्योतं पाकः विशे- 

पे पच्यमानः फलवि्ेषः । पातण्द० भाष्यादयुक्ग 

उ-त्यायुर्भरगरूपे १ कमः पठे यथा च कमग्णां जातयायु- 

भोभात्मकोविपाकः तथा पातण्ड्० भाववरणेष प्रपञ्चितं 

न्यया ।"ज्ञेशभूलः कमा योऽ टाट्टजन््रवेदनौीयः'' छ ०। 

“तत्न श्ण्या एगयक्मा यः कामलोभमोष्क्रोधप्रसवः स 

दटजन्दवेद नीयश्चाटटजन्दरवेदनोयश्च तत्र॒ तीव्रसःवेगेन 

सन्त्रतपःसमःधिभिनिर्व सित दैखरदेवतामडपि महा तभावा- 

नामाराधनाहा यः परिजिषपन्नः स सदाः परिपच्यते 

इख्यकमा यय इति । तथा तौत्र्ेशेन भीतव्याधितकप- 

रष विश्वासोपगतं धा महालभावेषु ठतः इनः घनर- 

पक्तारः, सचापि पापकर्माशयः सद्यशव परिपच्यते, 
यथा नन्दौश्वरः कुमारो भकष्यपरि्णाम हित्वा देवत्वेन 

परितः तथा नाह्षोऽपि देषानाभिन्दरः षन् खकं परिणामं 

हित्वा तिब्ैक्तवे न परिणत दति । तन्न नारकाणां नालि 
ददटजन््वेद्नोयः कमशयः नोणक्ञे्ानासपि नाश्य 

उषटजन्धवेदनोयः कर्माथयः दति" भा । 

“य्ादेतच्जात्यायुरमोग हेतव" एुरुष' क्लिखनः कञो शाः कर्मा- 

शयद्च ठथा, न त्वविदययादयस्तत्कथमयिद्यादयः क्तेणाः ¶ 

स्त अह । लोथमूलः कम्माधय इव्यादि । क्तं गोमूलः 

यद्छोत्पादे च का्येकरणे च ख तथोक्तः | एतदत्र 

भवति-अविद्यादिमूखः , कम्प्रौण्यो जालयायुर्भोगहेत- 

रिति अगिद्यादयोऽपि तद्धेतवोऽतः क्रोशा इति| व्याचष्ट 

लल्वेति | आचेरते सांसारिकाः पुरुषा अख्िन्नित्याश्यः | 

कभेणामाथयः धमाधर्मौ " कामात्काम्यकमे परतो खगादि- 
डतम भवति रध नोभात् परद्रव्याप्ारप्रदन्तौ 

नरकेदरध्मः मोहाद्धमः हडिसादौ >}; ४ 

प्रवन्त मानद्याव्भं॑एव नत्वच्ति भोदजो ध, ऽसि ठ 

शोषचयोध्: बदुयथा श्रुवख जनकापमानजन््मनः 

क्रोधान्तच्जिगीषया हितेन कम थयेन घुग नान्तरीच- 

लोकवारिनाशुपरिस्थानम्, अधर्मस्तु क्रोधजो बद्व 
घादिजन्मा प्रसिहएव भूतानाम् । तर् ब्रौ विध्या | 

स टचटजन्दो ति तत्न ट्टजन््वेदनोयमा इ । तीतर ' वेगेजेति । 

यथासङ्खेपन दष्टान्तावाह । यथा नन्दौश्वर इति | तत 
भारकाणाभिति । येन क्मांश्येन कुश्भीपाकादयो 

नरकभेदाः प्राप्मन्ते तत्कारिणो नारकास्नेषां नास्ति 

हष्टजन्वेदनोयः कर्माशयो नह सदष्यथरीरेण तत्ष- 

रि्णाभभेरेन वा सा तादशो वत्मरसहस्तादिभिर्पभोम्या 

वेदना सभ्भवतोति शेष गमम्” वि° । 

“सति भले तदिपाकोजातपरायुर्भोगाः” ० । 

“खय जेचेषु कर्माशयो विपाक्ञारन्प्ी भवति नोच्छिचक्ञ- 
शमृलः। यथा वषावनह्धाः शालितख्ड लाः अद्गष- 

बौजभावाः प्ररोहसमर्था भवन्ति नापनोतठषा द्ग्धवीज 
भावा वा त्तथा ञो शावनद्धः कर्माशयो विपाकप्ररोद्धौ भवति 
नापरनीतक्ोयो न प्रसख्यानदग्धक्लो शवीजभावोतवेति । ख 
च विपराकन्त्िविधो जातिरायुर्भोग इति तनरेदं विचार्यते 
किभेकं कमं एकस जन्द्नः कारणम्! | अकं कर्मा 
नेकं जन्द्राक्तिपतोतिरे । दितौया विचारणा-किमनेकं 
कर्मानेकं जन्प निैततंयति२। अथानेकं कर्मैकं जन निर्भर 
यतीति8] न तावदेकं केक जन्दनः कारणम्! कात् ‰ 

अनादिकालप्रचितखासङ्कःे यख्ावशिषटकर्भ णः सांप्रतिक 
च फलक्रमानियमात् अनाश्चासो लोकश्च प्रसक्तः सचानि् 

दूति । नचेकं कर्मानेकस्य जन््रनः कारणम् २। कात् > 

अनेकेषु जन एकेकभेव कर्मानेकस्य जन्मः कारयमिन्य- 
वशिषटख्य विपाककालाभावः प्रसक्तः सचाष्यनिट इति 

जचानेकं कमानेकख जन्मनः कारणम् र | कमात् ! अनेकं 

छन्द युगपन्न सन्परवतोति क्रमेण वाच्यं तथाच पूर्व्वदोषा- 
उषङ्कः । तखराच्जन्द्प्रायणान्तरे सतः पुगयाधुणयकभा श~ 

यप्रचयो विचित्रः प्रधानोपस्ज नभावेनाषर्छ्तिः प्रायणा- 

भिव्यक्तः एकप्रषट्के भिचित्वा भरण ̀  प्रसाध्य मू न्वित 
'एकभेव जन्द् करोति । तञ्च जन्् तेनेषर कमणा शष्ट 

युष्को" भवति तख्खिन्नायुषि तेनैव क्या भोगः संपद्यते दूति 

अतौ कर्माशयो लन््रायुर्भोगद्ेठत्वात् लिविपाकोऽभिधीयत 

ङूति। अतरएकभविकः क्मांथवजक्ताष्ति । दटजन््वेद्नोय- 

स्तेकविपाकारम्भ्रो भोगदेष्ठुतवात् दिविपाकारन्भ्ी वायुर्भग- 

डेदत्वाश्-नन्दी खरवत् मङ्कषवहेति, केशकं विपाका तुभव- 

निमिं ताभिस्तु बासनाभिरमादिकालसंम् च्छं तमिदं चित्त 



क 

चिन्नीकतभिष सञतोमल्स जालयान्या भरिवाततस् इत्येता 
अनेकभवपूरव्विका वासनाः । यस्यं कर्माशय एष रषै- 

कभविक् उक्त दति | ये खस्काराः ख्टतिद्ेतवस्ता वासनाः 

ताश्चानादिकालोना इति यस्वसावेकभगिकः कम्ब्ांशयः स 

नियतविपाकञ्चानियतविपाकञ्च तत्न दटजन््वेदनोयदखय 

नियवविपाकखौवायं नियमो नत्वदटजन््बेदनोयद्ानि- 

यतदिपाकख,कखात् ? यो दयद्टजदबेद्नोयोऽनियतविषा- 

क्तख व्रयो गतिः-- कतस भिपकख ना थः१ प्रधानकमे - 

श्यावा पगमनं रवा नियतविपाकप्रघानकमे खास्याभिमूतख 

चा चिरभवस्थानमिति३ । तत्न जतसखाविपकख नाशो ध्यथा 

शुकतकर्मोदयादिद्ेव नाशः लशणसय्, यने दशक्तस्' देहं इह 
# कम णो वेदितव्ये पापकसग्रौकोराणिः पुण्य छते 75पद्न्ति 

तदिच्छख कभांखि चङतानि कतु भिव कमः कवयो 

बेदयन्ते ? प्रधामकर्मगयाधापगमने २यवे दक्षम् “एदात् 

स्वतः सङ्करः सपरिष्हाटः सप्रत्यवमथेः कुथलसपर नापर- 

कर्षायाचम् "कात् † कुशलं हि भे बह्नन्यदल्ि यलाय- 

सावा पङ्गतः खरगेष्वधकषमल्पं कररिष्यतोति । नियतत्िपाक- 

पुधानकसैखाभिनभूतसय वा चरमवस्यानम् ९कथमिति ? 

ख्टजचबेदनोयसैव नियतविपाकदखय कर्मणः समानः 

मरयमभिव्यक्तिकार णसक्त न त्वदषटजन्मवेदनोयसव्राजियत- 

विपाक, यत्त्वह्टजन्डवेद्नो यं कर्मा नियतत्रिपाक तच्चण्येत् 

च्यावापं वा गच्छेत् ऋभिभूतं वा चिरमप्युपारोत यावत् 

समानं कश्मानिव्यञ्जकं निमित्तमस्य विपाकाभिखख करो- 

सौति तदिपाकदधैव देशक्राखनिमिन्तानवरधार णादिय' क्म - 

शर्चिल्ा दर्विन्नाना चेति,नचोत्सगेख्यापवादात् निटत्ति 

रित्ये कभविक्षः कम्रा ययोऽदन्नायतद्ति? भा० । 

“खयादेतदविद्यामूलत्वे क्माणयो व्िद्योव्पादे सत्य- 

विद्याविनाश्वात् सा नाम तद्ध कमा शयान्तरं चेषोतुःप्राक्नम 

क्मौशयानासनादिभिवपरम्परासर्धितानामस'ख्यातानाम- 

नियतविपाककालानां भोगेन त्तषपयिदुमश्क्यत्वाद्- 

शव्योच्छेदः संसारः दखयादिव्यत आह सतोति। 

रतदुक्तं भवति चछखडुःखफलो हि कर्मायच््ादर्येन 

लच्नान्तरोयकतया जन्द्ायुषौ अपि प्रते खेखडुःखे 

च रागदेषाचुषक्ते तद्परिनिभागवत्तिनौ तदभावे न 

भग्तः, न चाच्ति सम्प्रवी, न॒ च तत्र यश्ुष्यति 

बोदिजिते वा, न च तद्ध छख' दुःखं वेति । वदिय- 

सात्मभूमिः ज्ञे थसकिलावसिक्ता कमं फलप्रसव्तत- 

नि्यस्ति क्तो थाना फलोपजननेऽपि कर्पाशयषहकारि 
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तेति जे शसखच्छेटे सहकारिवंकल्यात् सच्तष्यनन्तोऽ. ` 
प्यनियतविपाककःलोऽपि प्रसद्खयानदग्धवीजभावषो न 
फलाय कलत दति । उक्तमर्थं" भाष्यनेव दयोतयति स~ 
व्खिति । . अलरैव दशान्तमाह--यथा तृषेति । सतुषा 
अपि दग्धवोजभावाः खेदादिभिः। दानिके योज- 
यति तथेति । नह न क्लेशाः शक्या अपने", न ड़ सत् - 
भपनय इतप्रत आह न प्रसङ्कयानदाधल्लो शवीजभाव 
ति । विपाकख लर विध्या स वेति । पिपच्यते साध्यते 
कम भिरिति विपाकः । कर्भ क्त्व ध्रव" शला जक कला- 
नेकत्वगोचरा प्रयसा विचारणा, हितोया त॒ कर्माने- 
कत्व भ्यव ठत्वा जन्छौकलत्वानेकलमगौचरा | तदेव" 
चत्वारो विकल्याः-तल्नं प्रथमः विकल्यमपाकरोति-न 
तावदेकं कमेक जन्मनः कारणम्? ! च्छति कसा 
दिति । उत्तरम् अनादिकाले रेकेकजन्मप्रचिवख अत- 
व॒ असद्येयख रकेकजन्म्चयवादेककसखात् कमं ग्योऽव- 
विष्खय कमणः सांप्रतिकष्य च फलक्रमानियमाद्ना- 
चासो रोकख प्रषक्तः सवानि दूति । एतदुक्त 
भवति कमं चय रिरंलत्वात् तदत्मन्तिवाङल्याच्चान्योन्य- 
संपोडिताञच कर्माशया निरन्तरोतपत्तयो निरुच्छाखाः 
स्वविरा प्रसोति न फलक्रमः शक्योऽवधारयितु" 
प ावतेतप्रनाश्वासो एण्याद््ान' प्रति प्रसक्त इति | 
हितोय' भिकल्य' निराकरोति म च एक कर्मानेकख 
जन्मनः कारस् र । च्छति कसनादिति । उत्तरम् अने- 
कञ्िन् जन्प्न्याह्हितमेकमेष कमाँनेकख जनदलच्णख 
विपाकष्य निमित्तमिन्यवशिषशटखय विपाककालाभावः 

प्रसक्तः स चाप्यनि्ट इति कमवैफल्येन तद्दु्ाना- 
प्रसङ्गात् । यदेकजन्मरुडच्छेदयो कमःरटोकन्दिन् फल क्र- 
भानिवमादनाशचासस्तद्ा केव कथः बह्जन्मसश्च्छेदय 
कम रटोकख्ित् १ तन्न॒ दयवसराभावात् विपाकक्ाला- 
भावणव साम्म्तिकष्येति भावः| तीयः विकलं 
निराकरोति-नचानेकं' क्मानेकख जन्धनः कारणम् २। 
अत्र हेतुमाह तदनेक जन्य युगपच्च सम्भषतवरयो- 

गिन इति क्रमेण वाच्यः 
युगपव्जन््सहस्तं प्रह्धवीत तत एष कम षसणुलयाद्- 
वशिष्खय िपाकक्रालः फलक्रमे नियमश्च न सातां 
नलति जन्मनां यौगपद्यम्, एवमेव प्रथमपक्त णवोक्त* 
दरुषणमितग्रथेः। तदेव' पच्चन्रवे निरालते पारि गेष्यादनेक 
क्मेकख्य जननः कारणमिति प्रत्नोऽवशिष्यते त्माच्ल- 

४२७ 

यदि हि कमसत - 
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कोति जच्छ च प्रायणद्च जचछप्रयये तयोरन्तर' मध्य" 

लश्िन् वितः सखद्ख्फलोप्ारेण विचिल्लः यद्- | 

तपृनश्द्ध.तमनन्तरमेव फलः द्ाद्छति तत् प्रधान यतत, 

किञ्चि्विलम्बेन, तदुपसच्छन', प्रायण" सरण, तेनाभि 

व्यक्तः खक्ार््यारम्भ्रणाभिशख्यखपनोतः रकपषट्के 

शुगपत्, संमूच्छितः जन्दादलक्षयो काये कत्तव्य 

रकषलोलोभावभापन्चः रकमेव जन्् करोति नानेकं 

लञ्च जा मदष्य।दिभावः । तेनैव कर्मणा लब्धायुण्वां 

कालभेद तियतजनञ्च भवति तिद्धायुभि तेनेव कम- 

शा मोगः धघुखदुःखलालात्कारः खपन्धन्वितया सम्मा 

द्यत इति) तदादर कमांशयो जात्वायुर्भोगद्ेठत्वात् 

लिषिपाकोऽभिष्ाधते। क्वैत्यगिकश्पसहरति--खत 

शकभविकः कमाशय खक्त दति । एकोभवः रकभवः 

पूर्वं कालेव्यादिना समासः, रक्मवोऽखान्नोति सत्वथीय 

षन् । कोचत्पाठः रेकभविक दूति त्नौ कभशन्दात् 

भवार्ये ठकप्र्ययः एकजन््रार्वच्छन्नमद्ध भवनसितप्रयेः, 

तदेवम त्य गिकं कभविक्षख लिविपाकलश्क्ञा उश्जन्- 

बेदनोयपै ङक कमं यस्िविपाकत्व' व्यषच्छिन्ति- 

हषटति | नन्दोश्वरसयं खस्वटवषौवच्छिद्नायुषो भदष्य- 

जन्धनस्लव्ररंवेगेनाधिभाव्नोपायजन्दमा एण्यभेद अटु्भा- 

ग्ेदचात् दिविपाकः, ग्ब त॒ पाष्णि प्रहार 

विरोधिनामसा श्वेन्द्रपदप्रार्चिदेतमव कर्मखा श्ायुषो 

विष्धिततवा दपु यमे दोभ्तेभमा बहवः । नहह यथेकभविकः 

कलौ यश्तया निं ज्ो्ासना भोगारकरूलाच्च कमं 

विपाकानुभववाशनाः } तथा न सतुष्यस्िययं गयोनिमापन्नो 

भ॒तत्तच्जातीयोकितः भद्रीतेत्यतं खाह-क्तेयेति। 

सं मू[छतमेकलोलोभावमाषन्नम् । धमा घमाभ्यां व्यवच्छ त् 

वासनायाः खद्पमाङ ये सख्वारा एति) ष्यौत्य- 

भिकमेकभिकत्वम्, कचिद्पवदितुः भूमिकामारच्यति- 

यस्वक्षािति । ठतथब्देन वासनातो व्यवच्छिनत्ति! दष्ट 

जन्दमैदनोयस्य, नियतवरिपाकस्यं वायनेकभविकत्वानि- 

यम; न त्वदृटजन्धबेदनोयद्य, किमूतखानियतविपा- 

केति \ हेतुः च्छति कादिति) हेठमाह यो- 

होति । एकान्तावद्गतिभाष कतस्यति। हितोयामाड 

प्रधानेति} दतोयामाद नियतेति । तत्र एमां 

विभजते तन्न लतख्ये ति । संन्यादिक्मभ्योऽ दुकाङन्येव्यो- 

ऽ््धाभि ब्रोरयेव कमांश्च रष्ण!। शुक्ते | लंष्छशुक्ता निर। 

सदि तपःखाध्यायादिशाध्यः रुक्तकर्षाश्य उदित 

कने 

एषादत्तफलख ष्णस्य नायकः, अविशषाञ्च शवल 
स्यापि लब्णभागयोगादिवि सन्तव्यः, तत्रैव भगवान् खा- 
सायशदाहरति यनरेदभिति-देहे हद कर्मो 
लष्णलष्णशुक्तं आअपडन्तोति सम्बन्धः वीश्चया भूविषता 
चिता | कसोत्तचाद़ पापक एुखः कोऽसावप- 
न्तोत्यतश्चाड एकोराधिः रक्तः समूङख समूडिसाध्य- 
त्वात्, तदनेन श्ुंकन््ा गयस्तृतोय छक्तः। एतदुक्तं भवति 
श्ढथो नाभायं परपौडादिरह्ितसाधनसाध्यः शुक्तकमां - 

शयः यदेकोऽपि स्न् ठष्णान् शष्णशुक्ताडात्यन्तविरोधिनः 

कम्राशयान् भूयसोऽप्यपडन्ति | तत् तखादिच्छष्वेति कान्द्- 

खत्वादात्नेपदस् । येष गमम् | अत्र च शूक्लकर््ोदयस्तैव 

श कोऽपि महिमा यत इूतरेषामभावः.न तु खाध्यायादि- 

छन्नो दुःखात्मनो पिरोध्यधन्यः अपि ठ सकायःदुःख- 

विरोधो. म च खध्यायादिजिन् दुःखं तख काय्यै", तत- 

काकेत्वे खाध्यायादिविधानानयैक्यासद्लारेव सुरपतेः 

च्लुत्मत्तौ वा कुश्भोपाकाद्यपि शिधौगेत आधाने तद् 

चत्प्तेरिति स्व्यं चठरद्छम् | दितीयां गति" विभजते 

प्रधाने कमंखि च्योति्ोमादिके तदङ्गख पश्युह्हिशादेरा- 

वापगभनं दे खल हलादेः काय्य"प्रधानाङ्गत्वेन विधाना- 

न्दुपकारः, “भा हात् सव्वभूनामोति ' सिखाया जिषि- 

इत्वादनचच्, तत्र प्रधानाङ्गत्वे नानष्ानाद््प्रधानतस्त्यतौ 

म द्रागिन्योव प्रधानगिरपेन्ता सतौ ख॑फलमनये प्ररोतुम- 

ति किन्त्ारब्धव्रिपाके प्रधाने साङ्ायकमाचरन्ती व्य 

तिष्ते प्रधानराहायकमाचरन्त्याच खक्ख“ बीजमाब्रत- 

यावस्यानं प्रधाने कम्पणयावापगमनं, यने दछक्रम् पञ्च- 

शिखन ख्ल्यः शङ्करोज्यो ति्ामादिजनमः प्रधानापूरव्वंख | 

पशुष्हिषादजन्धनानघदेठनाऽपूरवे, सपरिहारः क्यो 

प्रायचित्तन परिहस्. खथ प्रसादतः प्रायिक्षमपि 

नाच्रितं प्रधानकमेषिपाकशसये च तिधच्येत तथापि 

यावन्तनसाबनथे प्रसते तावत शप्रत्यवमष:-खष्यन्ते ह 

एुर्यसम्भारोपनोरदछखदस्धामहाद्दावमारष्िनिः कुशलाः 

पापमाल्नोपपादितं इःखपद्किकणिकाम्, चतः कुशलसया 

म्तः चुण्यख्य ` नापकर्षाय प्रचयाय प्यप्नः । च्छति 

कात् १ उर कुशलं छ मे बहन्यदस्ति प्रथाजक्े- 

तया व्यवस्थितं दोच्तणोयाद्देच्ि्णान्त' यलाबः श्वरः 

स्वल्पः खरगेऽप्यस्य फले रुहो यंपुयलव्धजन््नः खगत 

सर्ब दुःखेनापराग्डटादपकपैमल्यमददः सम्भे ट्ं 

कृरिव्यतीति | ढतोयां गतिं दिभज्ञते नियतेति । बदो- 
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यस्व नेद प्राधान्यमभिमढं नत्वङ्किरया बकोयस्व्चु नियत 

विपाकत्वे नान्यदानवका त्वात्, खनियतविपाक्ख व॒ दर्ब- 

खचनन्यद्। सावकाशत्वात्, चिरमस्ानं वीजभावमात्रे ण, 

भ पुनः प्रधानोपकारितया,तखं स्लतन््त्वात् । नतु प्राय 

ोनेकदेष कर्मा घयोऽभिव्यज्यत एव् क्ा्नदानोश्च चिराप- 

स्यानछच्यते,तत् कथ' ? वरं पूव्येशख म विरुध्यत इत्या च~ 
यान् च्छति कथमिति । उत्तरम् अटशटेति | जाग्य- 

भिपुयेकवचनम् । 

यच्वहष्टो ति | गेषं छगमस् " विव° । 

५ते चखादेपरितापफशाः पुरा पुरस हेठत्वात्” ख. ° । 

“ते जन्मायुर्भोगाः एण्य हेतुका : पुखफलाः, पु रयदेतुकाः 

इःखफला इति यथाचेद दुखं प्रतिङ्लात्मक्षम् एवं तिषय- 

श्वक्षले$पि दःखमस्येव प्रतिकूल सकं योगिनः "भा०। 

“जन्नस् क्ेयमूलत्व' कर्मणः, कमेमूलत्वच्च विपाकानाम् । 
खथ विपाकाः कछ भूवम् ? येनामो धक्तव्ये इत्याह ते 

षार । व्याचशट-ते जन्छायुर्मगा दृति । यद्यपि 

जन्करायुषोरेव द्ादप^रतापपृव्वैभावितया तत्ृफलत्व 

नद भोगख ाद्प्ररितापोदयानन्तरभाविनस्लद्तुभवा- 

कनः, तं बाष्यतभाव्यतया भोग्यतया भोगफङत्वमिति मन्त- 

व्यम् । नन्वषएुरयदेत॒ हा जा्यायुर्भगाः परितापफला भवन्तु 

देयाः प्रतिकरूलबेदनोयत्वात्, कषात् एनः पुणयह्ेदकास्त्- 

ग्नं चखफलः } अतुक्रूलभेदनोथत्वात् | नचेषां पुत्या- 
कभेदनोवातक्रूलता शक्या शसं थाष्वतुमानागमेरपा- 

तदितरष् गातश्चुङ्गामवधारयति 

कतम्; न च ह्वादपरितापौ परस्य राषिनाभूतौ यतोद्कारे 

खपादीयनाने परितापोऽ्जं नोय तयाऽऽपतेत् तथोभिच- 

केदकतवात् च्पत्वात् इत्यत आह-यथा चेदभितिणशविरणम् 

अरष्वख यथया सध्यकर्यानभिव्यङककत्व तथाथा०्भार 

“पि च प्रायणयमनारव्यफलयय कनोणोऽभिनयद्चकः 
पराक प्राय्ाद्ररब्धफलेन क्येया प्रतिबद्खछय खभि- 

ग्यश्वुपपत्तेः ।! तैश्चािथेषाद्यावत् किड्िदनारब्धफल 

नद्य सम्य खाभिव्यञ्ककेस्, न ङि साधारणे निमित्त 

भौभिस्तिश्नमवाधारय भवितेति, गद्यविजिष्टे प्रदोप- 

शच्निध्तौ षटोऽभिव्यज्धते न पट इत्यपपद्यत्त इत्या 
शद्ध निराज्ञतं यथा- 

“खपिच्च केन हेतभा प्रायशमनारण्डफसख कृरमेषोऽ- 

भिव्यञ्चकं प्रतिज्ञायत दति वक्तव्यम् । सआारब्धफलेन 

कणा प्रतिबदुद्धेतर्य दय् इवाद्ुपपरे तदुप यमात् 

पावका इच्.ङ्गेो भवतोति बडच्यंव ततो वक्तव्य 

क्य 

यथेव हि पराकूप्रायष्यादारण्यपकेन कणा प्रतिबद्ध - 
तरख इन् द्ववह पपत्िरेवं प्रायणक्षालेऽपि विरुद्ध फल्या - 
नेक कमेणोदुगपत् फलारम्प्रासम्प्षाद्वलवता प्रतिबद्ध 
इबलदख दत्य न्गनापपत्तिरिति 1 नद्यनारव्छफलत्व- 

सामान्य जात्यन्तरोपभोग्यफलमष्यनेकं करेकखित् प्रायणे 
युगपदभिव्यक्र सदेकां जातिमारभत दूति शक्यं वक्तम्, 
प्रतिजियतकलत्वविरोधात् । नापि कचित् रवयः 
पराये अभिव्यक्तिः कखचिटुच्छद इति थक्यं व् म्,ेका- 
न्तिकषफलत्वविरोधात् | न . हि प्रायचित्तादिभिदढभि- 

चिना कर्म णाहच्छद्ः सम्भाव्यते । सटतिरपि विशङग- 
फेन कमेण प्रतिबदख कमान्तरद्य वचिरमष्यवस्याने 
दशयति । कदाचित् चतः कमै करटस्यामिदध तिरति । 
पच्यमानद्य खारे याषड्डुःखादिशच्यते” इरटेष'जातो- 
यका । यदि च ऊत्स्ञमनारब्धफलः कर्मक्डिन् प्रायये-' 
ऽभिव्यक्त' सदेकां जातिभारभेत,+ ततः सगेनरकतिख ग्- 
योनिष्वधिकारानषरगमात् धमाधर्मादत्प्त्तौ निभित्ता- 
भावाद्लोतच्तरा जातिर्पपद्य त, जद्महत्यादीनां चककख 

कमेणोऽनेकजन््निभित्तत्वः ख्य मायहपरुष्येत | न च 

धर्माधमेयोः खद््पफलसाधनादिसिमधिगमे शास््नादति- 

रिक्त कारणं शक्य सम्भरा्यतम् | मच टटफलद्थ 

कर्मेखः कारोर्यादेः प्रायखमभिव्यञ्चक' शम्भवतोत्य- 

व्यापिकापोय प्रायण्स्ाभिष्यञ्चकत्वकस्ना । प्रदोपोप- 

ग्वासोऽपि करमबला्लप्रद्यनेनेव प्रतिनीतः। स्ख 

च्छरूपामिव्यतरिवदधद' द्ृटव्यम् | यथा हइ्-प्रदोष 
समानेऽपि शच्चिधाने स्व लद््पमभिव्यगक्ति न द्श्ठाम् एवं 
प्रायणं समानेऽप्यनारब्धपलदख क्म जातख प्राप्रावसरतवे 

ववत; क्म प्ोठत्तिषद्भाप्यति न इबेचखे।त.। तसात् 
खतिक्टतिन्यायविरो धाटञ्धि्टोयमथेषकमा भिव्यक्त रभ्य प- 

गभः | शेषकमःसद्धवेऽजिर्मोकप्रसङ्गः इत्ययभग्यस्याने 

संभ्वमः ' सम्यग्दशैनादधेषकम ्यश्तेः” । 
णव शुभाशुभकमविपाक. सामान्यतो निद््पितः। 

द्दानीमशुभकमैविपाकोविगरेवतो निष्यते स चाधर्म 

अन्द् १२२० ० उक्तोऽपि प्रप्चाथेमिहोच्यते- 

राणसर्वस्ल विष्णु ०२ द° पराअरभेलेवखंबादे | 
“पराशर उवाच । तत नरकान् विप्र ! भमुवोऽधःसलि- 

शलस्य च | पर्पिनो येष पात्यन्ते तान् श्णष्व समाहितः 

सौरवद्ष बेधञ्च करोविथसस्तथा । साच्च 

खप्रकुम्धरः वलोऽय विमोहनः । रुधिरान्धो ठेतरणो 
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कमि संमिभोजनः । असिपत्रवनः कष्णोलाला- 

भक्तपर्च दारुणः । तथा पूयवहः पापोवदङ्किज्वालो द्यधः- 

 शिराः। सन्द्'थः कालद्धत्रच्च तमञ्चावोचिरेव च ! 

खभोजनोऽचाप्रतिशो दवोचिच्च तथापरः । इत्यद्या 

यातना विप्र) षातक्ता ग्यशदारूणाः \ यख विषये 

घोराः शस्त्नाम्निभयद्ायिनः। पतन्ति येषु इषाः पापकम- 

रता ये । जूटखान्तयरं तथा सम्यक्पक्षपातेन योषदेत् । 

यञ्ञान्यदन्डतं वक्ति स नरोयाति रौरवम् । भ्व.ण्हागुर- 

न्ता च मित्रहा इनिसत्तम ! । यान्तिते रौरवं वेधं 

यञ्चोच्छरासनिरो धक; । छरापोभ्् हा इनता छवर्णानाञ्च 

करे । प्रयान्ति नरके यदतः खसर्गश्मेति वं । राजन्य 

वैश्या ज्वले तथैव युरुतखगः | तप्रकुम्भो खद्धगामी 

न्ति राजभटा च्च यः| माध्वी िक्रयरद्ध्य (इत्वा) प्राखिनि' 

~ केयश्क्रियो । तप्रलोदे पलन्त्ये ते यश्च भक्ग परिलजेत् । 

सलुषां इताञ्चाभिगामो सद्ाज्चाले निपाद्यते । खव्रमन्ता. 

गुरूं योयच्चाक्रोा नराधमः । बेद्दूषवित। यञ्च वेद् 

त्रिक्रविक्षख यः| खगम्यागाम यञ्च खात्ते यान्ति शव हिज । 

चौ रोदिमोद्धे प्रतति सर्ययाद्ादूषकस्तया | देवदिजपिदट- 

दष्टा र्तरदरूषयविताच यः| स याति छेमिभच्येवे कमिथे 

च त्वरि्टठत् । प्टिदेवान् रान् यस्तु पथ्चच्राति नरा- 

धमः | कालाभत्त पतत्य् खे शरकत्तं च गेधके | 

कतोति कणिनोयञ् यञ्च खड्गादिलन्नरः ] प्रयान्तं ते 

विशसने नरकै ज्टशद्रुथे। अषघतप्रतिप्रहोता ठ 
नरकं याव्यधोखखम् । अवाज्ययाजकस्तदत्तया नन्वत 

शूचङ्गः। करर ६ पूयश देको यानि निदान्नभङ्नरः । 

नाक्तामांखरसानान्च तिलानां लवणस्य च| क्रिता 

ब्राह्यणो याति तभे नरकं दविज ! । माजारककुटच्छाग- 

अवरा इविह्ङ्गमान् । पोषयन्चरकं वाति तेव दिज- 

सत्तम ¦ ।` रङ्गोपजो्ी संवरुक्वण्डाशौ गरदस्तथा । 
॥ (च 

मृचोमारोषकशचंव प्व्व भासो च योदिज ! । अगारद् हो | 

लघुः भाङुनिर्पाभयाजकः । रुधिरान्वे पतन्ते सोमं 

विक्रौणते च वे । मधह्ारो सामन्ता याति बैतरणोँ 

नरः | रेतःपाना{द्कत्तारोमग्यादाभेदिनो्धिये । ते 

ष्णं यान्त्य थौ वाच्च कदकाजोषिनञ्च ये । ऋिपलवनं 

;याति यनच्छेदो धैव य; । आौरद्विको श्गव्याधो 

षद्धिज्वाले पतन्ति वे । पात्यते दिन ¦ तल्व वद्चागारेषु 

बाह्निदः । ब्रतेषः लोपकोयश्च स्वाख्रमादिच्य् तच्च यः । 

बन्द् षयातानारूध्यं पततस्तावुभावपि । दिवाखप्र रेतः 

क 

स्कन्दा ये नरा ब्रह्मवादिनः। एनौ रध्यापिताये चते पतन्ति 

खभ जने | एते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहख्थः , 

ये च दुरक्तकमांणः पच्यन्ते यातनागताः । ययैव पापा- 

न्यंतानि तथान्यानि सहश: । भुज्यन्ते यानि एरूपै- 
नेरकान्तरगोचरैः । वर्छाश्रमविरङ्गन्च कम कु्यन्ति ये 

नराः । कर्मा मनसा वाचा,निरयेषु पतन्ति ते । अधः- 

शिरोभि ष्यन्ते नारकैदिवि देवताः । देवाश्चाधोषुखान् 

सर्व्वानर्ः पश्यन्ति नारकान् । स्यावराः लमयोऽजाञ्च 

पचिः पथवानराः ॥ धामि कस्तद् यास्तदन््न किण 

यथाक्रमम् । सहक्तमागः प्रया ितोयेाऽदकमा तः । 

सव्वे्वेते महाभागा यावनद् क्तिसमाश्रवाः । यावन्त 

जन्तवः से" तावन्तो नरकौकषः | प्रापद् याति नरकं 

प्रायचित्तपराङ्घसखः' । विथेषशुभा शुभकमं विपाकाः 

तत्रव शिवधर्मोत्तरे स्लन्दोक्ताः “अथ पामैरिभे यान्ति 

यमलोकं चतुवि पैः | सन्त्रासजनन' चार' विविधाः सर्वव 

देहिनः । गभेश्यौ जायमानैश्च गासेस्तरुणमध्यमे; । 

ख॒स्त्ोनघु सकट द्वया तव्यः सव्वं देहिभिः । श्यभाशुम- 
फलं तत्न देष्िनां प्रषिचाथते | चित्रयुप्रादिभिः स~ 

भय्मध्यस्यः; समदर्भिभिः । न तेऽत्र प्राणिनः सन्ति 

ये न यान्ति यमन्तयम् ¦ वश्य हि ठतः कमे भोक्तव्य 
यदु ्रिचारितसम् । तत्र ये शुभकर्माणः सौम्यचित्ता दया- 

चिताः | ते नरा यान्ति सौम्येन पथा यान्ति यमाल- 

यम् | यः प्रदद्याद् दिजेनद्राण्ण्ठपानत्काषपाढके । स 

वराश्धोन मद्ता सुखः याति यमालयम् | कत्रदानेन 
गच्छनि पथा शुभ्वेख देहिनः । दिव्य परोधाना यान्ति 

वस्त्ञप्रदाविनः) शिविक्रायाः प्रदानेन सदरथेन सुख व्रजेत् ॥ 

शथ्यासनप्रदानेन ख्पन् याति यमाश्रयम् । आखारामकत्ता 

कायाच्च शीतला सखं ब्रजेत् । यान्ति एुषकर- 

यानेन षकरारामद्ायिनः । देवायतनकन्तां च यती- 

नाभाच्रमख च | अनाथपान्वकानाञ्य क्रीडन् वावि 

रथोत्तमे: । देवाग्नियुरुविप्रार्णां मातापिधोख पूजकाः । 

पूज्छमाना नरा यान्ति कामिकेन यथाच्खम् । व्योत- 

यन्तो दिशः सषा यान्ति दौपप्रदायकाः | प्रतिश्रयप्रदा- 

नेन चख याति ग्ट खपन् । सवैकामसद्छद्वन प्रया- 

गच्छन्तः गोप्रदाः | येऽच्रदानानि कुवन्ति ते प्रा 

यान्ति सवृपथा । चा्तौषधप्रदातारः इखं यान्ति 

निरामयाः । विश्राम्य गच्छन्ति यनश्यन्र 

षये रताः। पाद्षौचप्रदानेन भोतलेन पधा व्रजेत् । 



कश्च 

पाटाभ्यङ्गच्च यः कु्यादश्वषटडेन स त्रजेत् | इमरल- 
प्रदानेन याति इगीदि निस्तरन् । वरानडतुप्रदानेन 

वरयानेन गच्छति | अन्नपानप्रदानेन पिबन् खाद् 

गच्छति । इत्ये वमादिभि्दानेः चचख' यान्ति यमालयम् । 
खगेऽपि विपुलान् भोगान प्राप्नोति. विविधाद्नरः। 

सवरे्ामेव दानानामन्नदान' परं ख्टतम् । सद्य; प्रोति- 

कर" दिव्यः बल नुदिपिवञजनम् । नाच्नद्ानदमः दानं 

बिष खोकेष विद्यते 1 अन्नाद्भवन्ति भूतानि तद्भावे 

न्ियन्तिच । रक्तं सांस वसा शुक्रः क्रमादच्रात् प्रवत्तते | 

शूक्राद्भन्ति भूतानि तस्ादच्रमय' जगत् | हेनरत्राश्च- 

नागेन्द्रनएरोखकचन्द्लादिभिः । खमस्तेरपिसप्राप्रेनै रमन्ते 

बभुचिताः ॥ गभस्या जायमानाञ् बालाटद्ाञ्च मध्यमाः | 

ऋअडारमभिकाङ्कन्ति देवद्ानवताप्चाः । च्लधा हि 

सव्दरोगाणां व्याधि; चतम; ख्टतः। तखााटोषधिलेपेन 

( आहरे ) प्रतोकारः प्रकत्तिंतः । नाचि चधा 
सभ इच्छ नालि रोगः चुधा समः | नास्याद्वारसम 

सौख्यः नास्ति क्रोधसमो रिपुः अतएव सद्ापुण्य- 

मन्लदान प्रधानतः] यतः च्धाग्निखन्तप्ता च्तियन्ते 

सवेटेद्िनः । अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः पौथद्चापि सपदट्ः। 

तख(टन्वप्रदानेन सव्दानफलः लभेत् । 

यानि रत्नानि भोगस््ीषाहनानि च॑ । अन्नपानपदः 

सपैमिह्ामूत्र च तल्लभेत् यख्ाच्नपानपुशाङ्गः कर्ते 

षरटसद्चयम् । अन्णुदाठस्तवाङ' कल्. चा न 

संशयः । धर्मायकाभमोन्नाथां देहः परमसाधनम् । 

स्वितिख्लखाचपनाभ्यामदश्तत् सभ्साधनम् । अन्न पुजा 

पतिः साच्ादन्न विष्णुः शिवः खयस् । तखादन्नरुमं दानं 

न भूतः न भविष्यति। त्रयाणामपि लोकानाख॒द्कं जोवनं 

ख्टतम् । पवित्रमग्डत दिव्य शुद्धं सवेरसाश्रयम् । अचर 

पानाच्रगोवस्वभू शग्याच्छत्रमासनम् । पृतलोके पग 

स्तानि दानान्यष्टौ विदेषतः , एब दान विशेषेण धर्मरा- 

जषुरं नराः । यख्माद्यान्ति छखेनेव त्ाहानं घमाचरेत् | 

ये पुनः क्र,रक्माणः पाषा दानविषजिताः । ते घोरेण 

पथा यान्ति द्िखेन यमालयम् । षडथोतिसहस्राणि 

योजनानामतीतय वै । वैवस्वतघुर' नेयः नानादपव्यव- 

स्थितम् । समौयस्यमिवाभाति नराणं शुभकमयाम् । 

पापानामतिदरूरस्य पथा रौद्र गच्छताम् | तीत्रक- 

खटकयुक्तेन शकंरालिचितेन च। शुरधारानिभेखलो- 

बरौ; पाषाणेनिवितेस्तथा | कित् पद्धन महता ददु 

त्रौलोक्ये 
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सतारो खातकः । कवित् रचीनिभैर्दनत; खंढननेन पां 
कचित् | तटप्रपातविपसः परं चस लेः | प्रत 
प्ङ्गारवुक्तन यान्तिमागेख दुःखिताः | कचिदिषभग्तैश्च 
कचिङ्ञो: पिच्छलैः । प्रत्रबाल्काभिश्च तथा 

लोच्छे शुभिः । अनेकथाखाविततेर्व्याप्रः वंथवने 
कचित् । कटेन तमा सा्गभनालम्बन कुत्रचित् । य~ 
यःष्टङ्गादकेखप्रौः कचिद्ावाग्निन) पुनः । कचत्तप्रशि- 
लाभि कचिद्व्याप्नं खमिन च । कंचिद्धालकय व्याप 

माकण्ठान्तप्रवेशया | कचिद्ष्णाम्बना व्याप्र' कविच्ध कं 

रीषाग्निना । कवित् चिढके्व्याप्रं दधेः कोटेद 

द्ग्श्थेः | कचिकहाजलौक्षाभिः कचिद्खाजगरेः घनः । 

म्तिकाभिच रौद्ाभिः कचित् सपरिषोल्वसैः | मन्तमा- 

पन्धानशल्लिख- 

मद्ाविषासंमं दिषर. 

लङ्गय येद बलोतत: 

द्विच तोच्छण्टङ्गोमं हाटपेः। 

दुमे रोहकः डाकिनोभिचच रपैद्राभििकरानेख 

रान्तसेः । व्याधिभिन्च महाधोरं; पौद्यमाना व्रजन्ति ते । 

मह्ाधूलिष्भिन्रोण महाचरडेन वायुना । मङापाषाख- 

वषे हन्यमाना निराच्रयाः। कचिदिदयुत्णुपातेन 

दाख माखा व्रजन्तिच | सह्ाटङ्ौघवषेश्य भिद्यमानाचच 

पूलाथिभिः। 

खवतः । पतद्धिषजं वातेरल्का पाते दाश्संः | प्रतप्रा- 

छार टद्यमानारुद्न्ति च | स्ता पांशुवर्भेख पृ 

भाया स्दन्ति डि । बव्मेधरवैर्वर ्वनाखन्ते श 

भदः । निथितादुधवर्वे चूरयमानाखच सपेतः ! महा 

त्ताराम्ब धाराभिः सिच्यमाना द्रवन्ति च । मह्ाशातेन 

मरुता खक्तेष्य पर्ष च | समन्ताद्धयमानास्ते शुष्यन्ने 

सुडूचन्तिच। इत्यः रौद्रे मार्गेय पायेयरहितेन 

च । निरालम्बेन दुर्गेण निजनेन समन्ततः । आविच्रासेण 

भद्ता निर्गतापाश्येखं च । तमोरूपेण करन सर्वदुः 

खाश्रयेण च | नोयन्ते देद्िनः खवः ये मूढाः पापका- 

रिणः । यमदू तैम"हाघोरेश्तदङ्गोतकारिभिनलात् । एका 

क्िनः पराधोना मिलबन्ध् विवजिताः | शोचन्तः स्वानि 

कर्माणि रदन्तस्ते शरुः । प्रोतौभूता विवस्त्रा 
शणककणटौ ह तालुकाः | कथाङ्गाभीतभोताञ्च दद्यमाना 

चु धाग्निना । बह्धाः भ्टङ्कलया केविदुत्तानाः पादयोः 

मराः। ाङष्यन्ते टष्यमाया यभदूतेमैलोत्कटैः | उरमा- 

ऽधोशखाद्चान्ये ठरष्यमाणः प्दुःखिताः ! केशपाशनिन- 

दाच समालष्यन्ति रज्लना । ललाटे चासिना चान्य 

भिदाः शेष्यन्ति टेषिनिः । उत्तानाः केणटकपथा कचिद् 
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करारबमंना । पञ्चाटुब)दद्वदा् जठरे च पुपोडिताः। 

रिताः श्टङ्खलामि् हस्तयोचापि कोलिताः। खोवापा- 

खेन लष्यन्तः प.यान््न्ये दुःखिताः | जिह्खाशङ 

पुडेनालष्य नीयन्ति रच्जना। ला्यामर्चनद्रेण 
चिष्यमाणा यतस्ततः; | शिग्र श्टषये बहधा नोयन्ते- 

न्वे च रव्लना। नाखाण्बह्रञ्चा च समाङष्यन्ति 

चापरे भिन्नाः कपोलयोरञ्चाकष्यन्ते ते तथौव 

योः | -विभिच्नाच्चोदरे चान्ये तप्न्डद्कलया नराः । 

क्िश्यन्ने कं योखान्ये भिच्वा्च चिकुरे परे । छित्राप- 
पादडस्ताश दित्नकणौकनासिका । सुशिन्नथिद्दषणाज््ि- 

सअरभिन्धाङ्गखन्धयः ! पत्यमानाः कन्त च॒ निद्यमानाञ्च 

सायक, | इतस्ततः पुधावन्ति क्रन्दमाना निराश्रयाः | 

शद्ररंरेः हदगड च इन्यमाना छङखं ङः । करैश्च विविषे- 

रै ज्येलिताग्निशमपभः। भिन्द) पाले विभिव्यन्ते खवन्तः 

धबथोख्ितम् | जमिजरथाच नोयन्ते स्तता विवशा 

भरा; | याचमानाञ्च सलिलमन्नद्चापि ब मृक्तिताः । 

ायां प्राथयमानाख्च भोतात्तं अनलः युन: । दान 

दोना पयान्त्े व याचलो बिकखा नराः} ग्टह्ीतद्ा- 

नपाथेयाः सखः यान्ति यमालयम् | एः पुथान्ति 

केन प्राघ्ठाः प्रो तश्र तद् ! पुन्तापितास्तद्ा दू तेनिवेश्यन्ते 

यस्लाखतः । तन्न ये गुभक्षाणस्तांस्तु सम्भानयेद्वमः | 

स्लागतासनदानेन प्राद्याष्येख पिवेख च । धन्या युयं 
मद्ात्नानः सवात्मनोद्ितकारिणः | येन दिव्यद्धखाथय 

भवद्भिः संछत ठतम् । इद् विमानमारुडय दिव्यस्त्लो- 

भोगमूषितम्ः । खगं गच्छध्वम्तुल' स्कामसमन्वित1;। 

लल भङ्खा महाभोगांस्तदन्ते पुरयस्चयात् | यत्कि 

ज्िदल्यमशभं पुनस्तदिह भोच्छय | ते चापि घम राजानं 

नराः धरया भावतः । पश्यन्ति सौैम्यवद्न' पिदटभूतभि- 

बाद्मनः ¦ ये पुनः क्ररकमांणश्ल पश्यन्ति भयानकम् । 

भापाग्डश्चनयना तरिपरोताकव यः । दंाकरादषटनं 

श्कृटोङटिलेचखन् । जङ्ग केय मङाष्डानु पुरमर- 
दंघरोत्तरम् । अटाद्यभजः कब नौला ञ्चनचय 

पमस् । ब्गागुधोद्यतकर' वमद र्डं न त्जिनम् । मङ्ञ- 

सड्हिषमा्ट दोप्रार्निसमलो चनस् ¦ रक्रमाल््याम्बर - 

धरः भभेर्भिवो च्छरितम् । प्रलयाभ्ब् दनिर्वोष' पिबन्त 

भिव सागरम् । यसन्तमिव नं लोकश्रिरन्तभिवानलम् । 

ऋत्य च॒ तत्समोप्स्यः कालानलसमप्रभः | कालदा- 

ुबसद्ुाशः सतान्तच्च भयानकः | मारो चोपा महामारी 

क 

कालरालौी च दारुणा | विविधाः व्याधयः कष्टा नान 

पा भयावहाः । शक्ति्ल) इ यकराः पाथचक्रारिधा- 

रिणः | चक्रद्र्डधरा रौद्राः तुरद.धहबेराः । असं 

ख्याता मावो; क्राञ्चनसमप्रभाः | स्वाबुधोद्यत- 

करा यमदूता भयानकाः । अनेन पस्विारेख महाधोरेण 

सटतम् | यस पश्यन्ति पापिदाञितचतप्रञ्च भोषणम् | 

नि्मैतसयति चात्यथ यमस्तान् पापकम: | चिलरयुप्रचच 

भगवानु धसेवाक्यौः प्रबोधयेत् । भो भो इषलत- 

कर्माणः ¦ परद्व्याष्रहारिशः। , गर्विता खपे 

परद्1रविभदूकाः ¦ | यत् खय क्रिबते कर्म॑ततृस्वय' 
भदत जनाः। तत् किमाक्रापषाताधे' भवद्धिुषकतं 

छतम् ?। इदानीं जिं प्रतष्बध्व' ? पीद्यमानाः स्क्रमेभिः । 

मुड्धध्व सखानिकरमाषि नात्र दोषोऽस्ति कखचित् | णते ते 

थिदोपालाः शंप्राप्रासत्घमोपतः | खकीर्यः कर्म भिर्षरः 

इ ष्मन्नाबलद्पिताः । भोभोव्टपा ! दुराचाराः ! प्रजा- 

विध्व सकारिणः' । अल्यक्षाख्ख रज्य्य कते कि 

दषसत' कतम् १ । राज्छलोभेन भोेन बलदन्यायतः 

प्रजाः । विध्व सिता; फल तख मृञ्ध्वमर्धुना पाः: । 

क तद्राज्छं कलत्रञ्च यदेमशुभ' कंतस् | तत् सर्वं 

संपरित्यज् यूयमेकाकिनः स्थिताः । पश्याभख्वहल' 

बोनो येन तदहश्ड़ताः प्रजाः | यमदूतेस्ताद्यमाना 

अधना कोठः भवेत् । णव" बद्डविर्धवाक्यंरुपालब्धाय- 

मेन ते) शोचन्तः खानि कर्माणि द्वष्णीं तिष्टन्ति 

पा्थिकराः | इति धर्मैः रमादिश्च चपावां धमैराट् 

एनः | तत्पापपद्धशुदधयथैभिदः वचनमजवीत् ) भोभो- 

खर मड्ाचण्डा ग्टहीत्वा न्टप्तीनिमान् । विशो- 

धयध्व' पापेभ्यः क्रमेण नरकाग्निना | ततः शोष 

सल्याय नपान् संग्ट्डा पादयोः| श्वामयित्वातिबे- 

जेन नििषयोदधं प्रण््हाच । सर्वमप्रादेन सता प्रत. 

परोऽथ शिलातले । च्याश्फालयन्ति तरसा वज णेव भहा- 

दरुमम् । ततः स राजदेहान्तःपरविष्टो जच्जरोतः | 

निषङ्गः सतद् देषो निञखे्श्च प्रजायते] ततः श्च वादु- 

नास्स,्टः शनेरच्लीवते घनः । ततः पापविशु्यणे 

लिप्यते नरकासवे | अष्टाविंशतिरेवाधः लितेमरककोटयः 

शप्रमख तलख्यान्ते घोरे तस्चि संस्थिताः षोराऽथः 

प्रथमा कोटिः धोरा तदधःस्थिता । अतिघोरा 

तोया च चोरषोरा चतुर्थिका । पद्मी घोरर्ूषा 

च कोटिरेका प्रकोत्तिंताः। षे तरदभावाख्छा स्रमी 
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च भयानका इव्यपक्रस्य “कराला विकराला च 

तिकोणा पञ्चकोणा च इटीर्घां 

सप्रभौमादटभौमा च दोप्रमायेति 

चाष्टमो | ठता नान्ता सष्ठदिष्टा घोरा नरककोटयः | 

अष्टा वंशतिरेपेताः 

वजुवि तिमा ख्टता | 

प्रतिवक्तेला । 

पापानां यातनात्मकाः | खासा 

क्रमेण विज्ञेयाः पञ्चपदं नायकाः । प्रत्येकः सर्व 

कोटीनां रौरवः प्रथमस्तेषां 

ख्दन्ति यत्र देहिनः । मह्ारौरवपोडाभिर्मद्ान्तोऽपि 

रटन्ति इि। तमः शोत तथाचोष्ण' पञ्चान्ये ना- 

यकाः ख्डताः । घोषः इुतलस्तोच्छः पद्मः सङ्ीवनः 

शठः । महामायो व्लोमञ्च सुलोमञ् कटङ्कटः । तौ- 

करालश्च विकरालः छुकम्मनः | साण्डः 

दवक्र्च कालद्नरः प्रगजेनः | खचोरखः सुनेभिञ्च 

खादकः सुप्रपौडितः । ङुम्भोपाकः छपाकेञ्च क्कचदच्चाति 

दारुणः । अङ्गारराशिभवनम्टकपूय दन्तथा । तीच्छा- 

यन्त॒ अक्लनिम संवर्तकः क्रतः। तप्रजन्तुः पङ्क 

केपः पूतिमांसोद्रशट्वघुः | उच्छरासञ्च निरुच्छासः सु- 

दैः कूटथाल्लिः। अरिष्टः समहानाद्ः 

सटकप्रवाहृणः | भापभेषटकशल्यसिं हव्या घुगज्ञाननाः । 

अश्छकराश्रमद्षडषदद्िगखराननाः । सराहकुन्धौोर- 

नक्रा्याः सर्पकूर्माख्च वायसाः । ग्टभोल्कजलोकाचच 

थद लकर्पिककटाः। गण्डकः पूतिवन्नाच रक्ताः 
पृतिमूत्ति कः। कणधूमस्तथाग्निञ्च . कमो णां निचयस्तथा । 

अभेद्य्चातिष्ञच्च रुधिरान्वः श्रभोजनः | 

भच्यच्ाकभच्छः सर्वं भ्य: सदारुणः । 
लच्चौव विषमः कटपृतनः। आम्दरोषः कटाहच्च कष्टा 

नदी । उतघ्नलोहशयनभेकपाद्प्रपूरणः ॥ 

चोरमख्विभङ्गः प्रपोड़नः | 

मह्ाचें चच्॑ञ्च 

चुरधाराख्यस्तया खक्नल 

नाभतस्तन्निवोघत | 

व्रवेगः 

प्रव्ोऽ- 

लाला- 

सङ्टः चबि- 

वैतरणो 

असितालवनः तिलातसम 

ससङ्गौ च कूटपापः प्रमट् नः । 

तप्रलोडमयौ शिला । 

पव्वंतौ । मूत्रविष्ास्धकरूपञच तारश्च योषणः । सस 

लोदरखल' यन्त्रः शिलाशर्कटलाश्द्रनम् । तालपलासिग- 

हन महामसकमर्डलस् । सम्ब हन्मन् तप्रश्ूल- 

मयोगुडः । बछदुःख' मद्ादुःखः कश्मलं समलं म 

तम् । हालाच्ला प्िद््पञ्च द्धपञ्च यमातुगः। 

यकपादोदहिपादश्च तीव्रञ्चावौचिवत्तिनः। अष्टाविंशति 

रित्येते करमशः प्रकात्तद्राः| रषां 

व्ये पञ्चपद्चव भावकाः । रौस्बादि अवोच्यन' 

पर्व्वतः 

नामानुप- 
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नरकाणां शत' श्टतम् | चत्वारि शत्ममधिक' 

नरकमख्डलम | 

चुद्धपतः। 

च्छा मलप्रक्तवात् यददग्नौ ्माखन्ति धातवः | तथाऽऽ- 

पाप्द्चयात् पापाः शोष्यन्तं नरङःग्निष | इस्तयोः पाद्- 
५9 

याबेडा तप्रष्टङ्कलया नराः | महाद्ताप्रमाराष्य श. 
५ ++ ष अ = 

म्नृन्े यमकिङ्करः | ततस्च सृव्रयत्नेन सिल्ला टाल्यन्ति 

मदा 

एषु पापाः विपच्यन्ते नराः कर्मा 

यातनाभिनिचित्राभिरा कमं प्र्याद्भ.यम् । 

किङ्करः । दाल्यनञ्वातिजेगेन निःसं्ञा यान्ति योजनम् | 

ऋअन्तरौक्षस्थितानान्चु लोहभारः 

ध्यति तेषां 

भ्टशमान्रेण दुःखिताः | ध्यायन्तः खानि कमाण दुष्णों 

तिष्ठन्ति निञ्ला; कथाभिरग्निवर्णाभिर्लौहद ण्डः 

सकराटकः। न्यन्ते कद्र धारः समन्तात्पापकारिणः 

ततः क्षारे दौप्नेन वद्धिनापि विशेषतः| 

समन्ततः । पाद्या- 
= £ (य ~ 

यमदूत महावलः | तेन भारेण महता 

समन्ततः 

प्रलिष्वन्ते चत)ङ्गा जजरीकताः । पुनर्गदां चाक्ेष, 

शिरसः प्रश्टति क्रमात् । वात्तकुवत् प्रभञ्छन्ते तप्रतैल- 

कटाद्के | विषापरे ततः कूपे कमोखणां निचये तथा । 

मेदेऽ्टकषयपु्णायां वाध्यां क्िष्यन्तिते छनः। 

भन्तन्ते संमिभिस्तीच्छं लौ हत राड ख वायते; । अभि- 

दने करव्याधैर्व्याघ च॒ वि्लताननेः | पच्यन्ते मांश- | 

वज्खापि प्रतप्रङ्गारपा्थिषरु | भिन्नाः श्टङ्गष् नोच्छोष् 

नराः पापेन कमणा । तैलपोडेरिषाक्रम्य चारकर्म- 

भिरात्जः | विवत् सप्रपीद्यन्े चक्राख्ये नरके नराः। 

ठयन्ते चातितप्नेष लौ भारे नेका । तेलपुकटा- 

देष खतप्रष॒ तया पुनः| बहशः पायते जिज्ञा 
येऽसव्याप्रियधादिनः | सखन्द्येन ख॒दोप्रेन प्रपोडा- 

सूच पाद्तः | निथ्य'गमप्रवक्तचच जिह्धाद्माखनि- 

गैतात् । जिद्घाडत् क्रो विस्त) णाँच्छल्स्तो च्य पा- 

च्यते | निर्भत्खयन्ति ये क्रूरा सातर' पितरः गुखम् । 

तेषां वचञ्चजलो काभिद् खमापृरय सोव्यते | ततः चा- 

रेख दीप्तेन ताखेख त्रपा पुनः | द्र तेनापु्यं 

तेऽत्यथं तप्नतैलेच नन्कखम् । इतस्ततः घुनैक्तं च्टग- 

भापूर इन्यते । विभिः कभिभिश्राभिः सोपानङ्खरथे 

मरः | परिषज्ञन्ति चाव्ययः प्रदोप्र लौैहशालमल्िम् | 

न्यन्ते ्रषठदेगे च युनर्भौमिमदह्ानखः | दन्त॑रेशाति 

बलोयसा | शिरःप्रभ्यति पृ्थंन्ते 

खादन्ते च सखमांसानि प~ 

कष्णन ऋङ्चेन 

चोर: कर्मभिरात्जंः। 

यन्ते ोखित" सवकम । यनच्नपानः न दत्तः येवेभूढे- 
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नां दभोदितम् । ६च्वत् संप्रपोद्यन्ने जजरोघ्य खदगर;। 
चछतितालयनैर्वरेच्कदयन्ते खर्डखण्डयः । दचोभि- 

भिन्नवव्याङ्गाक्लप्रखलायरोपिताः । सद्धाद्दयमाना- 

विवशाः क्लिश्यन्ते न ज्ियन्ति च| देहादत्पाद्यते- 

माष भिद्यन्ते ऽस्थोनि सद्गरंः। अतोरारष्यते ठं यमदू 

नैतरेचोत्करैः । निरच्छासे निरुच्छासास्तिठन्ति नरके 

चिरम् । उच्छरकन्तः सटोच्छासे ब्लज्ञावद्नाटताः । 

सोरे रोदमानाञ्च पौद्यन्ते विविधेषेषेः । महारोरष- 

पङ् {भि्ेहान्तोऽपि दन्ति हि । द्पामाख युरे चाच्छाः 

पदे चोरक मश्तके। निखन्यन्ते षनास्तोच्छाः छतप्रा 

लोहशङ्भवः । चतप्रनालकायाञ्च प्रपोडगन्ते चष डः । 

जाद्वपद्धं भ्य्यं तप्र चिप्राः कन्द्न्ति व्खिरम् । तेन 

तेष पेष हसन्तों परदारि काम् । गाढमालिङ्गप्ते नारो 

ज्वशन्तीं चोहनिमिंताम् । पूव्वाकाराच्च पुरुषाः प्रज्च- 

चलन्तः समन्ततः | दच्वारिणों श्त गाढमालि- 

ङन्ता वदन्ति च ! कि प्रधावसि वेगेन नते मोच्लोऽल्ि 

खाभ्प्रतस् । खङ्कितत्ते यया भत्तो पापः भुङ्ख, तथाऽ- 

धना । लौहङघम्भ तथा चिष्रः पिधानः थनः शनैः । 

कद ्निना प्पच्यन्ते अपादोरिव मानवाः । चोदनय 
दरखले खाताः प्रङ्ष्यन्ते शिलाद च } च्विष्यन्ते चान्ब- 

करूमेषु दश्यन्े कभिभिष्डं यम् | ठंमिभिभिन्सव्वाङ्गाः शतथो 

जजरोदताः । छतोच्छतारक्रूमेष कषिष्यने तदनन्तरम् । 

महाज्चले च नरके पापाः फर्कारयन्ति च | दूतस्ततश्च 

धावन्ति दद्यमानास्तद्वचिषा । एषो चानोय जङ्ग हे पि- 

न्यस्ते करयोः स्विते । तयोर्मध्येन चःठव्य ' बाह्षट- 

बेन माढतः। बहधा परस्छर' सर्व्वे घुददं गाड 

रच्जभिः। पि्डबन्व' दथन्त्येव भ्वमराख्लौच्छएलो- 

जाः । मानिनां क्रोधिनाद्चैष तस्कराच्याञ्च दारणा । 

पिख्ड़बन्वसमा याम्या महाज्वले च यातना। 

रच्लभिवरौशटताङ्गा्च भलिप्राः कदमेन च । करीष- 

दषक्द्धौ च पच्यन्ते च ल्ियन्तिच) खतोच्छधारतो- 

येन कर्कशाद्ध शिलाद च! आ पाप्रस्चयात् पापा 

खष्यन्े चन्द्नः यथाः | शरोराभ्यन्दरगतेः प्रभूतैः लं- 

भिभिर्मराः। मच्छन्ते तोच्छरदनेरा देह प्रचयाह्भ,.म् । 

लंभौोणां निचये चिप्नाः पूतिमांख्ख राशिषु । तिष्य, 

दिग्न्दयाः पव्वताभ्याञ्च पीडिताः। चत्र 

इच्लेपेन शरोरमसुलिप्यते । अधोहखोह्खं पाद धृताः 

रुष्यन्ति वङ्किना | वद्नान्तःप्रविन्यस्तः द्प्रतप्रमयो- 

क्य 

गुडम् । ते खाद्यन्ते पराधीना इन्यनानास्तु शकरः । 

ये शिषायतनारामवापौकूपमडाङ्गष्णन् | शिद्रवार्यन्ति 

पापि च्टपास्तन्र् वक्षन्ति च| व्यायामोदरयनाभ्यङ्कस्ञान ~ 

मापानभोजनस् । कोडनः द्यूतमिधनमाचरन्ति वसन्ति 

च | ते बधैपिविषे्रेरिचयन्तरादिपोडनैः ॥ निर 

याखिष् पच्यन्ते वाउदाचन्द्रतारकम् । ये श्टन्नि 
गुरोजिन्दं तेषां क्थौँ प्रपूत: । अग्निवैरयःफायै 
सप्नताादिभिः चतेः। लषवोसारङ्टाद्ौः चारेण 
जना पुनः । छतप्रतीच्छतेलेन वज्चछेपेन चान्ततः । 

क्रमादापूथ्यंतः कर्यो नरकेषु च यातनाः | अलुक्रमेण 
सव्ये भवन्त्येते समन्ततः । सव्वन्द्रयाखाम्ये धः 
कमात् पापेन अातनाः | भवन्ति घोराः प्रञ्ेक' शरी- 

रेष लतेन च ] सख शंलोभेन वे माः सुख.शन्ति पर- 
च्ियस् । तेषां त्वगवद्किविणाभिः रहचोभिः पूर्य े- 

ष्टम् | ततः त्षारादिभिः स्परैः शरीरमदलिष्यते। 

यातनाश्च महाकष्ाः सव्ये नरकेषु च। गुरौ 

कव्व न्ति श्यकुटों क्रूरुनेल्ाच्च वे नराः| परदारा पश्यन्ति 

लब्धाः ज्जिग्धोन वेतसा । स्चोभिरग्निव्ाभिस्तेषां 

नेल प्रपूत ¦ च्षारद्यं् क्रमात् रुव स्वाद 

यातनाः । टेवाग्निथुरूविप्राणासनिवेदयय च भञ्तः । 

लौहकोलगतंस्तपर सच्जिह्णास्य प्रपूखते । तत; 

क्षारेण दौप्रेन तेडताच्नादिभिः क्रमात् |. अरोरेष्, 

सहाघोराञिला नरकयातनाः। वये शिवारामपुष्ाख्ठि 

लोभात् स ग्टह्य पाणिना । जिघुन्ति मूढसमसः शिर- 

साधारयन्तिवा। च्यापृथ्ये च शिरलंषां छत््लोह 

अद्भिः । नारिका चातिव्शश्लतः क्षारादिभिः 

पनः | ये निन्दन्ति महात्ानमाराध्यं धम््ौदेशकम् ¦ 

शिवभक्ता ये मूढाः शिवधम्ब ञ्च चाञ्चतस् । तेषा- 

सरसि कण्ठं च जिद्कायां दन्तसन्विष \ तालुन्यो्े 

च नायां मूख सव्वाद्रुन्विरु । आअग्निवयौः चत ~ 
प्राञ्च विथिखा लोहशङ्खवः । अपोथ्यन्ते इबह्शथः 

स्यानेष्वतेष, शद्रः । तत; क्षारेख तष्गेन ताण 
पुण्या नः । तप्रतैलादिभिः स्ैरापूरयन्ते समन्ततः | 

यातना च महाचिन्रा शरीरस्यापि सव्यतः। निःयेष' नर- 

केष्वोव' भवन्ति क्रमशः पुनः| ये ग्टहृन्ति-परद्रव्य' 

ष्यं विप्र स्मृशन्ति च| शिकोपकरण माञ्च ज्ञानञ्च 

लिखितः कचित् । ₹खपादौ षनौ तेषामा ुरयेनते 

समन्ततः । लारताग्नाद्भिच्छप्रं लद्न्ते बशः घनः } 
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मरकेष, च सव्वेध, भिचिल्ला देदयातमाः | भवन्ति 

बङ्धशः कटाः पाणिपाद्सखङ्कवाः । शिवायतनपयय न्ते 

श्िरामेष, कुनचित् ¦ उछतद्धजन्ति ये पापाः 

रोषः मूलमेव वा । तेषां शिन्न' सटषण' चृर्येते 

चौहहशकगरः । ̀ चोभिरस्निवर्थाभिख्तशापूर्यते एनः । 
लोदर्डञ्च समद्ानग्निवणः सकण्टकः । अपोधते 

सदे तेषां यावनृमूद्ध विनि्मेतः | ततः क्षारेण महता 

ताश्जेरू वरुणा पुनः | दर तेनापूेते गाढ" शट" शिञ्मच्च 

देड्िगाम् । मनः सर्व्वेन्दरियाणाञ्च वस्मादुक्तः प्रव- 

चच कम् | तस्मादिन्द्रियडःखेन जायते तत् छडुःखितम् । 

धने सत्यपि येदान न प्रयच्छन्ति ढष्णया | अतिधिद्चाव- 

मन्यन्ते कालप्राप्र ब्टह्ाश्रमे। तेनेते बीरयैरज्चा 

इस्तयोख्चापि ताडिताः। प्रसारिताङ्गाः शष्यन्तल्तिषन्यव्द्- 

शत नराः । इस्तपाद्ल लाटेषु कलिता लौ इय् भिः । 

नित्यञ्च विदित वक्रा कोलकल्रयताडितम् | लंमिभिः 

प्राखिसिच्ो लौहदख्डं च वायसैः । उपद्र वैव्धवि्ध॑खं ख- 

मन्वः प्रपोद्यते ¦ जिह्धा वेधनिबङ्धाञ संपौद्यन्ते शशः 

एनः | तिषन्ति लम्बमानाञ्च लोद्भाराः खवत्त् लाः । 

शिश्रे स्टषणे तइत् लो हभारदयं पुनः| तिष्ठते लम्बमानञ्चु 

बा्भ्याञ्च चतृगेखम् । ततः खमांसक्तृलत्य तिलमाल्र- 

प्रमाणतः | खादितु दोयते तेषां खच्यमेणत् शोखितम् | 

यदा निकनासतां प्राप्राः कालेन बहला नराः | ततः 

चारेण दीप्रेन तच्छरोर षिलिष्यते | क्लिद्यन्ते वषंधाराभिः 

क्लिश्यन्ते वै एनः पुनः । शुषकाः शिच्यन्ति तेलेन छतप्रेन 

समन्ततः । पच्यन्ति भूयो भूयोऽपि दूरस्येन शनेः शनेः। 

निः षयातनाभिचच पौद्यन्ते क्रमशः युन: । व्टशं भ्भू- 
च्या पो कटा चातिपिपाख्या। अच व्णेनातिशोतेन 

पापानां सखरणेन च । एवमाद्या मह्णबोरा यातनाः 

पापकर्भिष्णाम् | एककनरके न्याः अतथोऽथ सडस्तयः। 

प्रत्येक यातनाञिल्लाः स्वे नरकेष च | कष्टा वषश्ते 

नापि सवा वक्ते न शक्यते | इति तेबिविषेर्षरः प्राद्य- 

मानाः सकमेभिः; । च्ियन्त नव परापिढा यावत् पाप 

न चेय: । त्रनान्या यातनाः कष्टा पिषिधाः पापकारि- 

ष्याम् । मड्ाघोरातिघोराश्च कल्याग्निसडयोपमाः । 

त्वव यावनास्त से" जियन्त इखदुचेतसः | ततस्ते- 

मात्र कथिताः पापा द्र्चय्न्ति याः खयम् । पनर्भिल्- 

कलत्रं यदषएुख' त्वया छतम् । एकाको दद्धसे तेन 

नात्र पश्छसि बान्वत्रान् । आल्ननेव कत पापः भोक्गव्य 
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भ वमाना । तत् किंमात्मोपवाताथं" मूढ | पापं शतं 

त्वया | ण" दरूतेरुपालब्धास्तान् च्छन्ति ततः घनः । 

कियन्त केन पापेन कालबलासते नराः । देषद्रव्य- 

विनाशेन युर्टरोहादिक्मभिः} कमात् सव्व पच्यन्ते 

, नरकेषु महोत्तयात् । मह्ापातकिरचापि सर्वेषु नरके- 

षिद्ध । चआाचन्द्रतारकं यावत् पौडन्ते विविधैबेघैः} ` 

` महापादक्गिनः सवे निरयासवकोटिषु । चदं यमन्वन्तर- 

कल्यान्त' विषिपेबेधैः । उपपातकिनश्ापि तदङ्वे' यान्ति 

मानवाः । प्रापयेषेस्तददव्च. कालञ्चापि तथाविधम् । 

तमात् पापः न इव्वौत चञ्चले जोविते सति| पापेन 

हिश्वव यान्ति नरकेष नराः खयम् । यः करोति 

नरः पापं तदान्ना पर वमभ्रियः । पापख्छ हि फलं दुःखं 

वद्धो ्व्यिहाकना । कथः ते पापनिरता। नरा रातिष 

शेरते । मन्वन्तरान्तः तेषां च नरके तत्रयातनाः | रवं 

क्िटाः धिश्द्वाञ्च शावयेषेण कमणा । ततः चितिं 

समासाद्य घनजायन्ति देहिनः | ख्यावरा विविधाकारा- 

स्तृणगुलभादिभेदतः। तन1हभूय इःखानि जायन्ते कोट- 

योनिषु । निषक्रान्ताः कोटयोनिभ्यस्ततो जायन्ति 

पक्षिणः । सच्िप्राः पच्िभावेन , भवन्ति दणजातिष । 

मागेडःखमतिक्रब्य जायन्ते पशुयोनिष । क्रमाद्ोयोनि- 

मासाद्य एुनजांयन्ति मानुषाः । णः योनिष सवाद 

प्ररिभ्वस्य त्रमेण त॒ | कालान्तरवशाद् यान्ति मानुष्यमति 
इमम् । य्य त्क्रमेणापि साहष्य' प्राते इर्गौर- 

वात् । विचिल्रा गतयः प्रोक्ताः कर्मणां युरुलाघवात् । 

मादुष्य' यः समासाद्य खगमोकप्रसाधकम् । इयोने शाधवे- 

देकं स श्टतस्तप्यते चिरम् । देव्ाद्ठराण्णां सर्वेषां माहष्य- 

मतिदुलभम् । तत् खप्राष्य तथा कुर्यान्न गच्छेन्नरकं यथा । 

स्वर्गापवर्ग नाभाय अदि नास्ति सश्दयमः। सवख मूलं 

मारष्य तद्यल्नादहपालय । धर्भमूलेन मादुष्य लबधा 

सर्वाथैसाधकम् । यदि लाभे न यल्रक्ते भूल रच्तख 

यत्नतः । मालुषत्वे च रिप्रत् यदि प्राप्रोति इलंभम् । 

न करोलयाक्नः श्रयः कोऽन्योऽच्छादसत्यचेतनः सर्वेषा 

भेव देशानामयः देशः परः टतः । स्तः स्लगेख 
भोच्तशख्च यतः प्राप्यते नरः| देथेऽख्िन् भारते घुण्यः 

प्राप्य मादष्यसभ्मवम् । यः कुथाच्चात्मनः श्रेयस्ते नात्मा 
6 ९ 

वद्चितच्धिरम् । भोगभूमिः खतः स्वग: कम भूमिरयम् 

मता| इह यत् क्रियते कमं खगे तड़पभु्ते । यावत् 

शस्यथरोरस्व तावडमः समाचर. । खचखोनोदितोऽ- 
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नाुभोदितम् । प्रवत् संप्रपोद्यन्ने जजरोरु शद्रः । 

छतितालयनर्वरेच्कद्यन्ते खर्डखण्डयः । खचोभि- 

्भिन्नसबाङ्गान्तप्रस्लायरोपिताः 1 द्धाद्द्यमाना- 

विवशाः क्िश्वन्ते न ज्ियन्ति च । देहादत््पाञ्चते- 

माष भिद्यन्ते ऽस्थोनि छद्गरं:। अतो रारष्यते ठकं यमदू 

नैचोत्करैः । निरुच्छसे निरुच्छासास्िदन्ति नरके 

चिरम् | उच्छशन्तः सदोच्छासे बालङ्गावद्नादटताः । 

सौरे रोदमाना पौद्यन्ते षिविधेषेषैः। सहारोरव- 

पड भिमेडान्तोऽपि ख्दन्ति हि । द्धएामाख युरे चाच्छाः 

पदे चोरखि भश्तके। निखन्यन्ते षनास्तोच्ाः छतप्रा 

लोहशद्भवः । छतप्रनाल्कायाञ् प्रपोडग्ने खं डः । 

जापक भ्यं तप्र चिप्राः कन्द्न्ति विखरम् । तेन 

तेव ङ्पेख हसन्तों परदारिकाम् । गाढनालिङ्गयते नारो 

ज्वलन्तीं लोहनिमिंताम् । पूर्व्वाकाराचच घुशषाः प्रज्च- 

लन्तः समन्ततः | दु्वारिष्णँ श्त गढमालि- 

ङन्तेः षदन्ति च \ कि प्रधावसि वेगेन नते मोच्तोऽस्ति 

खाश््रतस् । खङ्कितत्ते यया भक्त पापः मङ्खः, तथाऽ 

धना । लौङञम्म तया चिः पिधानः अनः धनैः । 

क स्निना प्रपच्यने अपावेरिष मानवाः । चोदनय. 

दरखले साखा: प्रडु्यन्ते शिलाद च } च्विष्यन्ते चान्ध- 

करूमेषु दश्यते कभिभिब्डं यम् | ठंमिभिभिन्नसववाङ्गाः शतशो 

जजंरोकताः । छतोच्छत्ारकूमेख चिष्यन्ते तदनन्तरम् । 

महाज्चले च नरके पापाः पर्कारयन्ति च | इतस्ततश्च 

धावन्ति दद्यमानास्तद्चिषा | ष चानोय ङ्क दे वि- 

न्यद्ते करयोः स्थिते । तयोमंध्येन चारष्य बाह्षट- 

बेन गादतः | बह्खा परस्छरः सव्वं चछुद्दं गाढ- 

रच्जमिः। पिर्डबन्व' दशन्त्येव' भ्वमराश्लौच्एलो ~ 

इजा: | मानिनां क्रोधिनाद्धैष तस्कराच्ाञ्च दारणा । 

पिण्डबन्वेसमा याम्या महाज्वाले 

रज्लभिर्वौदिताङ्गाञ्च पलिप्राः कद्मेन च । करोष- 

उषवद्धौ च पच्यन्ते च ल्ियन्तिच) ख्तोच्छधारतो- 

येन कक्थाद्ध शिलाद च। 

च यातना) 

छा पाप्रसक्तयात् पापा 

श्यन्ते चन्द्नः यथा । शरोराभ्यन्दरगतेः प्रभूतैः लं- 

भिभिर्मराः। मच्न्ते तोच्छपदनेरा देह प्रलयाह्ध,शम् । 
कभोखां निचे लिङ्गाः पूतिमांख्ध राशिषु । तिष्ठन्त्य्, 

दिग्न्द्याः पव्वताभ्थान्च पीडिताः) दतप्र- 

बच्लेपेन शरोरमरु लप्यते । अधोहटखोह्ख पादख धृताः 
रुष्यन्ति वङ्किना | बद्नान्तःप्रविन्यस्तं द्धप्रतप्रमयो- . 

कयै 

गडम् । ते खद्यन्ते पराधीना इन्यनानास्तु श्रः । 

ये शिषायतनारामवापौक्रूपमडाङ्गणान् | शिद्रवार्यन्ति 

पापहा न्टपास्तन् वसन्ति च | व्यायासोहन्नाभ्यङ्गस्ञान - 

मापानभोजञनस् । क्रोडनः द्युतनिथनमाचरन्ति बसन्नि 
च | ते बधि विषे्वरेरिचयन्वादिपोडनेः ॥ निर 

याखिष् पच्यन्ते याञदाचन्द्रतारकम् । ये श्टण्वन्नि 

य॒रोनिन्दां तेषां कर्थ प्रपूत: | अग्निवदैरयःफासै 

स्तप्रताच्ादिभिः खतः । लषवीसारकूटादयौः चारेण 

जना पुनः । सतप्रतीच्छतेलेन वज्जलेपेन चान्ततः । 

क्रमाद्ापूवंतः कर्थ नरकेषु च यातनाः । अनुक्रमेण 
सव्य भवन्त्येते समन्ततः। रसव्द“न्दरवाखामष्येव' 
कमात् पापेन आखातनाः | भवन्ति घोराः प्रयेकं शरी- 

रे कतेन च 1 सखंलोभेन वे मदाः खुस.शन्ति पर- 
च्लियस् । तेषां त्वग्वद्धिव्णभिः चीभिः पूर्यते 

ष्टम् | ततः च्षारादिभिः श्परैः शरेरमहुलिष्यते। 

यातनाश्च मह्ाकष्टाः सव्ये नरकेषु च। गुरौ 

कववं न्ति भ्टकुटों करूरनेलाञ्च वे नराः| परदारा पश्यन्ति 

लब्धाः क्जिग्धेन चेता! द्चोभिरम्निव्याभिस्ते षां 

नेते प्रपूरोतः ¦ चार्य क्रमात् स्वदेहे सर्व्वा 
यातनाः । देवाभ्नियुरूविप्रा्ासनिवेदय च भञ्जतः । 

लौहकोलगतंस्तपर सच्िह्धासख्य प्रपूर्खीते । तत; 

क्षारेण दौप्रेन तेखतान्नादिभिः क्रमात् |. शरीरेष्, 

महाघोराञित्वा नरक्यातनाः। ये शिवारामपुष्माखि 

खोभात् स'ग्टह्य पाणिना । जिषुन्ति मूढमनसः शिर. 

साधारयन्तिवा। च्यापृथ्ये च शिरखलंषां छत्व 

शङ्क भिः । नाशिका चातिब्शश्लतः स्षारादिभिः 

पुनः | ये निन्दन्ति महात्मानमाराध्यं ध्््रेकम् ¦ 

शिवभक्तांब्च ये मूढाः शिवधम्् ञ्च शाश्वतम् । तेषा- 

सरसि कण्ठे च जिह्कायां दन्तसन्विष } नालुन्योे 

च नाखायां भूदि ष्वाङ्गसन्िषु । अग्निव्याः छत 

प्राञ्च विशिखा लोष्ङ्वः ! अपोथ्यन्ते बहशः 
स्यानेष्वेतेष, श्रेः । तत; कारे तङ्गेन ताखनेण 
बपुष्णा एनः । तप्रतैलादिभिः सव्ैरापूर््यन्ते समन्ततः | 

यातना च सहाचिन्रा शरीरस्यापि सव्यतः। निःयेष' नर- 

केष्वव' भवन्ति क्रमः पुनः| ये ग्टहृन्ति-परदव्य 

ष्यं विप्रः ्यृशन्ति च | शिदोपकषरण माञ्च ज्ञानञ्च 

लिखित" कचित् | "श्पादौ षनौ तेषामा चृरयेन्ते 

समन्ततः । चषारतास्नाद्भिच्लप्ं दन्ते बहशः पनः} 
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` मरकेष, च सव्वेध, भिचिला देहवातमाः | भवन्ति 

बहशः कटाः पाणिपाद्श्च्बाः । शिवायतनपय्य नते 

शिवारामेष, कुनचित् ¦! सुखतद्टजन्ति ये पापाः 

रोषः मूलमेव वा । तेषां शिस्न सटषर्ः चृर्ेते 

चौहशङ्रः । ̀ चोभिरग्निवर्थाभिख्तचापूर्यते एनः । 

लोद्ण्डञ्च सुमद्धानश्निविणेः सकण्टकः । अपोचवते 

शदे तेषां यावनुमूद्ध विनि्मेतः | ततः ्षारेण महता 

ताने र ्रडणा पुनः । दर तेना पूजयते गाढ ̀  यद" चिञ्नञ्च 

देहिनाम् । मनः सर्ववन्द्रियाणान्च यखादुक्तः प्रब- 

त्तेकम् | त्ादिन्द्रियइुःखेन जायते तव् खडःखितम् 1 

धने सत्यपि येदान न प्रयच्छन्ति ष्णया । अतिधिन्धाव- 

मन्यन्ते कालप्राघ्र ग्टह्ाश्रमे। तेनेते बीरषैरज्वा 

इच्तयोञ्वापि ताडिताः। प्रसारिताङ्गाः शष्यन्तस्तिषन्त्यव्द्- 

शत नराः | इस्तपाद्ललाटेष कलिता लौ ह् भिः । 

नित्यञ्च व्डितः वक्रा कोलकल्यताडितम् | लमभिः 

प्राचिभिच्ोखं लौहदण्डं च वायसैः । उपद्र ववे विध ख- 
मन्व: प्रपोद्धते । जिह्धावेधनिबद्धाञ्च संपद्यन्ते श्थः 

एनः | तिषन्ति लम्बमानाख लोदभाराः खवत्त् लाः । 

शिश्रे सष्टषणे तदत् लोहभारदयं पुनः| वतिते लम्बमानच् 

बा्धभ्याञ्च चतगणम् । ततः खमा सत् त्य तिलमात- 

प्रमाणतः | खादितु दोयते तेषां च्यस्रेखतु शोणितम्| 

यदा निभतं प्राप्राः कालेन बला नराः | ततः 

चारेण दोप्रेन तच्छरीरं परिलिप्यते | क्िव्यन्ते वषंधाराभिः 

क्विश्यन्ते वै एनः एनः । शुष्काः सिच्यन्ति तलेन छतप्रेन 

समन्ततः । पच्यन्ति भूयो सूयोऽपि दूरस्येन चने; शनेः। 
निःओेषयातनाभिच पौद्यन्ते क्रमशः युन: । च्छं ग्भू- 
चया पौड़ कष्टा चातिपिपाख्या । अल व्णेनातिशोतेन 

पापानां खरणेन च । एवमाद्या महावबोरा यातनाः 

पापकर्भिष्णाम् । एकोकनरके न्नेयाः अतथोऽय सहस्तशः। 
प्रत्येक यातनाञिन्नाः सवभ नरकेषु च । कष्टा वपं यते- 

नापि खवा वल् न शक्यते । दूति तैर्मिषिषैर्षोरेः प्राञ्चः 

मानाः सकमंभिः | स्नियन्ते नेव पापिष्ठा यावत् पाप 

न चेयः | तन्लान्या यातनाः कष्टा रिषिधाः पापकारि- 

ष्याम् । मह्ाघोरातिघोराञ्च कल्याग्निसदयोपमाः । 

त्वैष यावनास्त से नियन्त खदुचेतसः । ततस्ते- 

मात्र कथिता, पापा द्रय्न्ति याः खयम् । पएनर्भिल- 

कलनां यदुर" त्वया छतम् । टकाको दद्यसे तिन 

नात्र पश्यसि बान्छत्रान् । आल्मनेव इत पाप भोक्गव्य 
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श वमात्मना । तत् किमाल्लोपघाताथेः मूढ | पापं शतं 
त्वया । णव दरूतेरुपालब्धास्तान् च्छन्ति ततः घनः । 

कियन्त केन पापेन कालमत्रासते नराः। देवदरव्य- 

विनाशेन युरट्रोहादिक्मभिः} कमात् सव्ये 'व पच्यन्ते 

, नरकेषु मह्ोत्तयात् । मद्भापातक्धिरचापि स्वेषु नरके- 

विह । चखाचन्द्रतारकं यावत् पीडान्ते विविधैबचैः। ` 

 सहापादक्रिनः सवे निरयायेवकोटिषु । चदे यसन्वन्तर- 
कल्पान्त" विविधेबेधैः। उपपातकिनश्चापि तद्ध यान्ति 

मानवाः । परापयेषैस्तदङवञ्च  कालञ्चापि तथाविधम् । 

व्यात् पापः न इव्वौत चञ्चले जोविते सति। पापेन 

हिश्वूव यान्ति नरकेष नराः खयम् । यः करोति 

नरः पापं तद्याल्मा भ् वमभ्रियः । पाप्य हि फलं दुःखं 

तद्धोक्व्यभिडहाक्षना । कथः ते पापनिरता। नरा राविष 

शेरते । मन्वन्तरान्तः तेषां च नरके तोत्रयातनाः | रवं 

क्लिदाः विशुद्धाश्च शावयेषेण कमेण्णा । ततः चितिं 

समासाद्य एनजायन्ति देहिनः | स्थावरा विविधाकारा- 

स्तृणग॒लमादिभेदतः। तनरा्मूय इःखानि जायन्ते कौट- 

योनिषु | निषृक्रान्नाः कोटयोनिभ्यल्ततो जायन्ति 

पक्तिणः । संक्तिप्राः पच्तिभावेन , भवन्ति दणजातिष । 

मागेडःखमतिक्रग्य जायन्ते पशुयोनिष । क्रमाङ्गोयोनि- 

मासाद्य एन्जायन्ति माचुषाः । णवः योनिष स्वाद 

प्ररिभ्वस्य त्रमेण ठ | कालान्तरवशाद् यान्ति मानुष्यमति 
इरेमम् । ब्य् तृक्रभेणापि माध्यः प्रापयते घण्यगौर- 
वात् । विचिन्रा गतयः प्रोक्ताः कर्मणां य॒र्ूलाघवात् । 

मातुष्य यः समासाद्य खगंमोकप्रसा धकम् । इयोने शाधये- 

देकं स क्टतस्तप्यते चिरम् । देवाछ्धराणां सर्वेषां मादष्य- 

मतिडुलभम् । तत् खंप्राप्य तथा कगयान्न गच्छेन्नरकं यथा । 
स्लगापवर्म लाभाय अदि नास्ति सदयमः। सर्वस्य मूलं 
माद्यं वद्यनादहपालय । ध्भमूढेन भादष्य' लब्धा 

सर्वा थैसाधकम् । यदि लाभे न यल्रस्ते भूल रच्ख 

यल्नतः । मालुषत्े च रिप्रत्व यदि प्राप्रोति इलंभम् । 

न करोत्यात्रनः शरेयः कोऽन्योऽख्मादस्त्यचेतनः | सर्वेषा 

मेव देशानामयः देशः पररः ख्ढतः । इतः सगे 

भोच्तश्च अतः संप्राप्यते नरः देथेऽखिन् भारते पुण्य 
९, 

प्राप्य माष्यसश्मवम् । यः बुब्धाच्चातमनः चरे यस्ते नाता 

व्चितञ्धिरम् । भोगभूमिः खतः स्वगे: कमं मूमिरयस् 
1 ॥ [क 

भता | इह यत् क्रियते कम स्वगे तड्पभु डते ॥ यावत् 

चस्यथरीरस्व तावडे समाचर. । खचसयोनोदितोऽ- 
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वन्ये मै किचित् करतखत्सहः । चभ ेण शरीरेण भुव" 

द्लोन प्रसाघयेते। भवं तख परिज्वटमधवं नमेव डि । 

श्छायुष : ख एड़ खणड) नि नि पतन्ति तवायतः। खह्ोरावाप- 

देयेन किमथे नाषब्ध्यसे । यदा न ज्ञायते टुः कद् क 

भविष्यति । आाकञ्िके हि मरणे तिं विन्देत कशद्ा । 

, परित्यज्छ यया सवेमेकाको य्यसि ध्रुवस् । न ददासि 

तदा कात् पारेयाधमिद् धनम् । च्टहोतदानपायेयाः 

खखं यान्ति मष्ाध्वनि । अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः 

षारेयरह्हितः पथि । येषां दिजेन्द्र ! वाह्हित्ौ पूणा. 

भाख्डख गच्छति । स्वगेदेगख्य. पुरतस्तेषां लाभः पदेपदे । 

दति ज्ञात्वा नरः दर्यं व्यात् पापञ्च वजयेत् । धुरटोन 

याति देवत्वमपुरयान्नरक' व्रजेत् । ये सनागपि देवेश 

प्रपन्नाः शर्य शिवम् | तेऽपि बघोर न पश्यन्ति 

यमद्य वदन" नराः । कन्द पापे्महाघोरेः किञ्चि 

वृकषाल' शिवान्या | भव्न्ति प्रतराज्ानस्लतोयान्ति 

शिवः परम् । ते न लिष्यन्ति पापेन पद्मपल्लमिवा- 

म्धसा 1 तख दियद् वेद्क्तिली शरे सतत" बधः । तन्ना 

ष्ात्मपविचारेख भवदोषविचारतः” , 

भाग० ५,२६ ° । नरकभेदतत्खद्पोन्याखषहखेन 
तेषां पापरथेषजन्यतम्नं तेन॒ तत्तत्कम्म था विपाका- 

स्ताभिख्ाद्यो नरका दूति गम्यते । तत्र नरकवियेष- 

खद्धपनिदानखक्त' यथा- 

खय तांस्ते राजच्नामङ्पलचणतोऽलुक्रभिष्यामः। 

लाभिख्लो१ ऽन्वताभिख्ोर रौरवो९ महासौरवः8 कुम्भो 
पाकः५+ कालम् अषिपरलवन'७ च्ूकरहखम्त 

अन्वकूपः€ कभिभोजनः! ० सन्द्थः११ तप्रचम्िः१२ 
वज्कण्टकथालमलो१२ वेतरणो१४ पूयोदः१५ प्राण- 
बेधो१९ विशसन १७ लालाभच्छः {८ सारभेवादनम् १९ 

खोचिः२० अयःपानम्१ इति, किञ्च चारकर्दमो२ 
रत्चोगणभोजनं२२ आलप्रोतोर४ दन्द्ुकषः२५ अवट 
निगोधनोरदे ऽपर््यातरततैनं२७ द्धचोमखम्र८ इव्या- 
पिविनरकाः विविधा यातनाभूभयः। यस्तु परवि- 
त्तापत्यन्ललरा र्यपडहरति स दि काङपायबद्धो यभयुर- 

चेरतिभवाननैस्ताभिसते १ नरके बलान्निपात्यते | अन- 
शनानिप्रानद्ख्डताङ़नसन्तजंनादिभि्यां तना भिथात्यमानो 

लन्तयेल कण्सलमासादित एकद्व मूचछमपयाति 
ताभिन्लप्राये । एषभेवान्वताभिषख यस्तु वश्चित्वा षरं 
दारादोद्पयुङ्क्तं यन् शरीरो निपा्यमानो बातनाख्धो 

[ १७५२1 + 

वेदनया न्टमतिनेष्टदिञ्च भवति } यथा वनस्पतिः 

मानमृलस्तचादन्वतामिचखः २ तमुयद्शन्ति। यश्लिष् 

वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रो देख केवलं खलकटुम्बभेवा - 

ङुदिन' एष्णाति स तदिह विद्टाय खयमेव तदशुभेन रौर- 

बे निपतति | ये त्विह यथैवाष्ना वि्िःसिता जन्तवः 

परत्र यमयातना उपगतः त एव श्रवो भूत्वा तथा तेव 

हिंसन्ति ल्ाद्रौरवस् ३द्त्याङ्ः | रर्रिति सर्पादतिकरूर- 

शत्वापदेथः । एवभेव सडारौरवो ४ यल निषतित पुरुषः 

क्रव्यादा नाम दरवस्तं क्रव्येण घातयन्ि यः केवल" देष ~ ̀ 

म्भरः ! यस्तिह वा उपः पथ्यून् पचो वा प्राणत 

उपरन्वयति | तभप्रकरुणं रुषादेरपि गहितममन् 

अमादुवराः कम्भीपाके तप्रतेले उपरन्धयन्ति । यस्ति 

 नच्धक्स कालद्त्रसंन्नकेईैनरके खयुतयोजनपरिमर्डले 

ताख्जमये तप्र खले उप घस्धाट्ग्नुकाभ्यामभितष्यसाने 

ऽभिनित्रेशितः चत्पिपाखाभ्यप दद्यमामान्तवैङ्िःरौर 

अस्त शेते चेरे ्वतिष्ठति परिधावति च यावन्ति 

पशुरोमाणि ताधर्ः श्वापि, यस्ति वं निज्बेदपया- 

द्नापद्यपगवः . पावर्डञ्चोपगतस्तमसिपल्लवनः ऽ प्रवेश्य 

कशया प्रहरन्ति तत्र इासाषितस्ततो धावमान उभयतो- 

धारेस्तालवनाखिपन च्ष्डिदयमानसर्वाङ्गोः हा इतोखोति 

परमया वेदनया मूर्छितः पदेपदे निपतति खधमंहा 

पाषरूडादगमनफलं भङ्ग । यचि ३ राजा राज्ञषुख्षो 

बा अदण्डो दण्डं प्रणयति बाद्खेवा शरोरदख्ड 

स पापोयान्नरकेऽमल ्कररमखे ८ निपतति | तलाति- 

बले निधिष्याखावयदो ववेद णड च्यात्तं खरोख ख- 

नयन् कचिन््र च्छितः कथसडमपगतो वेवेहादटटदोषा 

उपरद्धाः | वस्वि वै भूतानाभोकरकल्मितडन्तोनाम- 

बिविक्तपरव्ययानां खयः रुणोपकद्ितट तति मिविक्पर 

व्यथोव्यथामाचरति ख परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निष- 
तति | तत्र हासौ वस्तौ ज्लं न्त॒भिः पशुण्डगपरिसरोष्पे- 
„| ~~ + ओ, ८५ 
म यकयुकामत्कृखमच्िक।दिभिये केचाशिद् ग्ासते: स- 

तोऽभिद भाखस्तमलि विहतनिदरानिष्टतिरलब्धावस्यानः 

परिक्रामति यथा कुशरीरे जवः । यस्ति वा ऋसं 

विभच्यास्ाति वत् किञ्चनोपनिर्मिंतपद्धयन्नो वाय 

संस्तुतः स परल कमिभोजने १ °नरकाधमे निपतति । तन 

अतसद्स्तय)जने ठंभिकुख्ड रंमिभूतः श्यः कछभिभिरेव 

भचयुमायः ठनिभोजनो यावन्तदप्रक्ताप्रजतादोऽनिवेश्सा- 

व्धाकं बादयते | यस्ति व श्छेयेन बाद इर ख्यरल्ना- 

4 

1 

| 
# 

न 6 कक 
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ष्ौनि बाद्भण्खय वाऽपड्रति अन्यस्य वाऽनापदि पुरुषस्तम- 

सल राजन् ¦ यमषुद्षा अयद्मयेरग्निपिण्डं : सनद् थे?१ 
खवचि निष्कुषन्ति) यदिह वा खगम्यां स्यं एुरुषोऽमभ्यं 

बा पुरूष योषिदभिगच्छति । तावमन कथबा ताडयन्त- 

च्तप्रया श्यूम्या१रलोहमग्या ुरुषमालिङ्यन्ति | स्यं च 

पुरुषद्धपया श्छूम्णों ¡ य स्ति वै स्वांभिगमस्तममुत्र निर- 

ये वर्तमान" वजकण्टक शाल मलो१रेमारोष्य निषृकुषन्ति | 

चे त्विह बै राजन्या राजपुरुषा वा पाषण्डा धमर सेदधन् 

भिन्दन्ति ते खंपरोल्य बैतरखयां ! 8निपतन्ति भिन्नमर्यादाः 

वदां निरवपरिखाभतायां नद्यां यादोगखेरितस्ततो 

भक्चयमाखा ऋत्ना न बियुज्यमानाञ्चाद्भिरुदयसानाः 

स्लाचेन, कमं पाकमदुखरन्तौ जिष्म्लपयभो खितके नचा - 

स्छिनेदोमांखव थावाहिन्या स पतय्यन्ते | ये लिह वै इषलो- 

पतयोन्टथौचाचारनियमाच्तयक्तलव्जाः पशु चर्थे चरन्ति | 

ते चापि प्रेय पृयतरिएमूवक्ते थलालापेः १५ निपतन्ति 

तदेवातिबोभत्सितभञ्रन्ति । ये लिह ‡ श्रग्वंभपतयो 

शद्धणादयो श्गयाव्ह्रा अती च खगा- 

चिक्नन्ति। तानपि संपरोता्ग च्छमूतान् यमषुषा दष- 
भि्विध्यन्ति १६ । ये विह वं दान्धिका दन्भयन्न ष 

पश्यन् विशसन्ति । तानसुश्निज्ञोके वैशसे १७ नरके पति- 

तान्निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्लिद् वै सवा 
भायौ दिजोरेतः पाययति क्षाममोष्हितः त" पापडन्तम" 
भूबरे्तःकुल्यायां पातयित्वा रेतः स'पायन्ति लालाभच्छं 

१८। ये वि बे दखवोऽग्निदा गग्दा यामान् खार्यान् वा 

विलभ्मन्ति राजमटा वा तांञ्ञापि हि परेतान् यम. 

दूतावच्वदष्ाः श्वानः १ खप्रथतानि विंशतिश्च सरभस 

खादन्ति । यस्वा अन्तः वदति सच्छे टृव्यविनि- 

भये दाने वा कथञ्चित्, सव प्रोत्य नरके अवीचिमतिर° 

ऋअधःशिरानिरवकाये बोजनशतोच्छ्रायादु गिरिमूडुःः 
शख पात्यतेः। यत्र जलमिव स्थयलमप्रसमवभासते 

तदवौविमत् तिष्यो विशोव्ये माणथरीरो न जियमाणः 

्रनरारोपितो निपतति। यच्तिद्धवै विप्रोराजन्यो 

बेश्योवा शोभपोधस्तत्कलल' वा छरा: वतस्योऽपि वा 

पिबति प्रसादतः तेषां निरय" नोतानाश्चरसि पदाऽऽ- 

कम्याखये वद्धिना द्रवमाणं काष्णयस' २१ निषिड्धन्ति। 
अथ च यस्व वाखओात्मस'भावनेन खयमधमो जन्यतपो 

विद्याचारवष्थांचरमवतो वरोयसो न बद्ध मन्येत स ज्धतक- 

श्व चशारकहुमेर निरयेऽवाकदिरा निपतिनोडरन्त- 

क 

'यावनाह्यञ्चति । ये तिह वै षुरुषाः पुरुषमेधेन यजनं 
याञ्च स्तियोद्प्छन्. खादन्ति तांश्च ताञ्च ते पशव 

इह निहता यमश्दने यातयन्तो रक्तोगणाः शौनिका 

षव द्धितिनाऽव्दायाऽ्धकपिबन्ति ्त्यन्ति च इृष्य- 
भाथा ययेह एुरुषाद्ाः २९ । ये विह वा अनागसो. 
ऽरण्ये पामे वातिशभ्यते खम्भरैरुपिताचुपजिजोषि- 
षून् छतरादिषुपप्रोतान् क्रोड्नकतया बातयन्ति तेऽपि 
च प्रेत्य वमयातनाञ् शलादिप्रोतात्मानः २ ४ ् त.डभ्यां 
चाभिहताः कड्ूवटादिभिस्चे तश्ततल्तिम्म तुण्ड रान्य - 

माना आा्रकष्ल स्मरन्ति । ये तवि वै भूतान्य 
हे जयन्ति नरा उल्वणसतभावा यथा दन्दश्रकास्तेऽपि 
परव्य नरके दन्दशूकाख्ये २५ निपतन्ति । यत्र पः] 

दन्द्खकाः पडद्चुष्खा वा उप्ष्टत्य सष्न्ति यथाबिके- 

शयान. । ये त्विह वा अन्धाषटक्लयुहादिष 

भूतानि निरुन्धन्ति वथाद्ब तेष्वेवोपवेश्य सगरेण 
बद्किना धूमेन निरन्वन्ति २६ । यस्ति वा अतिधौन- 
भ्यागतान् वा भ्टक्परतिरशंदुपगतमन्य दिधर पापेन 
चलुषा निरौक्ते तख चापि निरये पापे रच्चिी वच्च 
तण्डाग्टधरकङ्टादयः प्रसद्योरुबलाद्त्पाटयन्ति २७ । 

अयस्वि वा अदयराभिमतिरुहुतिस्तिख कपर चणः 

सव्वं तोऽभिविशङ्खो व्वय्िनाथचिन्तया प्रविशुष्यमाण 

ृदयवद्नो निदः तिमनवगतोपह दइूवाथैमभिरच्चति ' 
-स चापि प्रोल्य वडुतृपादनोतृकषैणसंर्षणसमलयद्ः 

ख चोसखे र८्नरके निपतति । यत्र इ विरूपं पाप- 

सहः पापणुरुष धर्मराजयर्षा वायसा इव सव्येतोऽङगेष 

श्धतनेः परिवयन्ति | रविधा नरका यमारये सन्ति 
तशः तेषु च खव रवाषमवतिनो ये केचिदिहोदिता- 

खावनिपते ! पर्य्य विविशन्ति"। तरेव धमांदुव्रत्तिन 

दूतरल | ह तु एनर्भबे उभयगेषाभ्यां विशन्ति" 

भाज्खानु ०७ चख ° शुभकम्पीवियेषविषाक उक्तो यथ 

“युधिषिरोक्निः । “कम्प्ाञ्च समस्तानां शुभानां भरत 

पेम ! । फलानि भरतच्रेढ ! प्रनूहि परिष्टच्छतः । भोष्ठ 

उवाच } इन्त ते कथयिष्यामि यनां एच्छसि भारत ।) 

रद्धं यडषोष्णान्तु तच्छणषु यथिष्टिर !। यामिः प्राते 

येन प्रत्यभाषे चिरेश्चिता । येन येन शरीरे यद्यत्कमं 

करीति यः| तेन तेन शरीरेण तत्तत् फलछपास्र्,ते । 

यद्टां यदखामवस्यायां यत्करोति शुभाशुभम् । तथां 

शद्याभवस्यायां अङ्गः जक्ानिलन्धनि। त नश्यति 
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शतं कर्मं सद्! पद्चन्द्रियैरिह। ते द्यख सान्ति निचयं 

ष्ठ श्याना तरव च । चचुदेदयान्यनो दद्याहाचं दद्याच्च 

ष्ड्टताम् | अलुव्रजेदपासोत स यन्नः पद्चदच्विणः। 

यो दद्यादपरिक्ि्टमन्नमध्वनि वत्तंते। चरान्तायाद्ट- 

पू्व्वाय त इख्यफलं महत् । स्यर्षडलेष् शया नानां 

ग्ट्ाखि शयनानि च | चोरवल्कलसंवोते वासांखा- 

भरणानि च | वद्छनानि च यानानि योगात्मनि 

तपोधने । आअभ्नोलुपथयानख रान्नः पौर्षभेद च| 

रसानां प्रतिहारे सौभाग्यमनुगच्छति । अमिष- 

प्रतिरुहारे प्रशन् पत्रांञ्च विन्द्ति। अवाकच्िरास्तु 

यो लम्बदुद्वाखच्च यो वदेत् । सततद्धकथायौ यः 

स लमेतेश्धितां गतिम् । पाद्यमासनमेवाथ दौपमन्न' 

प्रतिश्रयम् । दद्यादतिथिवूजार्थं स यन्नः पञ्चदक्तिणः। 

दौरासनं वीरशय्यां वोरस्यानशुपागवः । अच्वयास्तख 

‡ लोकाः स्व्यैकामगमास्तथा | धनं लभेत दानेन 

सौैनेनान्नां विशाम्मते , । उपभ्नोगांञ्च तपसा जह्मचर्य्रय 

जलोवितम् । रूपनेर्यपरमारोग्यसह्हिसाफलमशते । 
फलमूलाधिनो राज्यं खगैः पाशिनं भवेत् । 

प्रायोपवेशिनो राजन् ! सव्यैत्र इुखमस्रते । गवादयः 

शाक्दौत्तायां खगेकासो टण्ाशनः\ च्त्ियस्त्िषवणं 

साल्वा वायु" पौत्वा क्रत लभेत् । स्वगं सत्येन लभते 

दोच्तया कुलख्त्तमम् । सलिलाशो भवेद् यस्तु सदाग्निः 

सृतो दिजः । मनु:ःसाधयत्ते राज्छः नाकषटटसना शके । 

उपवासन्च टदोक्तायां अभिषेकश्च पाथिव ¦ । कत्वा 

हाद्श वर्षाणि वीर्या नादिथिष्वते | अधीलय सर्ववेदान् वै 

सद्यो इ ःखादिच्यते । मानसः हि चरन् भमै खगे 

लोक्छपाञमते ! या इस्यजा द्पोतिभिय्यौ न जोष्यंति 

जौष्ःतः | योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां टष्णां त्यजतः 

स्वम् ! यथा धेलसचसेष् वत्सो विन्द्ति मातरम् । 

एष ' पृथ्व कृत कमे कत्तारमलगच्छति । अनोद्यमानानि 

यथ) पुष्राखि च फलानि च | स्वकालं नातिवत्तन्ते तथा 

के पुराङतम् । जीग्यं न्ति जोयखयैतः केशा दन्ता जोयैन्ति 

जोष्यतः । चच :खरोलमे च जोर्येते दष्णकान ठु जोर्य॑ते। 

येन प्रोखवाति पितर तेन प्रीतः प्रजापतिः| प्रीखाति 

मोतरः बेन एथिषौ तेन पूजिता । वेन प्रीणादय पाध्यायं 

तेन छात् ब्रह्म पूजितम् । से तद्याइता धमां यद्येते 

^ रब श्चाटता; | खनाहतासतु यष्धंते सर्वास्तस्याफलाः; 

च्विः” , $ 
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तम्मोव द्ानविेषे गतिभेदो निष््पितः प्रपञ्चभयात् 
तदाक्य नोडुतः भा०्खातु° दानधमे' द्यस् | भा. 

अतु०१११य० संसारचक्रपरटसिरक्ता यथा- 

“एक; प्रष्धयते राजन्नौक एकं विनश्यति । एकस्तरति 

इ्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम् । असहायः पिता माता 
तथा भ्बाता छता गुरूः | न्ञातिसम्बन्धिवगच सिल्वग- 

स्तथेव च । टत" शरोरत्ख्ज्य काठलोदुसम' लनाः । 
द्त्तं भिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्खाः । तैखच्छ . 
रोरशत्ष्ट्ट' धमं एकोऽलगच्छति । तखमाद्वमी; सद्टायख 
सेवितव्यः सद्ा ्भिः। प्राणो धर्मसमायुक्तो गच्छेत् 

| स्लगंगतिं पराम् । तयैवाधम्मखबुक्तो नरकञ्चोपपदयते । 

तद्मानृन्यायागतेरचेधे ख" सेवेत पर्डितिः । धमं एको. 
मतष्यख सहायः पारलौकिकः । लोभान्मोहाददक्रोशा- 
इ्याहाष्यबह्धखतः। नरः करोत्यकार्यवराखि पराये लोभभो- ` 
ितः। ध्मा यै काम तिवयं जोविते फलम् । एतच्न- 
यसवाप्रव्यमधम्मोपरिषजितम् । युधिषिर उवाच | श्तं भग- 
वतो वाक्य' धम्बयुक्त परं हितम् । शरीरनिचयं नातु 
बुद्धिस्तु मम जायते | श्डतं शरीरं हि णां च्छम- 

व्यक्ततां गतम् । अचलुव्विषयं प्राप्न कथं धर्मोऽल- 
` गच्छति । दड्ष्स तिरूषाच । एचिदी वायुराकाशमापो 

च्योतिमनोऽन्तगः । ब्विराका च शिता धमे 

पश्यन्ति नित्यदा | प्राणिनामिह सब्वे्ां साच्चौभता 

निशाऽजिश्स् | एतेच सह धर्ममोऽपि तं जोवमलुगच्छति । 

त्वगस्थिमांसं शुक्रञ्च शोख्तिच्ध महामते, | शरीर 

वज्ज यन्त्येते जोषितेन विवर्ज्नितम् । ततो धम्मस- 

मागुक्तः प्राम जोष एव ह । ततोऽख कम्म पग्न्ति 

शुभं वा यदि वाऽशुभम् | देवताः पञ्चभूतस्थाः किंभूयः 

श्रोठमिच्छसि । ततो धम्पसमायुक्तः स जीवः इखभेधते | 

दृह लोके परो चेव किंभूयः कथयामि ते\ युधिषिर 
उवाच । तहर्चितं भगवता यथा धर्मऽचगच्छति । एतत्त 

्ाठमिच्छामि कथं रेतः प्रवत्तते १ । दड्स्छति रुवाच | 

अन्रमदन्ति यदवा: शरौरस्या नरेश्वर! । थिवी वादु- 

राक्ञाथमापो ज्योतिश नस्तथा | ततस्तप्ेष शु्वात्मन् ! रेतः 

सम्पद्यते महत् । ततो गभः धभ्प्रवति क्ञेषात् स्त्ीषएसयो- 

प} एतत्ते सवेमसाख्यातं भूयः किं श्रोतमिच्छसि ? । 

युधिषिरञवाच | आख्यातं मे भगवता गर्भः संजायते 

यथा | यथा जातस्तु रुषः प्रपद्यति तड़च्यताम् । 

दृडस्छतिरुवाच । च्यासन्रमात्ः पुरुषस्तं भु तैरमिमूयते । 
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पिप्रयच्च तेभूतेः एनर्याल्यपरां गतिम् । सञ्भूतस- 

सायुक्तः प्राभरते जीव एष हि । ततोऽख कमे पश्यन्ति 

षभ वा यदि वाऽशुभम् । देवताः पञ्चभूतस्या ङिंभूयः 

रतमिच्छसि । युधिषिर उवाच । त्वगख्िमांस- 

खत्सज्य तैव भतेवविव जितः । लोवः स भगवन् ! कस्य: 

खखदुःखे समन्रते । टहस्यतिरूषाच । . जवः कम्मेस- 

समायुक्तः शीघ्र रतस्वमागतः | स््लीणां पुष्पं समासाद्य 

षते कालेन भारत ! | यमस्य पुर्षे; केण यमख परपै- 

ब्धम् | दुःखं ससारचक्रन्च नर, क्ोशञ्च विन्दति | इह 

लोके चस प्राणौ जन्दप्रष्टति पार्थिव) | खढतं कमते भङ्गो 

धर्मस्य फलमान्रित; । यदि धर्मं यथाशक्ति जाप्र्टति 

सेवते | ततः स पुरुषो भूत्वा सेवते नित्यद्ा खम् । 

अथान्तरा त॒ धम्मखापधम्प्खुपसेवते \ इखश्यानन्तरं 

इःखं स॒ जीवोऽप्यधिगच्छति | अधर्मेण समायुक्तो 

यमस्य विषय गतः; । महद् ःखं समासाद्य ति्यंम्योनौ 

प्रजायते । कम्प्रणा येन येनेह यखां योनौ प्रजायते । 

जीवो मोहसमायुक्घस्तन््े निगदतः श्ण । वदेत इच्यते 

शास्ते सेतिहासे च छन्द्सि । इह स्यानाति दएुणवानि 

देववल््यानि भूपते ! । तियेगग्योन्यतिरि क्तानि रतिमन्ि च 

सव्यः । यभस सदने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गुखेः'" । 

द्ूतःपर कभेविपाकोऽभिडितः तत्र अधर्मशब्द् १२१,१२३ 

छे “कर्म भिनियतमेड'' इत्यारभ्य “धमे कुर् मनःसद्ा" 

द्यन्त" वाक्यं हरिषंशवाक्यत्येन प्रमादात् लिखितम् | 

तञ्च भाग्यतु०१११अ °स्थं बोध्यम् । एवम धर्मशब्टे ४०१२३ 
षष्ठादौ भिता० द्थितवाक्यादपि कर्मत्रिपाकभेदोऽवघेयः । 

भृक्तावशिषटकमग्णां त्रिषाकस्तु थातातपरेन दितो यथा 

«प्रायञ्धित्तविद्ोनानां मद्धापातकिनां णाम् । नरकान्ते 

भवेज्जन्म चिङ्काङ्धितशरीरिणाम् ¦ प्रतिजन भवेत्तेषां 

चिद ततृपापद्छचितम् । प्रायचिक्ते कते याति 

पञ्चात्तापवतां धनः । महापातकलनं विद्ध सप्रजन्मनि 

जलायते | उपपापोद्धवं परञ्च त्रोखि प्रापसष्गवम् । 

इषकश्षीजा षां रोगा यान्ति चोपक्रमः शमम् । जपेः 

खरां नेोमेदानैस्ते षां शमोभवेत् । पूर्व्वं जन्तं पाप 
नरञअद्य परिच्चये । वाधते व्याधिद्ध्पेण तख जष्यादिभिः 

शमः । कुष्ठञ्च राजयच्छा च प्रमेहोप्रहणी तथा | मूत्र 

च्छ्रा श्यरोकासा अतोसारभगन्द्रौ । इष्टव्रणं गण्डमाला 

प्रच्धाघातोऽचिना थनम् इचेवमादयोरोगा महापाप्रोद्धवाः 

ख्टताः । जखोदरं यङतृक्गीदाद्लरोगत्रणानि च ' 

२९तव्रा० भाग ३ ४० 
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खासाजो ज्वर चछदि भरममोहगलसङाः | रक्तावुद्विस / 

पाद्याडपपापोङ्गवागदाः । दण्डापतानकञ्चित्रवपुः कम्म- 

भ्िचञ्धिकाः। वलमोकषुर्डरोकाद्या रोगाः पापसषद्धवाः । 
अभ्ाद्या णां रोगा अतिपापाङ्भभन्ति डि | अन्ये च 

बहवोरोगा जायन्ते वणेसक्कराः 1 उच्यन्ते च निदा- 
नानि प्रायचित्तानि बे कमात् | महापापेष् सव्व 

स्यात्तदङ्गं खपपातके । दद्यात् पापेषु षथं कल्या 

व्याधिबलाबल्षम् । थ खाघारणं , तेष गोद्ानादिच 

कथ्यते । गोदाने बत्सयुक्ता गौः छप्रोला च पयख्िनो । 

षद्ाने शुभोऽनह्वान् शलाम्बरशका चनः । निव्तनानि 

भूदाने दथ दद्याद हिजातये । द्शड्स्तेन दण्डन लि"च- 

देख्ड* निवत्त नम् । दथ तान्वेव गोचम्प् दत्त्वा खगे 

भोयते । चवणे्तनिषकन्तु तद प्रमाणतः । चञ्च 

दाने श्दु्चच्छमश्रं सोपस्करं द्येत् । महिं माह्िपे 

दाने दद्यात् ख्र््णायुधान्विताम् । दद्यादजं महादाने 

छवणंफलसं डतम् । लक्ख खयारणं पृष्य' प्रदद्याहेव- 

ज्खंने। द्द्याहिजसडस्ताय मिष्ान्न' दिजभोजने । 

शुद्र जपेल्लक्तप्यैः पूजयित्वा च तम्बकम् | एकादश 

जगेदद्रान् दशं शमा. लेषृतेः 1 इत्वाभिपेचनं क्या - 

चन््वरुणदवतेः । शान्तिके गणथान्तिद्च सषथान्ति- 
कपूरव्वंकम् । धान्यदाने शुभं धान्यं खारीषटिमितं 

ख्टतम् । वस्तरदाने पटटअस्त्रहयं क्ूरसंयुतम् , दश- 

पञ्चा चतुर उपबेश्य द्विजान् शुभान् । विधाय वैष्णवीं 

पूजां ख्ख निजकाम्यया । धेल दद्याि.जाति- 

भ्योदत्तिणाश्चापि शक्नितः | अलङ्ुत्य यथाशक्ति वस्ताख- 

इरणेदिजान् । याचे ण्ड प्रणामेन प्रायतित्त' यथोदितम् । 
तेषामनुन्नया त्वा प्रायश्चित्तं यथाविधि । पनसान् 

परिपूर्णाधानञ्खयेद्विधिवदि,जान् । सन्तु ब्रह्मणण ददु: 

रभुन ब्रतकारिणे । जपच्छदरः तपच्छिद्रं यच्छिद्र यन्न 

कष्डणि। सं भ्रति निग्व्िद्र यख वेच्छन्ति बा ह्याणाः। 

जाद्भयणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । सव्वं - 

देवमया विप्रा न तदचनमन्यथा | उपवासे व्रतद्धैव ञानं 

दो्फलं तपः । विप्रौ; सम्पादितं सव्वं सम्पच्च तम्य 

तत्तृफलम् । सम्पच्नभिति यहाक्यं वदन्ति स्ितिदेवताः; । 

प्र्ल्य शिरसा धाग्यमग्नि्टठोमफलं लभेत् | बाद्यशा- 

जङ्गमं तीथं निजजलं साव्वकामिकम् | तेषां वाक्याद् 
केनैव शुडन्ति मलिना जनाः । तेभ्यौऽचन्तामभिप्राग्ड 

प्रबद्ध च तथाशिषः। पूजयित्वा दिजान् शच्या भद्धोत 
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सङ् बन्वभिः शातातपीये कन्पेविपाके १ अध्याये 1 

ननह्हा नरकस्छान्ते पार्ड को प्रजायते । प्राय 

चित्तः प्रक्रत स ततृपातकशान्तये । चत्वारः कलाः 

कार्याः पञ्चरल्नसमन्विताः | पञ्चपज्ञवस'युक्ताः 1सतव- 

सतेण सण्युताः। अश्स्यानादिश्डद्युक्राललोरयौदकडन्- 

रिताः । कषायपङ्धकोपेता 

सर्व्वौषधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं दिजः । रोष्य- 

मण्दल पदं मध्यज्न्भोपरि न्यसेत् । तखोपरि न्यसे वं 

जह्याच्च चदर्मुखम् | पलार्धं प्रसाणेन च॒वर्णेन 

विनिर्मितम् । अञ्धत् पुरुषष्छक्तेन लिकालं प्रति- 

बारम् । यजमानः शुमेनन्वैः इषपेशेयेथािधि । 

पृजवौदिकुम्भेष 
स्वखयेदांश 

नानाविधफलान्विताः । 

ततोत्राद्यष्ण बद्यचारिणः | पठेयुः 

कण्वे दप्र्टतीन् शनेः | दशां- 

शेन ततोह्ोमोपहशान्तिषरःखरस् ¦ मध्यकुम्मे विधात 
व्योष्टताक्तौ स्िखहेमभिः । हादथाडमिदं कमः समाभ्य 

द्विज पुङ्कवः | तत्र पठे यजमानमभिषिच्चेदयाथाविधि । 

ततोदद्याद्यथाशक्ति गोभूहेमतिलादिकम् | बाह्ये 

भ्यस्तथा देयमाचा्याय निषेदयेत् | आदित्वावसषोर्टराविशचि 

देवाभर्दृणाः । प्रीताः स्वे व्यपो्न्त मम पापं इदा- 

ख्णम् । इखदोययै खङ्कया तमाचार्थे लमापयेत् । 

रवं विधाने विद्ते ख तकृष्टौ विशुध्यति । कष्टौ गेावध- 

अकारी खान्नरकान्तेऽख निषरतिः । स्थापयेदटभेकन्त॒ 

ूर्व्ोक्गदरव्यसयुतस् | रक्रचन्द्नलिप्राङ्ग रग पुष्पाम्बरा- 

न्वितम् । रक्गक्म्भधन्त॒ त लता ख्यापयेह्लतिशां दिशम् । 

नाश्रपाल्न' न्यसेत्तन तिचर््येन पूरितम् | तखोपरि न्यसे- 

हेव" हेमनिव्कभय" यमम् | यजेत् इुरुषद्ोन पापः मे 

शाम्यताभिति । सामपारायणं (सामगानम्) वुरयात् कलसे 

तव साभवित् । दशांश" सष॑पेह्धःत्वा पावमान्यभिषे चने । 
विहिते ध्पौराजानभाचा्याय निनेदयेत् । यमोऽपि 
महिषा ख्टोद्ण्डपा खि यावद: | दक्िखाशथापतिदूवोमम 

पाष व्यपोहत । स्नयुञ्धागये विद्धच्छेन' मास तद्कक्नि- 

माचरेत् । बद्मगोबधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कतिः । 

पिदा चेतनाहोनोमाटह्ान्बः प्रजायते| नरकान्ते 

र्वी प्रायचित्तः यथाविधि । प्राजापत्यानि कुवयि 
वि थञ्चैव विधानतः। व्रतान्ते क्ञारयेन्नाव' सौर्य 

पलसभ्विताम् । कम्भ रोगष्यमयद्धैव ताखपात्राि 

पूववत् । निष्केस्ना त॒ करव्योदेवः श्रीवत्सलाञ्छनः । 
पवसे संवेष्य पूजयेत्त' विधानतः । नानः हिलाय 

क्छ 

ता दद्यात् सर्व्वोपश्करस'युताम् | वादेव ! जगन्नाथ) 
सव्वं भूताशयस्वित , । पातकारुवमम्न" मां तारय प्रणता- 

त्ति त् ! | इदे प्रस्थाय नाद्याय विसजजयेत् । 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति विप्रेभ्योद्ि्णां ददेत्), खट 
बातो ठ बधिरोनरकान्ते प्रजायते । मृकतोभ्वादब्धे चेव 

तख यं निषतिः श्टता । सोऽपि पापविशुद्धथं चरे्धा- 

नद्रायणत्रतम् । बरतान्ते एख्छकं दद्यात् छवरंफल्चसंयुतस् । 

दम" मन्तः सछचायये नह्ञा्यो तां विखजैयेत् । खर 

स्ति ! जगन्मातः ! शब्द् न्याधिदेवते ¦ । इष्वश्यं कर्णात् 

पापात् पाहि मां परमेश्वरि! बादधातौ च पुर 

भोग्डतवत्यः प्रजायते । नाद्शोदाहनद्व कर्तव्यं तेनः 

शुद्धये । चवण' इरिवंशख कत्तव्यञ्च यथाविधि | 
मड्ारट्रजपञ्चौव कारवे यथाविधि । षड्ष्गकाद्ेरदं- 
ख्द्रः समभिधोयते । श्ट लवेकाद्थभि् षाद; प्रको - 

तितः । एकाद थभिरेतेस्तु अतिशटरचच कथ्यते ॥ जड - 

याच्च दशांचेन दव्य यायुतस'ख्यया। रकादश ख 

निष्काः प्रदातव्याः सदचिणाः | पलान्येकादशथ तथा 

दद्याद विन्ताजुसारतः । अन्येभ्योऽपि अथाशक्ति दिजे- 
भ्योदिंषणं दिशेत् । स्नापयेहम्पतीः पञ्चानयन्ते ठर्ष्ठ 

देवमैः। आचार्याय प्रदेयानि वश््नाबह्धरणानि च} 

मोहा इष्षः को निवेथसोपजायते | स च पाष- 

 विशुद्धाचं प्राजापत्बशतच्वरेत् । तान्ते भेदिनीं दना 

श्टणयादथ भारतम् । स्तहन्ता चातिखारो खादशलयान् 

रोपयेह । दद्याञ्च शकरा घेद' भोजये शत' द्विजान् । 

राजहा चऋयरोगो दखारेषा तख च निष्ढतिः । गोभू- 

हिरण्यमिरटान्नजलवस्तप्रदानतः | शतधेनुप्रदानेन तिल 

धेचुप्रदाबतः | इत्यादिना कमेव चयरोयः प्रशाम्यति । 

रक्तावदी वैग्यहन्ता जायते ख च सानवः। प्राजाप- 

त्यानि चत्वारि शप्र धान्यानि चोतष्जेत् | दण्डापतान- 

कुतः अदन्ता भवेन्नरः । प्राजापत्य' सशङ्धव' दद्या- 

डेद' सदचिखाम् । कारूणाद्च बधे चेव वभावः 

प्रजायते| तेन ततृपापशुद्धाचे दातव्योहटषभः खितः। 

सर्वव कार्येष्वसिद्धायौीगजवघातौ भवेन्नरः] प्रासाद कार- 

वित्वा तु गेशप्रतिभां न्दसेत् | गणनाचद्छय मन्ब्न्तु 

भन्त्रो लच्चमित' जपेत् | कुलल्शाकेः पूयञ्च गण 

शान्तिषुरःसरम् | खष्र विनिषते चैव जायते बिल 

तशरः । स ततृपापविशुद्धयथ दद्यात् कपूंरक' फलम् । 

चे विनिदते चैव वक्रतुण्ड: प्रजायते । चव पलादि 

[ऋ . 
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ददयाञ्च चन्दनान्यघदुत्तये | मह्हिषोधातने चै ठष्ण- 

गुखः प्रजायते । खरे विनिहते चेष खररोमा प्रजा- 

यते । निष्कल्लयख् प्रति" सप्रदद्याद्विरण्छयोम् । 

तर्च निते चेष जायते केकरे्तणः। दद्याद्र 

भयं धेनु स ततृपातकथान्तये | शूकरे निहते 

चैव दन्हरोजायते नरः। ख दद्यात्त विशुद्यथें 

टतक्म्भ' सदक्िणम् । हरिणे निहते खञ्ज; श्टगाले 

ठ धिपादकः । अञ्रस्तेन प्रदातव्यः सौवखंपलनिम्पितः ॥ 

अजाभिवातने चेव अधिकाङ्गः प्रजायते | अजा तेन 

प्रदातव्या विचि्रवस्त्रंयुता | उरभ्र निदते चव 

पार रोगः प्रजायते । कस्तूरिकापल दद्यादूबाह्यणाय 

विशुद्धे । मार्जारे निदते चेव पीतपाणिः प्रजायते । 

परावतः स सौव प्रद्या्निषकमाबकम् । शुकशारि- 

कयोर्घाते नरः सूखलितवागभवेत् । सच्छास्तषुस्तक' 

दद्यात् ख विप्राय सदक्षिणस् । वकवाते दीषैनसोदद्याद्वां 

धघवलप्रभाम् | काकघातौ कणंहीनोदद्याद्रामसितप्रभाम् । 

हिसायां निष्कतिरिय' बाद्णे सुखदाता) तद- 

दाद्प्रमासेन त्ततियदिष्वज्ञकमात्” | २ अण. 

"चछरापः श्यावदन्नः खात् प्राजा पन्यन्त तारकम्  शके- 

रायास्तुच्वाः सप्र दद्यात् पापविशुद्धये । लपित्वा 

त॒ महारूद्र दशय नु जवालिेः । ततौऽभिषेकः 

कत्तं व्योमन्त्र व श्णट्वतेः | मद्यपोरक्तपित्तो खात् स 

दद्यात् श्पिंषोषटम् । मधृनोऽ्बषटच्चंव सद्हिरण्यं 

विशयदधये । अभच्छभच्चणे चैव जायते ठकमिलोद्रः। 

यथावत्तन शद्धच्छपोष्यः भोश्रपञ्चकम् | उदक्या 

वलितः भक्वा जायते कभिलोद्रः। गोमूबयाषका-' 

`ष्ारद्िरालेेव शुद्धयति । भुक्ल चा स्मृश्यसःखय्ट 

जायते कभिलोद्रः | त्रिरात्र सषपोष्याधय स तत्- 

पापात् प्रच्यते । परान्नविन्नकश्णादजौखेमभिजायते । 

लच्चह्ोमं स कुव्वीत प्रायञ्चित्त यथाविधि । मन्दो 

दराग्निर्मैवेति सति द्रव्ये कदच्नद्ः। प्राजापत्यः 

कु्ोद्भोजयेञ्च शव' द्विजान् । विषदः खाच्छदिं रोगी 
दद्याद पयखिनोः | मागे पादरोगौ खात् रोऽ- 

अदानः समाचरेत् | पिशनोनरकस्यान्ते जायते आास- 

कासवान् | षतः तेन प्रदातव्यः सुहसखपलसश््ितम् | 

धृर्लीऽपखाररोगो स्यात् स तत्पापविगशुदधये । त्द्धकूचै- 

मयौ धेनु व्द्याद्राञ्च सदकच्तिष्णम् । श्लो परोपता- 

परेन जायते तत्प्रमोचने। सोऽच्नदान प्रकर्वबोति तथा 

४4 

क्म 

श्ट्रं जपेन्नरः दावाग्निदायक्खौव रक्तातिषारा 

भवेत् | तेनोदपानः कत्तव्य रोपणौयस्तथा वटः 

छरालये जले वापि शलन्मल्ल करोति यः । य॒दरो- 

गोभवेत्तख्य पापद्पः दारुणः | मास" सुराद्खुनेनेव 

गोदानद्वितवयेन तु । प्राजापत्येन चकेन शाग्यन्ति युदजा- 
} € 
सुज: | गभपातनजा रोगा यजत् क्षौहजलोद्राः । तेषां 

प्रशमनार्थाय प्रायचचित्तमिद् खटतम् । रेषु दद्या- 

हिप्राय जलधे" विधानतः । दवण ख्ग्यतालाणटं पलब्नय. 

समन्विताम् | प्रतिमाभङ्गकारो च अप्रतिष्ठः प्रजायते | 

स"वत्सरत्रयं सिद्चद्शल्यं प्रतिवासरम् । उदाये- 

तमश्वल्य' खब्योक्ततिधानतः। तत्र॒ संस्वापयेटेव' 

वि्नराजं पूजितम् । इष्वा खरखडितः खात् ख पै 
दब्याद्दिजातये । ख्य पलदयं दग्धः षटहयसम- 
ज्वितम् । खल्गादरः प्ररनिन्दावान् पेचुः दद्यात् सका 

ञ्नाम् | परोपहासकत् काणः सगां दद्यात् समौक्गि- 

काम् । सभायां प्र्षपातो च जायते पक्तघातवानु | 

निष्कल्रयभित हेम स ददात् सत्यवसतिनाम्” ३० । 

“कनखी नरकख्यान्ते जायते पिप्रहेमद्धत्'। स त॒ खण- 

शतं दद्यात् कलवा चान्द्रायखतयम् । चो डम्बर तानन- 

च्नैरो नरकान्दे प्रजायते | प्राजापत्यः स ठत्वात्र तान 

पलशत दिभेत् | कांखह्ारो च भवति ण्डरोजसम- 

ज्वितः । कांखं पलशतं दद्य7दलङ्कत्य इिजातये । रोति- 

दत् पिङ्गलाच्तः खादपोष्य हरिषासरम् | रौतिपलशतं 

दद्यादनई्य दिजं शुभस् । छक्ताहारी च एरुभो जायते 
पिङ्गमद्वेजः । सक्रापलशत' दद्यादपोष्य स॒ बिध।नतः। 

तरषुह्धारो च रुषो जायते नेत्ररोगवान् । उपोष्य 

दिवसः सोऽपि दद्यात् पलशतं त्रषु। सौसष्ारी च. 

षरुषो जायते शोषेरोगवान् । उपोष्य द्विसः दध्याद्- 

्तधेनु' विधानतः । दुग्धद्धारी च पुरुषो जायते बद्ध- 

मूलकः । स दवा ग्वचेदञच्च ब्राह्मणाय यथाविधि । 
द्धिच्नैग्ये्य पुरुषो जयते मद्वान् यतः । द्धिधेदु\ 

प्रदातव्या तेन विप्राय शुद्धये । भधचौरस्तु एुरुपोजायते 

ने्रोगभान् |स दव्यान्धुषेचञ्च ससपोष्य दिजातये | इ्लो- 

बिकारद्ारो च भवेदुद्रयुलम्बान् । गुडघेचः पातव्या 

तेन तदोषशान्तये। लोहूहारो च पुरुपः कयराङ्गः 

प्रजायति । लोहं पलगतं दद्यादुपोष्यःसतु वारुरम्', 

नैलचौरस्तु एरुषो भवेत् कण्ड.ादिपौडित : । उपोष्य मं 

त विप्राय ददात्तंलषटद्यम् । अामाद्भहरणाद्धौ दन्त- 
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डोनः प्रजायते । स दद्यादञ्धिनौ हेमनिष्कदयविनि- 

भ्मितौ । पकाब्रहरणाच्चव जिह्धारोगः प्रजायते । 

गायल्नयाः स॒ जपेन दशांशं जडया त्तिलेः । फलहारी 

च पुरुषोजायते ब्रिताङ्गलिः | नानाफलानामयुतं स 

दय. हिजन्मने। ताम्ब.लहरणाङ्खव श्तौ 

संप्रजायते । सदक्तिणं प्रदद्याच्च बिद्रूमख इयं वरम् । 

शाक्हारौ च एरुषोजायते नोललोचनः । ब्राह्मणाय 

प्रददाह महानोलमखिद्वयम् । कन्द्मलख इरणा- 
इखपाणिः प्रजायते । देतायतनं काय्य दानं तेन 

शक्तितः । सौगन्धिकख हरणाह् गनवाङगः प्रजायते । 

स॒ लक्षमेकं पद्यानां ज् याच्जावबेदसि । दार्हारी 

च एरुः खिन्नपाणिः प्रजायते । स ददयादिद्भ शध 

काश्लीरज-पलदयम् । बिद्या एल्लकलहारी च किल मकः 

प्रजायते । न्यायेतिद्ासं दद्यात् सख ' बाद्धणःय 

शदेचिणम् । वस्त्रहारो भवेत् कृष्टी स प्रदात, 

मजापतिम् । हेमनिष्कमितद्चेव वस्त्रुम्म' दिजातये । 

ऊर्णाहारो लोमशः खात् स दद्यात् कम्बलान्वितस् । 

स्वणेनिष्कमितं हेमब्क' दव्यादुदिजातये । पड्छत्रख 

हरणाच्निर्लोमा जायते नरः| तेन चेचुः प्रदततव्या 

विशुद्धं दिजन्बने। अौषधस्ाप्रहरणे यावत्तं ; 

प्रजायते । रयै एवाषैः प्रदातव्योमासं देयञ्च काञ्चनम् । 

रक्र^स्तरप्रबालादिष्टारो खाद्रक्तवातवान् । सवस्त्ता 

मह्घों दद्याश्नखिरागसमन्विताम् | िप्ररल्नापहारी 

चाप्यनपत्यः प्रजायते । नेन कार्थ विशुद्धये महा- 

रूटरजपरादिकम् । ् टतवतसोदितः सर्ष्वौविधिरन विधीयते । 

द्थांचहोभः कत्तव्य; पायसेन यथाविधि । ̀  देवख 

इहरणाञ्ंव जायते विविधोञ्चरः | ज्वरोमहाञ्चरद्चौव 

, रौद्रो वैष्णव एव च । जुरे रौद्रः जपेत् कणे मडहारटदर 
महाजुरे । अतिर्र जपेद् द्रद्रे वैष्णवे तद्दयं जपेत् । 

नानाविधद्रव्यचौरोज्ायते यद्हिशोयुतः । तेनाच्नोदकव- 

सत्राणि हेम देयञ्च शक्तितः?›४अ*।“साद गामो भवेद्यस्तु 

जिङ्क' तस्य विनश्यति | चाण्डालोगमने चब होनकोषः 

प्रजायते । तख प्रतिक्रियां कत्त कम्भखत्तरतोन्यसेत् 

छब्णवस्त्रसमाच्छन्न श्णम। ल्य विभूषितम् । तखोपरि- 

न्यसेटेव' कांखपात्ं धनेश्वरम् 4 पवणेनिषकषट्केन 

जिभित' नरवाहनम् | यजेत् पुरुषष्छङ्रेन धनद्' विश्र- 

खपिष्णम् । अथवतेद्विदिमोद्यायव्वाणं 

"सयं एनलिक्गां ठ्वा निषकत्िंयतिरुह्खपृया । द्दादिप्राय 

समाचरेत् | 

संपूज्य निषपापोऽहमिति नुन् । निधौनामधिपोदैवः 
शङ्रख प्रियः सखा । सौम्याथाधिपतिः श्रीमान् मम 

पापं व्यपो । इमं मन्तरं सञ्चाय्य आचार्याय 

यथाविधि । दद्यादेष" होनकोपे लिद्धनाओे विशुद्धये । 

य॒रुजायाभिगमनान्द, त्रशच्छः प्रजायते । तेनापि निष्कतिः 

कार्यां शाखटटेन कमेणा । स्थापयेत् कुन्भमेकन्तु पचि - 

सायां शुभे दिने। नोलवस्त्रषमाच्छन्रः नोलमास्यविभू 

णितेस् ¦ तखोपरि न्यसेदेव ताख्रपात्रो ए्चेतसम् । 

छव निषकषटकेन निमित याद्षाम्मतिम्। यजेत् 

एरुषष्टक्त न वरुण व्िचवद्धपिणम् । साभविद्बाह्मयस्तत 

सामवेदं समामनेत् । सवसं पत्रिकां रत्वा निष्टकठ्गिति- 

संख्यया । दद्याहिप्राय पूज्य निष्मापोऽहमिति न्.वन् । 

यादसामधिपोरेवोविश्वोषामपि पावनः ससाराग्धौ 

कशेधारो वरुणः पावनोस्तु मे । इम" न्त्रः सख 

च्ाय्य ̀ च्ाचार्याय यथाविधि । दद्याद् वमलङ्कल्य सूल 

ङच्छप्रथान्तये । ख्व तागमने चेव रक्तक प्रजायते । 

भगिनौगसने चव पोतङ्ु्' प्रजायते | तख प्रतिक्रियां कच्च 

पृब्बेतः कलस" न्यसेत् । पोतधस्तरसमाच्छन्न' पीतमाल््य 

विभूषितम् । तसखोपरि न्यसेत् खख पात्र देव छरेञ्रम् । 

सवसं निष्कषट्केन निभित' वच्वधारिणम् । यजेत् 

एरुषस्हतेन वासव विश्वद्धपिखम् । यजवेदट् तत्र साम 

ष्दग्वे दच्च समाचरेत् । छवस एुलिकां गत्वा वस् द श~ 

केन त॒ । दद्याहिप्राय स पूज्य निष्पापोऽहमिति जवन । 

देवानामध्ोदेवो वजौ विष्ण् निकेतनः । गतयन्ञः 

मह्खाच्तः पापं मम निशन्ततु | इम मन्त स्शद्धाय 

आचार्याय यथाव्धि। दद्याह्व' सहस्रात्तं स पाप- 

स्यापलत्तये ¦ ब्राटभार्यांभिगसना द तृकुष्ट' प्रजायते । 

खप्रधगमने चेव ऊष्णकुष् ` प्रजायते । तेन काव्य ` विशु- 

रथः प्रागुक्तखया्ैमेव दि । दथां यदोः समेव उतात्तौः 

क्रिबते तिले; | यदगस्याभिगमनाच्जायते घ्र,वमण्डलम् । 

सत्वा लोहमयं ये तिलषट्टप्रमाणतः ¦ कार्पांसभार- 

सयुक्त कारों सषत्सिकाम् । दद्यादिप्राय दिधि. 

वदिम' मन्तखदोरयेत् | रभो वैष्णवी साता मम प्राप 

व्यपोहतु । तपख्िनीसङ्गमने जायते चाष्डरोगदौो। षत 

पापविशुद्धयथैण प्रायचित्तं समाचरेत् | दद्याद्विप्राय 

विदुषे मधे यथोदिताम् । विलद्रौखशत द्युव रण्येन 

समन्वितम् । पिदषृखभिगमनादक्िणां चन्रणो भेत् । 

` तेनापि निष्रतिः काव्यां अज्ञादानेन शक्तितः \ माठ 
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छ्ञान्यान्त॒ गमने षटकजः प्रजायते | कष्णाजिनप्रदानेन 

प्रायञचित्त' समाचरेत् | माढषृखभिगमने वामाङ्ख बण 

वान् भवेत् | तेनापि निषरतिः काय्यं सस्यग्दान- 

प्रदानतः | श्टतमार््याभिगमने मृतभा््थं: प्रजा- 

यते। . तत्पातकविशुङ्गथ' दविजमेकं वपिषाहयेत् | 

सगोत्रस्तीप्रसङ्धेन जायते च भगन्द्रौ | तेनापि 

निषङति; कायां मह्हिषोदानयल्नवः । 

सङ्घेन प्रमेहो जायते नरः! मास र्द्रजपः 

कार्योदयाच्छक्या च काञ्चनम् । दौश्ितस्त्ीप्रसङ्गन 

जायते इष्टरक्तवक् । स पातकविशुद्धयथे प्राजापत्य 

दय च्चरेत् । सजातिजायागमने जायते दयव्रणौ । 

ततृपापरख विशुद्धाधं प्राजाप्यदयद्चरेत् | पशुयोनौ च 

गमने मूत्राघातः प्रजायते । तिलपात्रहयद्धेव दद्या- 

दात्रविशुद्धये । अञ्चयोनौ च गमनादुचुद्- 

स्तम्भः प्रजायते | सचख्रकमलस्नानः मास कुर्यात् 

शिव्ख च| एते दोषा नराणां खटुनरकान्ते न 

संशयः। स्त्रीणामपि भवन्त्येते तत्ततषएरुषसङ्गमात् । अश 

खकरणष्टङ्गमादि कमि शकटेन च । भ्टग्वग्निवान्त शस्त्ाग्रस- 

विषोदन्धनजलेमैताः । व्याघाह्िगजभूपालचौरवैरिटका- 

इता; | इक्ततत्ब्टताये च शौ वसख्कारवजिताः। 

विद्ध चिकाच्नकवलद्वातोषारतोष्टता; । शाकिन्यादिय- 

परस्ता विदयुत्पातद्ताञ्च ये। असख,ग्या अपवित्र 

पतिता; लविता; । पञ्चतिवृप्रकार्च नाङ्- 

वन्ति गति श्छताः। पिव्राद्याः पिर्डभाजः खुस्् 

योलेपभुजल्या | ततोनान्दोखाः प्रोक्ता खरयोऽप्वड्सखा- 

स्त्रयः, हादभते पिदढगणास्तपिताः सन्ततिप्रदाः | 

गतिद्णोनाः छतादौनां सन्तति" नाथयन्तिते। दभ 

व्याघुदिनिडता गभं निघन्यथो क्रमात् । दादथास््नादिनि- 

चता आअकर्पन्ति च बालकम् । पिषादिनिहतान्नन्ति दशद् 

हादथस्तपि । वधेकबालकः कुर्याद नपल्योऽनपत्यताम् । 

व्याघ्रेण न्यते जन्तु; कुमारोगमनेन च | विषदश्चैव 

सपेय गजेन न्टपदुषटयत् | रान्ना राजङमारन्न्ौरेण 

पश्डिसकः । वरिणा भित्रभेदी च वकटक्ति्केण तु । 

यरूषातो च शय्यायां मत्सरी शौचजितः। द्रोही 

खूख्ञाररद्ितः शुनां निक्तेपह्ारक; | नरोविहन्यते- 

ऽरण्ये श्दूकरेण च पाशिकः। लशमिभिः लंत्तवासाय् 

कमिणा यो निन; । श्द्गिणा शङ्करद्रोहो शकटेन 

च चक; | श्टयुणा मभेदिनोचौरोवङ्किना यन्नद्ानि- 

तपख्िनोप्र- 
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क 

कत् । द्वेन दच्तिणाचौरः शस्त्रेण शखतिनिन्दक; । . 
ऋष्यना दिजनिन्द्ालंदिषेण छुमतिप्रदः | उद्वन्धनेन 

रलः खात् रेतमेदौ जवेन त। दूनेय राल- 
दनिृदतोषारेण लौहड्त् । शाकिन्वाद्यं्च नियते 
सदपेकाय्यैकारकः | अनध्यायेऽष्यधौयानो ज्निवते विद्यता 
तथा । असस श्यस्य भैवङ्गो च वान्तमावरिष्य यास्तात् । 
पतितोमद्विक्रो तानपव्योदिजवस्त्र्ृत् । अथ तेषां करने . 

खेव प्रायित्तं परिधोयते | कारयेन्निषकमाबन्त॒ पुरुष" 

प्र तद्धपिणम् । चदभज' दण्डहस्त मद्िषासनसंस्थि- 
तम् । पिष्टैः शंष्णतिलैः कुर्यात् पिख्ड प्रयप्रमा- 

युतः । मध्वाज्यथकेरायुक्तं खणकुण्डल संयुतम् । अका- 

लमूल" कलसं पञ्चपह्धवखयुतम् | शब्णवस्त्रसमाच्छन्न' 

सर्ववोषधिसमन्वितम् | तसखोपरि न्यसेदेव पात्र' धान्व- 

फलेवृतम् । सप्रधान्यन्त सफलः तल तत् सुकलः 

न्यसेत् । इम्भोपरि च विन्यस्व पूजयेत् प्रे त्पिणम् । 
कुर्यात् पुरुषद्धत्रोन प्रय इग्धतपे णम् । षडङ्ग 

जपेद्रुदरः कलसे तत्र वेदवित् । यमद्धक्तन इव्त 

यमपूजादिक तथा । गायत्रप्राच्चव कच्तेव्योजपः खातर - 

विशुद्धये । ग्टहशान्तिकपृव्वं चच दशांशः जडयात्तिलः । 

्न्नातनामगोलाय प्रताय शतिलोदकम् भदद्यात् 

पिदतोर्यन पिख्ड' मन्त्रञटोरेतु । इमः तिलमयः 

पि्डः मधुसर्पिःसमन्वितम् । ददानि तख प्रोवाय 

यः पौड़ां इरूते मम । सजलान् लबष्णकचसांसि- 

लपात्रस्मान्वतान् ¦ दादश प्रतष्दिश्य दद्यादेकञ्च 

विष्णवे । ततोऽभिषिन्धेदाव्ार्यदम्मतो कलसोदकेः 1 

शुचिरवरायुधधरोमन्त्रषरुणदेवतेः | यजशानख्लतोद्- 

द्याद्ाचा््थाय ख दक्षिणाम् | ततोनारायणबलि; कसैव्यः 

शास्त्रनिश्चयात् । एष साधारणविधिरगतोनाष्दाद्तः 

विथेषस्तु नन्नधोव्याघ्रादिनिहतेषुपि । व्यात्रेख 

निद्ते प्रेते ¶रकन्यां प्वाश्येत् । सपद नाग- 

बलिदेयः सपेस्तु काञ्चनः । चत॒निषकभितः हेम- 

गजं दद्याद्रजैरते । रात्ता निहते दव्यात् षर 

चन्तु ह्हिर्ससयम् । चौरेण निहत धेच वेरिणा 

निद्ते दषम । केण निहते दद्याद् यथाशक्ति च 

काञ्चनम् -शययाश्डते प्रदातव्या शय्या दलोषम- 

न्विता | निष्कमात्रवथेख विष्णना समधिष्ठिता \ 

शौचद्टोने स्टते चेव दिनिषकसथेज हरिम । स सा. 

रोने च म्ढते इुनारच्च विबा्येत् । श्ना हते च 



कम { १७६० । 

निचयं स्यापयेचिजशक्गितः । च्ूकरेण हत दद्यान्ब- 

हषं दचचिष्णान्वितम् । कमिभिच्र शते दद्याद्नोधूमान्ं 

दिजातवे । श्टङ्गिणः च इते दद्याद, षभं व्रखदुतम् । 

शकटेन स्ते दद्यादश्च' सोपख्करान्वितम् । श्ययुपाते 

बति चैव मप्रदथाद्गान्यपव्वं तम् । अग्निना निदते 

दव्याइपानहं स्थक्गितः । द्वेन निहते चेव कत्तेव्या 

खदने - सभा ! शस्त्रेण निहते दद्याश्रद्हिषों दक्िष्ण- 

न्विताम् । श्चश्मना निहते दद्यात् सवत्सां गां पय- 

भ्बिनोम् । विभि च गछते ददययक्छेदिनों चेन- 

संयुतम् । उद्न्वनष्डते चापि प्रदद्याद्वा पयखिनोम् । 

बते जलेन वरूण हेमं दद्या च्िनिष्ककम् । इन्तं उश्च हते 

दद्यात् सौव खणेख युतम् । अतोसारमते लं गायत्राः 

संयतो जपेत् । थारविन्यादिक्डते चेवं जपद्रं यथो दितम् । 

हिद्युता निहते चेव विद्या दानं समाचरेत् । अख्ये च ते 

कायं वेदपारायणं तथा । सच्छासतरपुस्तकं द्याद्ान्- 

साचिन्य संस्थिते । पाति्येन सते क्यात् प्रालापव्यानि 

बोडश् । ग्ते चापत्यरद्िते ठच्छराणां नवतिञ्चरेत् । 

निम्कल्रयनित' खणं दद्याद्र इयाते । कपिना 

निदे दद्यात् कपि कनकनिम्बितम् । . विद्विकाग्छते 

स्वादु भोजयेच्च शतं दिजान् | तिलधेचः प्रदातव्या 

कणठे ऽन्नकबले गछते । केशरोगच्छते चापि अष्टौ क्च्छान् 

समाचरेत् । णवं छते विधाने ठ ॒विद्यात्तदौह्खं- 

टे हिकम् । ततः प्रोतत्वनिश्यक्ताः पितरस्तपिं ताश्लथा , 

दद्युः लांच पौल्ांच आयुरारोग्यसम्पदः” ६ैख° । 

श्टगुभारतवंवादे रोगादिद्ध्पकर्म विशेषविपाक उक्ञो यथा- 

शसब्वेयेषः ^“वातपित्तादिभिर्दोेयेकपच्नः प्रास्यति | च्यगदेन 

छवैदयेन कम््जः नोपशाम्यति । तसात् कमे परि- 

ज्ञाय प्रायचित्त करोतियः। खत दोैर्विनिषक्लो 

भोगीव कञ्युकोचज्छित; | भवतो प्रषित्ोपि मजो 

निङ्पञ्चवः । निशम्य तख तद्वाक्य प्रणम्य स मा 

मतिः ¡ कतकरभोपरथमन विस्तरेण मनहामते ! | वद् 
1 

खनिधाटूल ॥ नान्यो वक्ता त्वया विना । निरवाच। 
चर्माधर्मसमायुक्ता लोभमोहसमादताः । भवन्ति 
मानवाः स्वे विष्ण्,मायावयु शताः । सवकम - 
वशमासाद्यं पतन्ति निरये नराः । ततो जन्य समा 
साद्य व्याधिं कर्मादुद्पतः । अवाष्य परितय्यन्ति पौद्य- 
मानाः समन्तः । देवद्रव्यविनायेन गु्दरोहादि 
कर्मभिः । कमात् पर्वेभु पच्यन्ते नरकरे्वा नहो. 

कद्ध 

चयात् । महापातकिनच्चापि स्ठेु नरक्ेविह 

च्ाचन्द्रतारक' यावत् पौद्यन्ते विविषैर्मदैः | उप- 
पातकिनश्चापि तदद्ेजिह मानवाः | येषैः पापैलद- 
इच्च काल प्राण विशेषतः । अधाधःपततां एखा- 
मधमः परिकोत्तितः । नरकाब्धौ मह्ावोरे पतनात् 
पापच्यते । तस्मात् पापेष इःखानि ठीत्राणि 
छबहून्यपि । तस्मात् पापं न करंव्यमात्मपीडाकरः 
यतः । कर््ातुसारि नरक भङ्खाथेष जन्ति 
बै । भमौ टच्चखतायुलमपशुपचिद्धगादिभिः । 
प्रकत नरक भुङ्खा माहषत्ः प्रपद्य च। तद्ाधि- 
लक्तणः सवे सुप्राप्य परिवप्यते । पूर्वजन््सत 
पापं व्याधिद्धपेण बाधते, तख्ोपथमन' काथं मन्त्र 

दाना्चेनादिभिः। प्रायचित्तमबलला ठ न ज्ञात् 
कमं किञ्चन । अनिख्छोमचं निन्य बद्धंते दियुखं षुनः । 

देवद्रव्यं दिजप्राप्नः जद्मखः नाद्खस्तियः। दोष 
षां न क्व्यस्लधोगतिभयात् सदा| खखं- 
स्यो युरोः शबयायायो पटा भोजकः । जह्धहापि 
च तेषां व संसगः दः;प पञ्चमः. यभेषातकरः 
षठः कन्याद्रूषो च सप्रमः |. स्त्ीबालघातकश्चापि 
नवमो न्यासड्ृत्तथा | विच्वासषातकश्चव द्थमः 

परिको्चिंतः। रणते द्विधा बोराच्लदन्य उपपा- 
वकाः} यत् पाप बह्महत्याया दिख गभंपातने। 
प्रायञ्ित्तः न तद्धास्ि देहत्यागो विधोयते । कतदोष- 
सहस्राखां योषिदुदिजतपिनाम् | न बधो नाङ्ग- 
विच्छेदो देशत्यागो व्धीयते। नेते दण्ड्या 
महोभतत् येम विषयङ्गताः । दर्डयन् दोषमापनोति 

तस्माद्राजा परित्यजेत् | वथापराघतो राना शाल्ला 

भवति शास्त्रतः । न तद्ध कुरुते ाच्ि' यमोभर्येष 

शासिता | अन्नात्वा धमेशास्त्नाणि प्रायचित्त' वदन्ति 

बे। प्राय्चित्तं भवेत्तेषां मह्ापातकिनञ्च ते। 

तस्मादिष्टष्य वक्गव्य धमीथास््नादसारतः | ये विप्रान्न 
नमन्ि नेव च गुरुः ये चाथ कर्मोज्छिता, ये शास्तोक्घ 

किविजिता जनपदानां तापकाः पापिनः | ये वैद्यान् ` 
गणकान् खदा इद्द्ः सन््ागेगान् ये सद्ा, निन्द्न्त्येष 

भद्7पद्ः गद्भयः विन्द्न्ति ते इखिताः। ये नमन्ति 

दिजतोधमाद्रादौषधन्च भिषजः प्रतिच्तणम् | इ्टमन्त- 

मखदानजं फलः ते भवन्ति निखजो निरापदः । व्याधे- 

खंद्ा गद्विखर्डनभेषजाद्यर्दोणो न याति शमनः 

`` "१ च गक 



कम्र 

खलतप्रयोगेः | त" परेजन्जनित" तु विष्य सम्यक् 

काव्य सभा तदुपदिषटयथोक्तशान्तिः१अ०। 

नषु सकता “साध्वी योवनवब्यन्ना त्यक्ता दोषेवद्हिष्कंता । 

तेन दोषे राजेन्द्र ! नधु'खूमठ्गच्छति | सूष्कच्छेद्न- 

सड्यस्तु शोऽपि षरण्डत्सञ्जते । रजस्ललास् स्थितां 

भाया सन्निधौ योन गच्छति। षण्डतन्त॒ भवेत् तख 
जन्य चासाद्य भूपते! 

३अल्यायुःप्रजता “श्ण विग्र! षरा स्लातु' गतस“ सरितस 

टम् । गावः कंतिपयाल्लत्र दषास्षं वारिताखलया । 

वख विन्न पाकोऽयं जायन्ते ऽल्पायुषः प्रजाः” । 

$श्किञ्चनता “अदाता निष्ट्रो जातः सच ध्मंख- निन्दकः, 

महाधनो न देवाग्निं बाद्धथं तोषयन् इरा] आयुः 

रेते तिं एष्य श्टह्ोतों यमकिङ्करेः| बघा पाथेन 

शनोतो यत्रास्ते धमेराद्विभः | चिलयुप्रेन तत्पापं 

विच्वतच्च यसान्नया । तेन भरतये"मडद्िन इत दन्तं 

न किञ्चन । लोलाख्यख्य नरक विषयेऽय दिजो भवेत् । 

चआान्नपतः किङ्करी निःचिप्नोनरकाथैवे। लोलाख्य- 

नरके घोरे स्व॑प्राखिभयङ्ूरे । लोलाख्यनकर ख ह 

कच्च त्वसतः श्टणु 1 सव्वीत्र दर्थयेत् सुपेः भच्छपानादि- 

सक्तः | उगटणष्णाजलाकार' बष्टतेन तु लभ्यते । 

चैराण्यं प्राप्य विवशः चुत्पिपाखाशमाङलः । 

कालन्तु विविभरं भूतौ जन्् प्रषद्यच। अकिद्चनत्वमाषाद्य 

मह्ाज्ञेशश्च विन्दति । अत्यये कदन भुङ्ख कदन्नमति 

इचभम् | ख त॒ भिक्तादनेनोपि जो्ीम्बरधरः सदा” 

$ वियोगः५अवं इोुराचारं इश्व्धया चकार यत् । सेह 

मेदकरोयश्ञात्तख्ादुद्ण्डपरो यमस्य डि । इगु 7 चले 

बघा ताडयित्वा श्टशं ब्ध । नोत्वा निवोगिनस्ञत यनात 

दर्डनायकः । दषा तं जिल्नयुप्नेन वतृपापं प्रकटी- 

कवम् । व्यामोचक्ै त॒ नरके पातितो इर्मति- 

चप! । व्यामोहक्ख यज्िङ्कः मानं वच्याम्य- 

वषत; ¦! व्यायामः सप्रतिसतश्छ योजनं इवि परम् । 

कुभ्धाकारं निराकार" चूलो ्रवयाप्मन्तरम् । वायोगेतिने 

तलाद्जिन च रश्िरिंभावयोः। मूदख परतनं तत्र यच 

सैली विभेदकः । ज्ञात्वा भन्न्ख निष्पाद्य विसन्त्रः यो 

विधाखति । सोऽपि मुव प्राश्य मोहकाख्य च्च गच्छति । 

मिश्यापवाद्सन्येषां यः करोति हधामतिः। तद भिथा- 

निशंसेन मोहकाद्ो गतिभेवेत् । यानि निथयाभिशंसेन 

पतन्त्यश्रूणि रोदनाव् । तानि शुत्रान् पन् शरुन्ति मेषां 
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सिथ्याभिशंखिनाम् । मोहकाख्ये महाधोरे पतन्त्य ते इरा- 
शया: | पूरव्वापरपरिन्नानविद्णोनः परिषद्य च । एवभेतत् 

सहस्ञाणि वभरायि च चदर्टृय । भुक्तो सुगत" प्राप्य 

सगो रेहसमाकृलः । व्यापादितोन्टशथंसेन नषथोकपमा- 

तः । सुगयूथपरित्यक्तस्त काकौ तिष्ठते एनः । सोऽपि 

मृब्युवशं प्राष्य मत्खयोनौ प्रजायते । ततोमाहुव्यमासाद्य 

वियोगे परित्यते"'। 

६ >ेतराभयः। “षरा विप्र! ग्डस्यख दोप इरण 

छतम् । तवदुव्रख भो विप्र} तेन काणत्वमशट 

च । कोटवीच्च प्रपश्येद्यः सर्तीं वापि पराङ्गनाम् । 

संकाशः कालतो मोह्ाद्रतिमालच्छय पश्यति। सोऽपि 

नेलामय' राष्यसीदतीद् सखकमतः | सभय' निरयं घोरं 

संप्रा कदन ब्ध । भक्त जन समासाद्य दष्टकं 

सशद्गवाम् । भादषोन्त॒ तलु" प्राष्य निष्कतिः न करोति 

यः | षनजन्् सष चाद्य प्रप्र कंसं न च्चति" | , 

अकुजत्वम् । ^द्देवताप्रतिमां उक्षा यस्तां नेवाभिवादयेत् । 

जाद्धणञ्च गुरु" खः ब्रह्मचारितपखिनस् | श्रकशाने 

जायते जलः काकष्ट्नोषसेवितः । भृङ्ग काल- 

मेषञ्च मारषत्वमवाप्ब सः | कुजत्वमस्न ते त्ञात् कमे. 

शो मालुषोभर्.वस्”। 

खड्त्वम् छित्रपादत्वञ्च (उपानह हरेद् यस्तु तथैव 

काडपाइकाम् । तप्रबालकदमेद्यमङ्ग प्राण्य च सोदति। 

स नोतोयमदूतैचच ताद्यमानो ग्टथ' खः | प्रबेश्य- 

दक्षिण हार" बद्धा पादे बठम् । हाहाकारस्तु सेठ 

शूयते यत भोषणः । नोत्वा यमान्नवा दूत रौरवे च 

निनेशितः | रौरव्खछ च यन्धान' तन्द्रो निगदतः 

ष्टण । ख्चयोजनवि्तोखं' गभीर खादटुदिवाहतस् । 

दद्यमानस्तु तन्नेव पतितः एनरुलितः । षुनः प्रतति- 

तत्नैव क्रन्दमानो ससं: । अनेककाखमासादछ पार" 

प्राष्य सदुःखितः । मादुषों योनिमासाद्य खज्जपादो 

भवेच्नरः । ग्टभ्रसो(छिद्पादता)व्या चिस युक्तो भवेच्जन्मनि- 

लन््रनि” | 

& द््ि्ाणता = “खतिरटतिकथायान्त॒ यस्तत्र विधुमाच- 
रेत् |! देवद्विजातिधमोख सदा यो देवनिन्द्कः। 

सोऽपि खव ' प्राण्य यत्र याति चतत् श्ट्ण | नेते 
पञ्िभे भागे पिङ्गला नाम या रो | पिशाचा यत्न विषन्ति 

सोऽपि तत्न खक्षमपेतः। यमान्या तत्र नीतो रकित 

सल इन््तिः | तत्र इःखः महाघोर भृक्ला कका- 



१०दिव्रहस्ततः छिन्नपादता च^“खतः प्रं छिन्रहस्तोयतो भवति 

११ हिद्रकता | “भिथ्यापवाददुरन्चः येन तौपः परो- 

१२ कराङ्चिद्ोनता। “सैन्ययोरुभयोयव सं सामे वातिदारुणे | 

क { १७६२ 

न्तरे पुनः| मालुषत्वमलप्राप्य खित्रघ्राणोद्यशोभनः । 

स निन्द्यः सत्सभामध्ये न प्रबेश्योभवेद्धि सः” । 

मालषः। श्टयष्व तत् प्रच्छ ऽह" स्ख कम्ीवशतच्च सः पिता 

माता गुरूः क्रोधाविष्टेन ताडितः | विनाऽपराधलो 

जन्तु योषा इन्यादिभोहितः । यमलोके वसेत् सोऽपि 

खिच्रहस्तो भवेदिह । करेण ताडनाच्छन्गपाणिभेवति 

पामरः । पादेन छत्रपादस्तु मर््योबे जायते घरवम्” । 

भवेत् । भाङुषख, ततोड्टाः श्रावयन्ति महोपतिम् । 

तेः ऋूराच्किच्रकर्णाञ्च जायन्ते छथिवोतले" । 

स्वामिन" सङ्कटे व्यक्ता ये भग्नाः पापवुद्धयः। स मतो 
दमभीषे ॐ „६ = [ हे 

-ग्टदह्याते विकटाननेः | पूतिगन्वटतैः पाथे- 
| 1 

नवते यमसादनम् । तज्छमानः शरैः खडगं : ज्रुटसङ्गर- 

पाणिभिः; । यमान्नाकारिभिस्तंस्तु पाल्यते नरकं ष्टण । 

ऋअिपलवन' घोरः नरक शतयोजनम् । योज- 

नायुतगम्भोर ज्वलतखडगसमाङ्गलम् । पाञ्यन्त 
तत्न तैः खड्गैः चितधारसमाहतेः । वे भग्नाः 

सखाभिन' व्यक्घा भित" प्राप्य च मादुषा; । कन्दमानाञ्च 

तिष्टन्ति यावदामूतख वम् । कम्प्ौवखाने जायन्ते 

मादुषत्वमतः पम् । कराङ्किभ्यां विद्टोनस्तु इष्टजोवः 

प्रवत्तते। नार्यख कम्पं सपरोक्त' येन शक्तो भवे- 
च्ररः । जन्मजन्मनि जायन्ते छित्राङ्धि,करबेदनाः | 

१३ प्रषङ्गात् युकं विणाकः “अतःपरन्तु ये श्ूरास्तेषां 

माहात्म्रमृत्तमम् । स्तोकमात्रसतस्तात ! श्टगुष्व गदतो मम । 
विदर्तेषु च सैन्येषु सङ्कटेषु समन्ततः | चपः प्रति यदा 
गच्छत् सा यात्रा क्रठभिः समा। ललाटदेशे रुधिर 
स्तषद्च यस्यापि शक्रो पततो किञ्चित् । तत् सोमपानेन 
डि तंख् ठल्यं स'पामयन्ते सघवाऽप्युषाच । श्रत्व - 
यछ गालाख्डि थरणड्गादितोमरेः | भिन्दन्ति न यमः 
शक्तोपहोठः पुण्यभाजनम् | अश्चोपरिच य: चरः 
प्राणांसयजञति घातितः। तिल्लः कोख्योऽङ्गकोटी च 
दिग कालतस्तु सः । अश्चरोभिः सेव्यमानोदिव्य- 
लोकमवस्ितः | तभेव परुष" प्राप्य ददा सव्यः दुरा 
दनाः | विमानस्थाः समस्ासच गायमानाः परस्परम् । 
परि्यज्य रान् यान्ति खाभिन' प्राष्य हृर्षिताः?।. 

१ -श्हतभायैता 

{४पनलरोगः “अशक्त; पुरुषो येन सस्तेण हतो रये । | 

% 

कम्म 

वतकञ्मणः परिन्नानः विस्तरेण ग्टणुष्व वं । त्यक्ास्त- 

हव्यादोषेख यमस्य एरुपेभ् म् । अआयुःओेषेऽथ स्ह 
यमदरूत्मेयानकौ: | तख्डिनु मागे इराधणे नोलाऽऽन्ना- 

भियेमख च । लक्याख्ये सद्ाघोरे निरये च वसेद्ध 

एः । प्रसिप्रञ्चिरकालन्त॒ मह्ाडुःखेन परच्यते। ततो 

रासभयोनौ स जायते द खय नरः | ततो खगरूतो 

व्याघस्ततः शस्त्रेण न्यते | सारमेयत्वमासाद्य मवख- 

योनौ प्रजायते } तखा माचुर्षीं प्राप्य पन्चरोगेण ग्टद्यते | 
१५ धब्यम् “विद्धपं स्वामिनं टद्ठा यौवनेनातिगर्व्विता | दिवा- 

निन्दति इव्ाक्यौः श्यां न भजते निशि । तेन दोषेण 

भो देवि ! वैधव्यं त्वमपाच्रिता । च्याज्ञघ्रा रमणोया च 

स्खाभिनं भजते नह्ि। सा देधव्यमवाग्नोति दरिद्र याव- 

सन्यते । तख दोषख पाकोऽयं देषि! वैधव्यसागता?। 

१६बष्यता ““पयःपातुमना वलस या पूवं निवारितः । पुरुषो 

बब्यतां याति वोयेविक्रमदोषतः। अद्च्िणं व्रतं खता 

` बश्यलमनयोभेदेत् । अटैवत मिष्टफलं यो भङ्गो प्रा्य- 

लोभतः | सोऽपि बन्ध्यत्वमाप्नोति कथयामि ततः ष्टण, । 

दष्टात सेनो भाव शिश्नः ठ कुरुते च यः। सोऽपि बन्ध्य- 

त्वमाञ्ओोति सर्वजन्मनिजन्यनि । 

श७गभेखावः “त्र ता्गख मध्ये त सञ्जयोनाम भूषतिः। तख 

भाग्याय जातं मिलना नन्द्नि तथा । नन्द्नि इभगा 

तख मित्रा या यशख्छिनी | प्र्धता सा खपुत्रोख तेन 

पत्या छसानिता | साण््यपरुषाविष्टा नन्दिनि नीतिवजिंता। 

न्यालये च सहसा छद्मनाऽऽनौय त' छतम् । शतधा 

खण्डक त्वा तेलपाके विचिक्तिपे। सानेन विधिना 

राजन् ! इ्टमव्या निजेच्छया । चकार दारणं कश्य 

तत्फलं श्टणु भूपते ! । सा कालवशमासाद्य बालघाताभि- 

दोषतः। ग्टहोतवा निष रभ्वा पाशेन वमकिङ्रे; । नौत्वा 

निर्यमध्यं तु सा प्रकिप्ना इराशयः। कर्मान्ते 

कोकिला नाम वेश्यख च छताऽभवत् । भूयोपि विच्वावद्ना 

परिणीता रटह्ाच्रमे । सब्बद्रव्यषमायुक्तो दार्दासो- 

समाङ्ले | सा पुनः पञ्चमे भासि तीये वा चतयक्ते 

ग्मेखावोऽभवत् तद्छास्तेन दुःखेन दुःखिता” । 

ऋतिक्रम्य त्वया ज्यो श्वातरं चात्मनः 

केतः 1 रा परिणयस्तेन स्टतभां त्वमागतः । शैप्रम्यां 

यः स्छयेत्तंलं व्ये्ठा भार््ाख नब्यति" । 

१६ बड्पुलता } “गवोषखाद्हिषठल्वा यस्तु. द्रव्यं इरेत् एनः 

अषत्रता च श्ट त्ख यथा पाणं कयासि तवाखतः । 
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निजेने थे घोरे विकताद्य् भरसे । शनिभू त्वा वसे- 

तल चत्पिपासासमाकुलः । भन्वन्तरत्रठं वत्र ततोनौहधा- 

स्वंय । शय्यं माणस्तु निं ट; यौत्रातादितो श्यथम् । 

कल्मानन्तु दुःखेन र्गचपोजायते श्टतः | बड़षएुललो- 

भवेत् सोऽपि एव्र" म लभतेहिवा। 

९ ण्दौरभागम्बम् ^ढतीवाच्च च दर्वाछ्ठ रेलसर्थंस्वया कतः । 
दुभगत््ख ते जात न तापं कुर् इन्द्रि !”) 

९ १षापल्यम् । ब्द देषि ! प्रच्छाभि यत्त॒ सापद्यरन्भ- 

वस् । इःख' इषरमः स्तोषं खक्भवथतः खल् । 
भिथ्यावाक्यप्रश्ारेन विवाद करुतेत् या। अन्योन्य- 

खो इवेषम्य' कार वत्वा ब्रजेदधः । कमांदुयाविनी- 

मूला जोबेद$ैच दृष्यम् । ततः नरौ दीना देवाह्भकति 
मादुषो | सापत्य प्राण्य सन्तप्ना चित्तपीड्ाखमन्विता । 

भवतौति न खन्द इश दानमतः ष्टण ' । 
\रजाद्यन्तरम् “ष्टण देव ! प्रच्छामि येन जात्यन्तरं गतः । 

भलष्यो इःखमाग्नोति भवेद गदितो जनः। एुरा राजदुले- 
लातो शश्वसेनेवि नामतः । एकदा बाद्यण्णी रण्डा 

यौवनस्या तपद्खिनी । दृष्या धिनो. दुष्यवन' गता ददाथ 

तेन सा। कामवाणादितेनाथ बलातृकारेण धर्षिता। 

ऋटरोगेशाभिसं तप्रा ततः खभवनं गता | अल्ान्तरे ग्ट तखा 

भिच्तुरेकः सभागतः । घिता सापि त्वद्ग भिच्ततेऽन्नं 

ददौ दा । इद् कशतं तया पापं श्ट्णु तद्ध फलं तथा। 
तवक वशमासाद्य यभ पिषयङ्गता। नर्जन्म 

शमासाद्याऽभवम्ब्ड च्छकुलोद्गषा । म्ह च्छयोनि' परिन्यज्च 

ततः कैवस्तंयोनिजा | एषं बद्धवविधां योनि समासाद्य 

हिजाङ्गना । चखनेष्यान्नञ्च यतये दत्वा प्राप गतिं नप } । 

मदुष्योडःखमाप्रोति स भवेदुगद्टितोजनः» 

२ शभूकतवभू “दुरा देवाथतो राजन् } गायमानो दिजः कचिव् । 
नच ब प्रणुवन् दाक्यं हाखथुक्तं च निन्दितिः। तख बिषख 

पाक्ाऽ्य न वाक् प्रसरते चछच्ात् । चत्यमानन्त देशाय 

गायमानं प्श्य च | नोपद्ास' प्रक्वीति भ्हादोषो- 
। भवेद्यतः" । 

२४गदुगद्वबनवा^चखतःपर' महाभाग | गद्ृद्त्वेन दरूषित।:। 

भवल्ति भागवा भव्ये" तच्छुष्व वदामि ते । जिगौषारट- 

छृदवोषिवाद" प्रकरोति यः! गुरोर्निन्दाञ्च भूखतवादख 
पापमतः ष्टण । यलचोके ० तदेव कु्धाते निभितैः 

जिङ्कापि किरः कुरलः तदय दोषवः । 

` खथेषकाचप्ं न्तं इख प्राण्य महत्तरम् | मादुषत्व- 

[ १७६३ } कक 

भचुप्राष्य गदुगदो जायते नरः| ततो गदुगद्या वाण्या 
मत्यं: सौदति खवंदा»। 

९१ शखरोगः । “पिटदेव्युरोर्भिन्दां ये वै भिथ्या वदन्ति च| 
अभच्गच्छका भे च ते वै छंखगद्ािताः) भवन्नि 
नरङान्ते भाषत निबढतिम् ष्टण व्ययानि 
भाल !” | 
भ ४ € 

रककखेरोगः । “ असन्बदन्तु य छद्षक्ति पापमन्गेवन्त॒ यत् । 
समाकर्परापि मत॒जः कर्युरोगो भवेत् सदा | कसल 
भवेदेव पूय यो खितसम्भवसम् ¦ कखुरोगनिति ख्यात- 
मवाप्य परितप्यते'' । 
[ ८ ] [ २७द् गन्वगाल्रता । ˆ चोरयित्वा त गन्धाढ्य" दव्य' लोभपरा- 

यणः । पच्यते नरके घोरे मूलवि्टाषमाङवे । अप्र- 

तिक ऽतिडुगेन्वे दिव्यवषाबुतन्रवम् ¦ मनये तु शके, 

मूता जोषं चठदयम् । ततोच्धगसु सौगन्धो "भूत्वा 

शस्त्रेण न्यते । दुगन्बेन समायुक्तो मादुषत्वमवाष्य सः । 

` सकमवयतो राजन् ! इगन्छं गाल्मञ्ते* | 
र्र्दारिद्रप विद्पताच। “पुरा सडूल्यन्धपतेरमात्येना- 

सताश्ट्णु । दानविुः कतश्तेन पाकोऽयं नान्वथाऽभवत् । 
मा ददखेतियो जवाद् वाग्निब्राह्मणेष् च। स नरस्तख 

पाकेन दरिद्रूल्वेन ग्टद्यते । दरिद्रः करते पाप्रधापादट्- 

याति यमालयम् । एुनरादटत्य पापेन दारिषरेपुणाभिग्टद्ते । 

न योऽस्ति च पापंद्य तश्जात् पाप त्यजेत् इधीः। 

दाता च भवेत् सोऽपि वि्छपचचापि इर्िधः। तसख्(त् 

कमे परिन्नाय दान" दद्यात् खशक्तितः'" । 

२<स्खेदपाण्िपादता “चोरयित्वा त॒ लवणं श्टतः त्तारान्धि- 

सुन्नके । नरके पच्यते पञ्चान्चुषत्वभवाष्य सः | तद्य 

कश्यैभव' चङ्क जयते इश्पादयोः । सखेदं सर्वदा 

तख निष्कृतिं त्वतः ष्टशु । 

१ ° द्ाहल्वर; “धुरा येन गटश्ठं याभः सतेन" दग्धन्तु वङ्किना ; 

 सङ्टतो रौरव प्राण्य पोडामानः खकरा । सदिरा- 

क्गा रवद प्रज्वालामालावयुखिटिते । पतितल्िहते गत्र 

वरषागुत यतलयम् । कर्मान्ते मानुषीं योनिभवाष्य परि 

ददते । लुरदाेन चोरेण येब शाम्यति त्श)" । 

दशखग्निमान््यम् ““कश्मषं नाम नरकं पूयथोणितकंञ्् तम् । 
विख्ारलच्ठद यकं सहासोहसमाङुलम् । तिषन्ति पापिन- 

सतर हिजपाकख विषवात् । ततो भाषतां प्राण भुङ्ख 

पापं छडुवकरम् । अग्निमान्द्य भवेत्तख निषशति' 

कथयानि ते। 

2. 
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२२९अजोयेरोगः.^त्वया शतं एुरा कमे यदुक्त च्च तच्छण । शत्वा | 

पाकश्च पाकाग्निः शमयित्वा जलेन च । भोजनन्चुलतः 

तख्मादजौ संतष्ठपा गतः*। 
कपि क ४ 

३२अतोखार“अय।तोसःरो राजेन्द्र ¦ जायते येन कम्पं णा । 

देष्िनां दोषदरंत्तः प्राम्बति यतः ष्टण । अल्यन्तयुप्न 

पापिष्ठः निरुच्छासकनामकम् । सोपद्रशच्च नरक 

विषमोपद्रवाङुलम् ।! निर्वातमूदमण्ण युक्त दंकादिपरि- 

ख,तस् । पच्यन्ते पापिनख्ल्न व्षलल्ायुतत्रयम् । 

यन्नाग्निदरषकाये च ये च द्ानव्ोपकाः। परख. 

कागं चौवधेख यातयन्तो तेऽधमाः । नरकान्ते मत्ख. 

योनौ भृत्वा वपलरयं घनः । साहुषत्वमनुप्रा्य अतो- 

सारे भटे" । 

३४ सहयो "“अल्यवं सय ये च कुवन्ति धनल्ब्धकाः । 

न द्खन्ति न चाखन्ति इव्यय क्व्यञ्च किञ्चन) 

तथा गोभमिइरत्तारो निष्ठरा येच ब्टधकाः | खड्टा- 

वपरतितां भ्यं; यौषने यः परित्यजेत् । स ङतः 

पच्यते राजन् ¦ खकंवशतः ष्टण । नरकञ्च पूरो 

षाख्य' प्रलयानलभोडितम् । कलयकोटिश्चत' तन 

द्यन्ते पापदेड्िनः । नरकान्ते गज्ञयोनि' नियते 

प्राण बन्बनमात् । तसात, मानुषीं योनि ततः 

प्राष्यावसोदति । यदणोरोरवानु भूत्वा पशुद्रव्यधना- 

दिकम् । प्राप्ते विविधं दुःखे वच्छानि निष्लतिम् "| 

३५पाख्ड रोग : “श्ट राजन् ! प्रच्छानि पण्ड रोयोह्धवो 

यतः} परभागयारतोयच्र नरद्चवान्यजारतः | स श्टतः 

किह्करेयास्यं वद्धः ष्टह्वदया टम् । निषरोस्ताडयमानस्तु 
€ ८ * ९ 0 

ऋन्दभानो डम् छः । शोचमानः भ कम्पे प्रच 

लंच्च पदेपदे सयमन्वां प्रेश्येनः दखिण्डारि- 

भओषखे । शमनाय समानीय परभाव्याभिमदेकम् । 

ततोऽ यसदूतोऽपि ददं बह्धा निरन्तरम् । तं टद चिल्- 

शुप्रेन पापकमांदखारतः । प्र्सच्चावदत् सव्व दबे 

हादिकमख पे । कथितोऽय इराचारः परस्त्नीरभण- 

प्रिय; । नयश नरकः भीमः ज्वलन्तीमायसीं 

शिलाम् । ग्टशमालिङ्गमद्चाख्य कारयन्ति यमान्नया | 

बर्णीयुतस्क्ते हे प्रः तापञ्च विन्द्ति। एनः खक 
प्राकेन उ्वलद्ग्निमये दे । विलिप्रो दद्यते तत्र वेश्- 

शनः खकमभ्मे्या ! वषेलच्तस्स्ताणि नव सप्रायु 

निच । तच्छङ्ध.सिपथ' गत्वा मादुषत्वमवाप्य च| 

खड रोगमहप्राप्य चोणचेता; प्रपद्यते ” । 

क्म 

श्दैकामला (धक्तादोनान्त॒ चौराये गतिं तेषां तवः ष्टण । 

आयु्येषे त॒ ते याम्यं मेशंर्नीता यमाज्ञया | घोरा एरीति 
विद््याता पिङ्गला नाम दुस्तरा] पिशाचास्तत्र तिष्टन्ति 

सकम्प थपोड्ताः । यत्न सवर्खते निद्य' चुतूपिपाषा- 
महेद्धता | भक्तचोरान् जनांश्तन प्रवेश्य यमकिह्ूरं; । 

प्रयान्ति सदनं याम्य विल्रयुप्रोऽस्ि यत्रवै स तत्र 

भक्तचौर च्च पिशाचलर्बे्ितः | भक्तसंख्याप्र मासेन वसति 

त्र कन्मेतः । करमप्रान्ते वायं योनिः प्राप्र इःखद्ध 
विन्द्ति । काकोौऽटादश व्षांखि तस्मात् ककः प्रजायते । 
सोऽपि हइादशकं जोवेत्ततोभव्ति मालुषः। कामला- 

रोगवान् भूत्वा तहोषजनितेन च” | 

९७कासः“कासः पद्चुविधोराजन् ! जायते येन कम्पणा । वद्द् 

{"स्तराद्वच्छ भूप ¦ कमेवशादुयतः। येन दग्धौजमो नियं 

भिथ्यावाक्यः दारुखैः | पित्तप्रबलकं कासः प्राष्य 

कासेन सौद्ति। बाह्धणस्थानविध्व'सो वातकासार्दि- 

तोभवेत् | ग्यते क्ञश्रकासेन जलाशयख विन्नतः । 

जह्यविष्णुथिवं यस्तु भिन्नभावं प्रपश्चति। सन्निपातो- 

ल कौसचेन ग्यते" त्वमतः ष्टण, । अयन्नन पशः इत्वा 

भङ्गो भासन्त योनरः। सर्गदोषोल्यकासेन र्ह्यते ष्टण, 
भूपते ! । इति कासपरिन्नान' कथितञ्च मया टण्, । . 

पुनस्ते कथयिष्यामि यत्ते मनसि वर्तंते । राजोवाच । 

खुल कासपरिन्नान' कर्मणायेन जायते| नरकं श्रोठ- 

मिच्छामि त्वत्तोब्रह्मविदां वर !। भ्च्युरुवाच । स ठ क्म 

समासाद्य पच्यते यत्र तच्छरण, । चिन्तयन् स्वानि कर्माणि 

रोदमानोनिरन्तरम् । करम्भ बादुकानामनरकं योजना- 

अतस् । कूपाक्षार' श्य्यं दीप्र वाुकाङ्गारकणटकः 1 

दद्यरते भिद्यते तत्र वभेलच्लयावधि । नरकाच्जायते 

इर्गे जले इम्भोरख त्तकः । कुम्भौ रच्छ, करोभूत्वा जोबे- 
इर्णचदष्यम् । ताद् षत्वमासाद्य महाभागवहोभवेत् । 

। तदन्ते माषौ योनि सप्राष्च परिदह्यते) असाध्यकास- 

रोगेश्य तष््रसानोऽवसोदति? | 

द८्शासकासः । “शखासकासो महाचसरो भवेदुरेहाभिषातकः । 
॥। 

उ्कवेव् कर्मस्ा जेन तन्वो निगदतः ष्टण । मोद 
-च्छि्ितमकचुद्रेदाञ्च पञ्चधा । असः सजायते रणा 
एयककसंवभाुगंः । यस्तु यन्नमनासाद्य पश्वा 

निरुध्य च | इन्ति, खादति वा मोहात् दाश्चासेन 

स्टद्यते । पौराखिककयामध्ये यस्तु वाचाऽन्यथा बहेत् । 

ऊदङश्चासं रसमासाद्य इनोत्हरहरटेयम् । निषिडदान- , । 
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सद्णाच्छिन्नश्चासेन शग्यद्यते। मत्य: शास्त्रायैनियिक्त 

बाक्द" यो दूष्यलयपि। पौडयते तमकच्चासेः 8 चुद्रंः ५ 

पाकस्य विघतः । परे कम्पोणा देहो नरकेष विष. 

च्यते । नरक्षान्ते व्यालयोनिः व्य्षौ शौकर 

षायरोम्। यक्मेवथाद्ुयोनि' गत्वा ख परितप्यते । 

मादुषत्वमनुप्राप्य पूर्ञीक्तनोषन्टह्यते' | 

९€ यच्मरोगः । “वच्छरोगख भिन्नानं इ ततं स दैरोगतः । 

सहाया शखै राजन् ¦ कथयामि तत्रायतः । सेनापतिः 

क्यगदख च पराण्ड रोगोद्ाहज्च रोऽखसरणएव बलासमा- 

स्यम् ¦ ज्ञासकः कामलक; सहायोयौ आासकाषा- 

बरपि भन्तिणौ च | स खत्वौव'विधः घोर' यच्छरोग' - 

दारुणम् । प्रणम्या छनि तिकालस्परै दिनम् । 

राजोवाच } अख रोग्ख चोत्पत्ति्जायते केन 

कर्सखा। केन दानेन विप्रेन्द्र! परलापि न वद्धते। 

तत्स विस्तरादुर्ठि चोठमिच्छामि यत्तः । च्थ्यु- 

वाच | घुरायेत इतो विप्रोन्यासापह्रणः कतम् । 

इच्तिच्छेद्ः ठतो येन मधविषटुकर शच यः । सर्वसेन प्रजा- 

पीडा कता येन सखकमेष्णा । स डता दह्प्रते याम्यै 

तेरेव भयङ्करैः । निवेष्यान्वतमे मार्गे दचिणहारि- 

भषसे । ततो नखा यस्यास कंम्मसानञ्च पापिनम् । 

स'यमन्यां यम्या नोत्वा त" षापकारिणम् । षट 

धुटाञ्चते द्रूताचित्रयुप्नान्तिकं ययुः । चित्रयुप्रश्चतः दृष्टा 

क्रोधारुखितलो चनः । विल्रगुप्र उत्राच । इमः पराप 

इराचार' नरक' नय दुवैद्म् ` योजनानां थतः लं 

कुम्भोपाक दारुणम् | तान्त्म्भमये दौप्गे बाल्काङ्गार- 

शंटते । णएव'विधे त॒ इन्त चिःप्रस्ततर सखकर्मतः। दद्य 

सानोऽतिडःखेन यावदाभूतस "वम् । कालान्ते स 

शुनः पापौ कभमियोनौ च जायताम् | तत्र जीति वर्षाणि 

दशपञ्च च भूपते! दुष्य च्य" ठ्वा तनो भवति 

माषः | अच् सन्चयरोगेख पौड््रमानस्तु दह््रते" । 

४ रक्तपित्तम् 1 श्य, राजन् ! षरा इनत्तं यखेदः कदन 

महत् । कटकार ण्यसंस्याने व्रतो नास वे दिजः । तख 

षत्रो इराचारः सवधम बपूलत :॥ पर्द्रव्याभिलाषो च 

परभार््यारतिप्रियः । एकदा कामतस्तेन पिटव्यद्ध बध्बे- 

लात् । धर्मिता तेन दोषेण यमख विषयद्कतः | नरकान्ते 

कुले जातस्नख कमेससङ्भवम् ¡| रक्रपित्तगदं भृङ्गो सक~ 

मालिं तदोषतः» । 

यद्मादुत्पद्यते खो मतो षा याति यत्र बै। कमतो 
याति तां योनिः येनोपशमनः भवेत् | काकोलनाम 
नरक कभिपूयपरिक् तस् । लिप्यते तत्र दुष्टा रक्ञाकी 
मिषटमोजनः । न्यजञागमनेनापि नरकः नाम दुग- 
मम् । तद्मात् पिपीलिका भूत्वा जोवेदषचतश्यम् । 
इष ङतख च्य संत्वा जायते तत्र भानवः । यलमरोग 

समासाद्य वेद्नेः परितप्यते । अगदैमै शमं याति तदा 

न्नेय ठ कमजम्'" | 
[ 3 ८ ज [प 

४२ लरोगः श्टणषु कचयिष्य ऽह" नव स्लेहान्महो- 

पत ! | मूढा निरपराधेन ये लोककटनप्रद्ाः । चन्ति 

पूलेन चास्ठेण वाक्यदोषोद् गनेन च । तानेष निषा 

देता यमखान्नाकराश्च ये) मह्ाप्रोताख्यनिरये दीप्र 

स्लसुमाटते । भेद्यन्तोव तत्रैव दमृपत्योरेदकानपि । 

भुवा तु कदन घोर" भन्वन्तरचठष्वम् । नरकान्ते 

ततो स्ये" जायते पकियोनिषु । पर्ल मूला भ्योगी- 

खात् लजोवेहषं चतु्यस् | मालुषत्वसवाप्यौव ल- 
रोगाठरो भवेत्” । 

४र२ेअ्ौरोगः । “शृणुषु तव घुने पुरा जन्मान्तरे कतमु | 

साध्वोमतुमतीं सातां स्निधिः नागतश्च सः | एतत्- 

कमे छत" तेन ग्टह्ीतश्चाशेसा च सः | अत्महा भ् यहा 
यस्तु ङतो येन च गोबध;| ते चा्भसा च ग्टद्यन्ते 

भक्ता कटः छट्;खुहम् । पञ्चति'शत् समाः कोश्यो 

लत्ताणाम्नवि'शतिः। ताभिखाख्य' महाघोरं गाढान्धतम- ` 

सातम् । स्पदा समाकोणे दुष्य जौोववजिंतम् । 

स तिछेद्धिवथा दीनौ येनेद्' इषकत' रतम् । कर्मच्तय- 

मतुप्राप्य पञ्चाद्धवति भाहेषः | गेषेऽर्गोगदवान् भूतव 

इःखेन पौडितो भवेत्" | 

४ धभगन्द्ररोगः । “युदख दमङ्गते पाश" पित्तरक्तोदका- 

शतिः । प्रभवेदिकटाकारो इ्व्॑ो स्भेभद्कः । स वै भग- 

न्द्रो च्यः कमलो गोपशास्यति । चाचाययैनायागसन' 

ये क्र्न्ति नराधमाः । पत्तपातलधर्मेण बालटृद्धुधन- ` - 

पाः । ते पतन्ति सह्ाघोरे नरके च दारुणे | यः 

केशम॒ल नाया हन' भद्रपोठकम् । चोरयेदुयसतु दबु. 

श्ट ोयात् स्तोधनः च यः।स मतस्तु अिर्मला्" 

नरक प्राष्य सोद्ति। ग्टप्रष्ठव्याषुगोमायुभक्तद्रमाणोऽ- 

तिद खतः । भृक्गइुतसदखनच्च नवसंख्यः क्षपेत् एनः 4 

सोऽप्यनेनेव रोरेण जन््ादावपि र्टद्परते"। 
9! गुलसरोगः ^यतःपरं प्रवेपः युलभरोगं छद्ारणम् । 8५ अदि : “धृणुषु पश्ादेल ; कथयामि तवास्त: । गवा 



कर्म 

ग्टहीतं यत्किञ्चित् खखादाखष्यं योहइरेत् । सोऽन्यजन्् 

समासाद्य वातांशच्छदिमान् भवेत् ¦ अतपेयलवा पितर" 

जखपरानः करोति यः | शतः पँयोचकीं योनि संप्रा 

चुत्पिपादया ) पौद्यते वण्यते तावद यावदुव्योभ- 

गती रषिः] भाहुषत्वमहप्राप्य पित्तांचच्छ्िपोडड़तिः । 

वात पित्तपरिन्नान सदैयखोपदेशतः । त्राता कम. 

ङ्व" दान" देय" शक्तिमभो सता" ̀ । 

8 देहिका “इह्का न शाम्यते यख बदहंद्यख्योपदेशतः । तां 

विद्यात् कमेजां हिकं श्टणु भूप ! वदामि ते। उतृसादितं 

येन तपः प्रद्ष' यतेश्च गोविगप्रहखासनस्यम् । स॒ याति 

चोर नरक मतुष्यो हका विपन्नः पुनरेति इत्यम्” 

४अअरोचकम् “पिले मात्रे चातिथये नादौ यस्तुच भोल- 

कम् । दत्वाञ्चातिस पापिष्ठो यां गतिं यातितां ष्टण । 

 तथान्न' कोष्देये ठ ढमिभूत्वा विपच्यते । स्टते विष्ठा- 

रमित्वा पच्यते बह्वासरान् | वतो वायसयोनितव 

प्राष्व सीतेच्धिर दनम् 1 तत्र वायसयोनौ ठ सबैदः- 

स्वसवाप्य वे । सदष्यत्वसवाप्रोति हीनयोनौ प्रजायते । 

ऋारोचकगदरेनापि पोड्तस्तन् केवलम्” । 

४दसख्ञरभङ्गः“‹त्रया लतं रा यञ्च तन्व निगदतः शुणु । छर 

गायमानन्त॒ छतिमन्त' दिजो त्मम् । त्व निषेधितवान् 
पू तस्मात्ते गतिरोडश्ो । असमाप्रपद्' यस्तु गायमानन्त॒ 

दखरम् । निवारयति सोऽप्येष खरभङ्े ण ग्ट्यते " । 

४६ अतिद्टव्णा \ ^“ षितं गोकुलं प्राप् जलपानावलम्बनमु । 

विन्नसाचरित' तेन प्रपाध्वस्छते न च। जलङपाल्न 

कथा इत्वा श्डतो याति यमान्नया। ऊषरे निजे देशे 

इहे सिकतामये , कोटयोनि' समासाद्य तत्न तिष्ठति 

पापधीः! गोलोमसम्बित काल इःखमामोति निर्म 

रम् । भादुषत्वसच प्राष्य द च्णाव्याधि्ुतो भवेत्” 

° विष्छोटकमू । “छधन्वा नासतश्नन वण्ड़ालख जलाशये । 

कतं स्लान' जलः पोत तत्कमवश्तः ष्ट्य । चायुः 

म्टतो दतैम्होतश्च यमान्तया । भद्ृष्णधससंयुक्ं 

चिप्ठः कूपे निराश्रये । भुक्ता तत्र मह्ह् ;ख॒तद्यान्त 

चतृक्चे प ! । जातोद्ाह्युतो भूत्वा विश्फोटकषगद्ा- 

दितः स्वको जितदोष' यो भुङ्ख का तख वेदना? 

५ ¶भ्वममू च्छा “भ्वमसू चछीरुजावि्ो वेन सजायते नर, | 
तच्छुणुषु सयाद्ात' कथयामि सभातः । भ्रमस्तु जायते 

तद्ध तत्न दुःखकरः पररः) उभायां कटिलोलोकः 

श्वाभयित्वाऽन्वथा षदेव् । मृच्छ च्विते भवेत् सोऽपि यत्र 

{ १७६६ } की 

यावि ष्ण तत्। समागषोऽन्ते इद्वा; किरा 

यमदेचिताः । नीत्वा प्रयान्ति तल्नौव तानेव पिङ्गलां 

रीम् । खक्षमवथतस्तन् पिचाचाः सन्ति दुःखिताः । 

संचिप्रल्त्र दु्टात्वा पिथाचा यन सूचिताः | भम- 

युक्तो भवेत्त पूरं मन्वन्तर प ! । उलूको जायते 

तख्माद््विा बसति कोदरे ¦ उलृकलच्दव' प्राप्य षकयोनौ 
प्रजायते ९ वको जोषति वर्धकः ततो भवति माषः । 

पूैकम्मेप्रभावेन भ्वभमूच्छन्वितो भवेत्”; 

५२इद्रोगः । “इदरोगो जायेते येन कभेणा त्वसतः शुष, । 

सावधानो भहौपाल ! कथयामि तवामतः। लोभात् 

इ षाद्धवेद्यस्तु परपोडाप्रदायकः । मर्मोद्षाटनलदययो- 

$पि कदन तेन विन्द्ति। भरुष्यख्छेन दोषेण द्जैम् 

नरकं व्रजेत् । नरकान्ते एनभेन्ये" टरोनैरतिद!र्णौ : । 

पौद्यमानो द्नोद्याश कम्रं दोषिशेषतः'” । 

५ ३अामवातः 1 “एुरा येन महोपाल ` छतो यन्नस्वद्चिष्ठः । 

उत्ष्धज्य बाद्यणायेव न दत्त" येन वा एन" | अधर्मा 
जिंतवि्लानां स"पहोयेन वा शतः । सन्विपन्विष 

तस्येव भवेदामख संपद्ः। रश्छात् प्रवर्तते शोय 

वेदना चातिदारुणा । आमवातसतु सन्नयः कर्म॑ज- 
श्वाख निषढतिम्” 

५ ४सर्व्वाङ्गवातव्याधिः वातव्याध्य् दुगमोयेन 

देड्िनां न्प ! । उत्पन्नो 

ततः श्ण । छ॒रापयो षिद्रमण येन वै वाञ्छा इटात् । 

छत" स नरक्ान्ते शनोयोनौ प्रणयि च, जङ्घा 

कम््रणा 

छल कटौ खुकतः केवलखञ्जकः | परस्त्रीवसनः 

येन त' तख ततः ष्टण । ग्डत; स षङ्ै- ` 

यम्वैनीतञ्े तोयमान्नया । आअयसौोन्च शिलां तघ्नां 

बन्धुदारपरिञ्् ताम् 1 तद्गखे बन्येद् यब्राद्या्षदिनद्रा 

चठडश । वान्ते शानो योनिं प्रयास्वदचद्रच्यम् । 

भालुषत्वमरुप्राष्य ग्टह्यते तेन सण्ट्ण। सव्यथा 

` मन्ययसखख सव्वाङ्ग' वातपीडितम् । सोष्णगाल' शटा ` 

तस्य भवतौ खलककेतः” । 

५५ दम्दरोगः “चट छतः पुरा येन जाद्मण्ख सष्टीपतें | । | 

दम्यते स॒ च. इवेत्तः संयमन्यां यमाज्ञया क्न्भौरो- 

जाथते तखा्चिरक्षारं जले वसेत् । वखान्े माषं 

योनि" संप्राप्य तन्द्षान् भवेद् । अभक्तः सव्व कार्येषु 
गदोपचयदोषतः । खक्ख विप्र क्रवद्चिश्वादिक 

यदा न द्याव व्दुपाहित फलम् । खनसमेदोषः 

| 1 

बह्धधाभावः सम्यग् वच्छ. 
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वद्य संपरह' भवत्यतोवोपतरे तौन्द्किः” | 

५ दैशन्हपित्तम् “शअथान्पित्तोपचयो भवेद्येन वदामि तत् । 

जिद्काखादसमाव््ो मानवोयो निषेवति | निषि. 

इ्मविकिस्येन सख द्धतः प्राप्य वावसोम् | ग्टभख 

दारमेयोञ्धं योनिमासाद्य कर्मतः । पश्चात् सजायते 

देहो विदण्वान्न' प्रप्य च । इत्कणटच्चान्हपित्तेन 
दद्यसानोऽतिदूषिवः? 1 

५ऽथोयोदरम् ““लोभाकोहादुभयाद्दे षात् लत्वा+घर्' बरेच 

यः। ख भृङ्गः नरक वोर पचाच्छोधीदरौ भवत्" । 

५ ८जलोद्रम् “द्धविष्णु मेष, भिन्नभावं करोति यः । 

ष््डयतेख्त दुटाता जलोदरङ्जा ततः” । 
योधः “त्रच्चे शोधवानु जातः खकमाजितदोषतः | 

कत्ता भुङ्गेऽन्यथा कात कर्तव्या परिदेवना | विनापण- 

सेन यतोबहवस्ताडिताः परा । कषायतेनवः्ंख. तेन 

शोधादिं त स; । उत्पातकषमाविष्टो जातस्तव ण्टडे 
श्ट्णु । तेन शोयादितः एतो ठथा चिन्तापरः प्रभो!» 

& °मूनलब्छुम्^“मूल च्छ ' भवेत् भूप ¦ कमेण वेन दारुणम् । 
देष्हिनो देनाशाथे तनो निगदतः श्टणु | विधवा- 

गमन येन त वा मद्यभोजनम् । मूबरच्छरो 
खोऽपि भङ्गो च नरक' शृण । लतया विद्यु कं 

जन्कमे च बते?" | 
दैशमूलाषातः “शूताघातो भभेदुयेन तन्े निगदतः शुणु । 

दम्मन्ौ्ैथुने यस्तु महाविन्नं समाचरेत् । मूत्राघातो 

वेत्ता दुष कदनप्रद्" । 
&ै.यश्यारो ““अथाण्यरो. भवेद्येन तन्वो निगदतः शुण, । 

ऋतुक्ञातां स््रिव' यस्तु सन्निधौ नोपगच्छति । चअप्रो्या 

क्रोधभावाहा ख याति नरकः नरः । पूयशोखिति- 

मिघ्रं नरके पच्यते श्टयम् | मातुषत्वमचुप्राष्य 

शआाकौराश्रसरिरोगवषान् । भूप ! विन्दत्यददिन कदन सूत्र 
© + 

रोधतः; । च्यासैवख्य विपवयोासं यः करोति नराधमः । 

वख््ात् सरवप्रयल्लोन नरोनारययाद्धतावियात्” | 

& नद्धः ! “जेहाश्च विशतिः ख्याताः एथककमे प्रनावजाः । | 

तेषां गामानय" वच्छे तऋरमादुत् पद्यते यतः । सभुनेहः 

ान्द्रमेहः छराशुकरोदकस्लया इसुः शिकतशोधुखं चित. 

जेष्श्लयव च | फेननकीरख्च नोल इहारिद्रः कालसं- 

` नश्नः। वथा रकन मान्िटोमच्ला छारस्तथा गजः। सदं 

द्यद्लोपदेरेन च्नात्वा जेदान् यस् यक् । नामाल- 

, रवः पू कम न्नाला विभिञ्चरेत् | पूवे भेयनरदूवरु 

४४ 

भवेत् 

{ १७६७ 1 

1 

क 

शौकरो योनिमाव्रजेत् । तखान्ते माहवीं प्राय जलनेष्टा- 

दितेः भवेत् ! भाटगामी बलान््ो्ान्धुभेषो भगेद्धरः । 
रजकीगमनाच्च व चारभेष्ी प्रजायते । सतौविपय्े यं 
त्वा सन्द्रभेद्धान्वितो भवेत् | रोगिणीगमनान्मर्यो 
भवेन्ा्जिठमे्ान् । भितस्त्ी धिता येन स भवेच्छु- 
क्रजे्ान् । चत्ष्यर्ाभिगमने भवेत् खिकतभेहवान् । 

खये हरत्ता चरमे सितमेदहधी रारतः। कालमेही 
भवेत् सोऽपि युष्पत्याच्च धर्षणात् | रजसखलायां रति 

जद्रक्मेहादिंतो भवेत् । मज्जेयुः सोऽपि 

योऽन्त्यजागमनच्चरेत् । दक्षमेद्धतिदु होविधवा 

गतिदटोषतः । जाद्यणोगमनादेहौ इहस्िमेेन 

मेहति । अच्ततागमनायवक्तो इरिद्राभद्ध मेति | मातरः 

येऽभिगच्छन्ति भगिनीद्धा्रनः छताम् । चच. ौवाचताऽ- 

रक्तां भ्नाटभा्यीञ्च मादलोम् ' चर्स्त्रीं राजपत्रीञ्च 

भितरस्लं वा कटुभ्विनौन् । श्डता वैवखतपुरी यान्ति 

भूतैः प्रपौडिताः । ताद्यन्ते वन्न दुं त्ता मत्तः शुष्, 
वदामि ते | अङ्गारराशौ प्रलभ्य तान् दहन्ति थमान्नया । 

दरतासु महतीं घोरां ज्दलन्तीमाय्सीं शिलाम् | खाद्- 

यन्तिच तान् पञ्चात् नरके च क्तिपन्तिवै। नरकान्ते 

एनस्ते ऽपि श्डताः सख्युः करा भ्टम् | कराः पञ्च 

वर्षाणि द्य वर्षाणि ककु । पिपोलिकास््रयोमासा 

छचिकाञ्चावदमात्रकम् । भूत्वा प्रयान्ति गोयोनौ षखजा 

विफञेन्दरियाः । तलाधर्मचय' त्वा ततो मादष- 

योनिष । प्रनेहगदवन्तः ख,; प्राञ्र.वन्ति मनोव्यथाम्” | 

६९४ स्लतिनाथः “धमप परिचच्य. योऽ^सत्रीमेयने 
रतः | स स्त्रोषिरक्तो भवति पश्व तख विनन्धतिः' । 

६५ खण्कटदिः “ससख शला रब्धक्ेन विप्रोगेदब'हूकत । 
सटरेव महन" याति ्छगं इन्तिः निषाद्षत् । चिपोतान् 

बन् सोऽपि नित्यः खादिववांसूदा। चआबुःयेष 

सवै द्ैयोन्यैनींतोयमान्नया। निःचिप्रो नस्के षोरे 

तद्छान्ते त्वत्कखे हिज ¦ । जातः सठेुणोत्पन्नः खकभ्मे- 
व्यत: ष्टण | छषकरोगेण सृन्तप्रः चोणरेताः सदुः खितः" 

६ईखन्मादः “बराह्मणं वैष्णव" तीं पितर' मातर हिजम्. | 

नाचेयेन्निन्दयेहापि राप्न नरक ब्रजेत् । उरीषाख्य 

मद्धावोरे निरये छ ए्रभोजने } अशधःथिरा भवेत् पापो 

नानाइःखप्रपौड़तिः । कम्ब्ौन्ते घ॒ एन्यौनि' माषौ 

प्राष्य क्मीभिः। उश्छादरोगवान् मर्यो जायते न पनन्दन। 

खटतिभमकरः द्रव्य' वैदेत्त नाद्के बरौ, दन्ादारं 
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` चेरेदुयस्तु भवेदन्मादरोगवान्"उन््ादभेदाः इश्वतोक्ता न्तेयाः 

द७अपज्ञारः “ये कोपवुडयः पू न जागन्तय् पकारिणम् । 

जाद्धण्याखरोधच्च यैः कतोमानवाधमैः। गें 

रश्डिभिवे्ं ते शयुनिरयगाभिनः । नरकान्ते व्यालवोनि 

वैयाचौमपि शौकंरोम् । ततो मादषयोनौ ष इपर 

चुतो भवेत्" । 
६८अस्वि्डूकलादिः ““अजाञ्च तिलधेचु्च लौडवम्बतिला- 

जिनम् । गजोभवहखौधेचसालूकखापि संपहम् । चौद 
तेलञ्च लवं भङ्ादानखख वा यहम् ! यः करोलन्यया 

योनौ मैथुनं ८.समोह्ितः । नरेषु गवि यो रेतःसेकं वा 

करुते कचित् । न छ्मख' न्टपतिद्रव्य' यो हरेह टभावतः। 

यसूयजेच्छरथं प्राप्न तथा भायां विवाह्हितास् | दन्ति- 
द्ुनखिव्याषु सिंहगवादिभिहतः। स खतः खाख्य्रहिते 

स्थाने च रु षिधोदति। अरेषकालं तखान्ते मादुषल- 

साप्य सः । स्विदि रोगेगुँडीतस्तप्यते सदा" 

६९ मूल कमि: “अग्नये प्रचिपेदाज्ं मन्त्रहोन' विमो हतः । 

स भृतः पवेताह्.मैः पात्यतेऽधः घनः पुनः| घर्वाद्व्या धि- 

दिग्धः स क्रन्द्मानो यमान्नया। भक्वा कट' विराद्यः 

सातुषत्वमवाप्य सः । मूत्रकरम्यदिंत' गात्रं प्राप्य छ्यति 
निर्भरम्” । 

७ विद्रधिः “फलापरणं येन ठतं चौय वे एर । खमुतो 
यमदूत शाद्यमानो यमान्नया | खंयसन्यां पीडितोऽपि 

दकिखद्वारि केवलम् । शोचयित्वा खयं कश्य करन्द्मानः 
पदेपदे । प्रकिप्रो नरके घोरे यै शौदति पापकत् | 

ततोष्ानर्योनौ च जन््ासाद्य स इष्धीः। 

सादुषत्वेऽपि स दै विद्रधिमान् भवेत्” । 

७} अपची वातयन्थिश्च “त्वङःमध्ये बहवो यख पकंटीफल- 

खन्निभाः । भवन्ति खन्ययत्तश्च नाम खाद्पचीोगदम् । 

अद्धि हत्फलाकारं वर्धेते च दिनं प्रति | वातमन्यौतिखा 

ञेया जायते देडदेहतः। इदं गददयं भूष ¦ जायते येन 
तच्छणु । कथय नि तव सेहाबभन्नोऽसि मह्टोपते ¦ दरसञ्च- 

बह्लच्छायं पव्वंतञ्च नदोतटम् । वलमीकायं गवां नोऽ 

गोशा देवतादयम् । समासाय चरेन् मून" तया निी- 

बनादिकमभर् । सक्रामं कुरुते यस्तु स प्राप्रोति ततः ष्टण । 

याम्यपाथञ्च दुभेद्य पापिष्ठानां भयग्रदम् । लभिपूय- 
इशाविष्ठाथोणितेनापि पिच्छिलम् | पापिनस्तत्र गच्छन्ति 

दते डाः उनि९,२८। थोचन्तः खानि कमणि करन्द्मणनाः 

पदेपदे । यमाञ्चया च निरये षोरे पूयपिशते । चिप्रा- 

क 
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स्तिन्ति तत्रेव वैरेव' इध्गतं कनम् । त्यान्ते मातधीं 
योनि प्राष्य तद्व्ाधिमान् भवेत्" . 

७रथिरोरोगः “प्राष्य तोयं वे म्यी नाचरन्तीह चोत्तमम् । 

बाद्धणञ्च यरा न नमन्वि ङुबुइयः । वतक पाथ- 
बह्वच होता यमविष्रोः। रो लष्णवतीं नीत्वा 
पिशाचकुलसेविताम् । ताद्यन्ते बिषिर्यन्त्र घौरः पापि- 
भयावहः । अनेककालं तलापि स्ित्वा भज्ञ कयोनिष । 

जायन्ते त्र तिषन्ति वर्षाणि दयसंख्यया | सेषयोनि- 

ततोयान्ि निरस्दं तत्र स'स्विताः । सृक्खा कभेवशात् 
कठं मालष्यः यान्ति ते इन; । ज्ञाचषीं वोभिमाषाद्य- 
भिरोरोगगुतास्तु ते। 

७शने्हौनता “धुरा सकामतो येन कौटवी च पराङ्गना | 
दष्टा नेत्राभिषातो वागोः कतो जाद्यण्खवा | ख 

२३ क्मवश्गः कुपितैयमकिद्धर; । काकले नरद द्धप्तो 

बद्धस्तिठति श्ट लेः । षच्चठुल्यनखेः काकस्तस्य नेनख गन्त. 
नभ् । क्रियतेऽवद्शतं यावत् उत्पन्योतपत्ं नित्यशः । 
श्रोचते स्वानि कमा क्रन्द्मानोऽतिदुःखितः } उत्षन्य- 

नरकात् पञ्चात् उलूकोजावते हि षः! श्द। कोटरथायी 
च द्विन्धः काकग्धितः। तिष्वल्वब्दः्कं वावनुमा- 

इषत्वभवाप्य सः | नेन्हीनोभवेदुदुःो भवेत् कमवशौ- 

कतः । यख्िन् वयसि यत् कर्म. चरत" वापि द्षछतम् । 
तज्जित श्हायोभवति तदयद्छेव जन्मतः | जपभेवनं 

तद्या मे नेव्रहोनख देहिनः । विद्यमाने शरीरेऽपि 

नेत्रहीनो निरेक प्राणागारनिद्' दें लोष्रषत् प्राण- 

वजितम् । तदन्ने लबड्िदेहो दथा खानृमरण' वरम्» | 

9४ रानग्र्ता ^ इरा परस्त्रौ खल् कासबुङ्धा विलोकिता वस्त 

विवजितापि । मोविप्रह्िसाद्च नितान्तदष्टिक्रौढता नेन्- 

शिद्धोनताये | नक्ानष्यमन्द्तमथान्यसोगः ददिषाज्वता 

चान् द्ञ्यजा भे । देशद्पेता कुर दूरमा तां भेश्य 

देेथ ! इरे ! प्रसौोद" । 
७५ नेत्ररोगः ““सन्द्डद्भिबेद येन मदष्यस्लमवः ष्टण, । उद् 

यास्तमवेलायां भु सध्यन्द्नि नरः | रैचते कामत 

योऽपि मन्द्बषिः स वै भवेत् । यञ्चाश्चिथरीरः 

सन् दीच्ते दिष्सेश्वरम् । नचतर पहवारञ्च दिनं वद्धिञ्च 
गँ दिषम्। वोऽन्यजन्् समासाद्य ने्रव्याधिबुतो भवेत् । 

अनेन पटलच्छन्नतिमिरात्तियुतोभवेत् । दम्यतिभ्यां 

पहतं ये नरः प्रश्यति सेधनम् । सोऽन्यजन्् मासाद्य 
नेलपूयगद्ात्तिंमान् । दम्बद्योः छरतासक्रचिक्तवोः चर 

न 



क 

लेचणम् । यः करोति स वं नेत्रपूयरोगवुते भ्वेत् । 

मृत्वा कटमवाप्रोति पिचटादि्लतेङ्धवेः । विद्धायात्मपति' 

या स्तो एत्रमाप्नोति जारतः । साऽन्यजन्दनि भूपाल ! 
वि्छपाक्ली भवेदु भ्रुवम् । वलग्प्रा प्ष्ण्डदूवः एुरुषो- 

, वाच योषितम् । क्रोधाविरेन भनसाया वाच््रष्ट' पतिं 

दिजम् । सान्यजन्दा समामाद्य विषमाक्लोभवेद्भ.वम्” 1 

७&गलगख्डः गरड़माला च ^णुरा येन लतं नेहाट्गुरुख्ी- 

कश्ठद्थेनम् । स मृतः प्रान्तरे देशे निजे च यमान्नया। 

पात्यते कि रैरवरेदिव्यवर्षा युततरयम् । एनजंन वमासादया 

खकम वशतच्च सः] गलगण्डयुतेनित्य' गण्डमालाङुले- 

$पि षन । पापौ सौदति इचः चिरं कमं च्यावधि” । 

9ऽनाषारोगः"जाद्ध [कसी परि श्वटो सन्मथाविषटचेतनः। छगन्धि- 

कुङ्खमारोनि यानि द्रव्याणि तानि च | त्वया सतत 

लाघ्रात' प्राप्न र्त न कष्टदित् | नाद्भर्भ्यो न देवेभ्यो 

दत्त तेनेदमोटशम् । नासिकादेयमासाद्य कम्म चाच्चिवय 

तिष्ठति.। किच्च वेश्याङ्गनासङ्ग यौवनः विफलोदयोतम् । 

वेष्या रमिता यच तेनास्छश्टा दिजातयः”” । 

जदक्चौरहोनस्तनता “याचमान पयो यास्त्नौन ददाति प्ररा- 

मके । खा मृताखपिषी मूला जोवेह्चद्टयम् 1 तात् 

कच्छपिकायोनौ प्रविश्चाबद्चतुटयम् | प्रलक्ं नरकं भेक्घा 

सादषी ठ भनेद्ध षा शु भूप ! प्रणता सतो चोयक्तो- 

रस्तनी भनेत् । चौरं म रते यदा; सनात् सन्तप्यते हि 

सा । आतरज्ञप्रालनेऽशक्ता' भूत्वा कञ्च विन्दति?" 

७९ खनविरूोटणेगः““खलनपाकोभवेटूयेन कम्पं या त्वमतः शुखं । 

इ्ाऽन्य रुष" या स््ी खन' दथंयते खकम् । सकामा- 

कामबङ्ध्ा वा इटयौषनगविता 1 द्रूतंयमान्नया सापि 

शखते च निरन्तरम् । भक्त खकम्ज दुःख पुनभ त्वा 

च मातुषी | सतनविस्फोटरोगादप्रा विदिता छखवजिता 

८*जेष्यातवम् “ते भक्तंरिया नारी परसम्यभिलाभिणो | 

हा मुता कि्करम्ये टेण्डपाथासिताड््ता। नौत्वा यमाः 

रया साच विशुद्धये ततः शुणु । चाय" एरष तप्र 

स्ररभ्युकरोच््वलम् । खालिङ्गनमतिक्रराः कारयन्ति नर 

श्टशसम् । व्षायुतसह््ञान्ते ततो मव्य च शौकरीम. | 
सारभेयौञ्च भाजारीं योनिसाविग्य कन्तः | सृत्वा च 

भादल पश्चाह्ारस्तीत्वभवाप्य सा आगेषदर्पेः साच 

रम्यमाण्णा ययेच्छथा | म्ये भोवथात् सा च खुखं प्राप्य 

चद्धषता । नं भवेद्भ्या चान्यनारोयन्त्रस्णयजो विका । 

यथाः षा च भवेदन्या जनजन््न्यन्यथा न हि" । 
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पश्वाप्थिस् “षरा यस्तु सष्ौपाल ! धर्म चिन्तापराङन्दखः । 
निन्द्कः पिमा. दिजतीयेखखख च । शते बाधिर्यं 

रोगेण ख एव प्ररिग्टदह्यते?। 

८र्छोश्ररोगः (निल्यक्रियाबद्धिथेस्तु भत्वा भङ्गो स दमेतिः। 
भ्त भूसिपय प्रापय ष् ककाो पजोवकः। वायसत्वमचु- 
मर्य ब्टभरङ्कटच्करः 1 भूत्वा च मादुषतरे स क्श्म 
रोगी सद्ा भवेत्" 

८रहसचकम् “दिजः शच्ध्याविीनोयः स ूदराद्धभः 
टतः । ख मृतः शाखते यास्यंवैभखतषुरोगमैः । काष्कों 
पारावतीं योनि" गत्वा तिति ब्रम । ततो माचुषतां 
प्राष्य इस्तलार्ितो भवेत्"। 

८४्योनिरोगः “रसमाय' पतति" या स्री तोषयेच्न ययेच्छया । 
ख्दरासा च तावै खात् जोवेदष चतुथ । 
तद्या माहीं प्राप्य योनिः व्यध्यादियोगिनौोम् 
गत्वा खन्तप्यमाना सा योनिरोगेणं निर्भरम् | किच्च 
चोर्यं प्रकारेण या इर्यन्यभोजनम् । सा तद्वोगेण सतत" 
ष्ट्धयते नाल सशयः" | 

८५अचृग्द्रम् प्रद्रम् अधाष्धग्द् रम्युस प्रदरः योनिदोषजम् । 
कणा येन राजेन्द्र ! तन्मिनिगदतः शु | कत्वा रन्व- 
नभादौ या योषिद्भृङ्ग बुभु चया | बुमुचित' पति' व्यङ्ग 
या पश्वधेन च। प्रयाति नरक धोर' यक् 
भोक्त भदयभष्तये । प्र्यल नरक" ` भृज्ञा ततो 
भवति वायसी | बायरौ दश वर्षाणि शुकी भवतिषा 

शनः { भातुषौो ठ भवेत् पञ्चादद्धग्द्रगदा्दिता। 

शेतप्रदरथुक्ता खा भवेद् या भक्गचोरिणो” | 
८३ इषलोदतोत्पादनम् प्रकान्ताद्ठतोत्पादनच्च। “भद्ामना 

महादाता तयेत् एण्यलच्छचिः । नगरी" भ्वेमता तेन 

काचिदेका मनोदरा.। रण्ड व्यलोकि सौन्दयं चीलारस- 
व्िलाखभूः। तां द्रा मोहितो राजा सस्यकखं जातकौ तशः 

तामादाय बलाच्छोघु' ययौ निजण्टदं प्रति । विष्ाय भदह्धि- 

घोरन्या नारीः प्रियवशथंवदाः। अल्राहुरागक्ान राजा 

च्ण' ताद्च न शद्धति। तखा गभे छत राजा जनय, - 

मास न्द्रम् । देषाद्पि महीपाल च्ायुःरेषे यमा- 

जनया | नीतो यसान्तिक' द्रूतर्वारेञ्च ग्टदाख्णैः। 

चमं राजपुरे तख ॒वित्रयुप्ेन धोमता । रएतव् त्वा 

यमः क्रबनोऽशेडुदरूतान. छनिष्टरानु । एव" क्रुर' इरा- 

चार' परयेषित्रिय' सदा| रौरव" नरकः नीला 

ताडयध्व' निरन्तरम् । तखाः पूरीषमूत्ाभ्याषठतपन्नख छतख् 
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च | एतख पिदलोकानामाहारार्थं प्रदाय | रारवे- 

$ब्द्शत' इष्ट" स्थापयित्वा च येानिममू | ततः कर. 

योनौ. च पातोऽख भविता नः | ̀ यावत्तिढटति भू- 

लोके ठषलोगभजः खतः । तावतृकालण पिदणाञ्च 

नरकेऽख्य स्थितिर्भवेत्? । 

खादेणन्धे यथा पाठोऽधिगतस्तरेव लिशखितः। पुस्त- 

कान्तरस वादेन न्य.नताल वाऽत्ति सषा परिहरणीया 

अल्रोक्ररोगादोनामकाराद्यच्चरञिन्या खातिक्रभेणोपन्या- 

स्तु तत्रत्यक्रमाचरोधेन । तेन तत्र्यक्रमादखारेख निद्- 

वितरोगादीनाश्ुप्रणमाथेद्ानादिकपरित्तानं छक्र भवति। 

तन्तह्ानादिकं विच्वरमयान्नोक्तम् तत रावगस्वस् । 

शातातप्डगुभारतसंवादयोरेकलर विषये विरोधप्रसद्धः 

रोगाल्यत्वमहक्त्वाम्यां व्यवस्योन्ने या । एव दानादिनेदो- 

ऽपि। मार्कश्डे यषराणाद् करकमेविपाकृभेदो विस्लतरभया- 

चनो डङ्कित ः, तत्तद् मन्यं म्योऽवधेयः । 

कर्मव्यतिहार इ० वि-खति इ-चञ् कमणा व्यतिष्ारः 
त° । परस््रौकजातीयक्रियाकरणे, क्रियाविनिमये । 

यथा य: कञ्चित् येन कमणा तर कम्पा त्वादिना खंबभ्नाति 

इतरोऽपि तच्जातीयेनेव कमा तं कमेत्वादि्निा संबन्नाति, 

तयोः कम विनिमये भवति | यथा अन्योन्य ताडङ्यत 

इत्यादौ । अन्न अन्योन्ययोरेकज्ातोयवाडनक्रियायां कतेन 

सम्बन्धा ् तथातम् 1 करि कमैव्यदिद्ारे' कर्मव्यतिहारे णच् 
9 ६६. स्ियास्' “न कमेव्यतिहारे"पा०। क्रियाव्यतिहारोऽप्वत 

कर्मशालास््ी कर्म्मणः शिल्यादेः शाला । शिल्यादेः 

शालायाम् । भगला ठ तां भागेषकर्मशालाम्” ।*जगाम 
भागेवकम्पं यालाम्'' भाग्ा०१९,१० 

कमभोल लि कमै थोखयति थोल-अण् | कर्मकरणा्यै- 

शीलयुक्तो अमरः । [अआफलोदय २कमक्षारिणि च। 

कश्चशूर ए° कर्णि शरः । प्रयतेन शप्रारव्धकमीसमापके, 
कञ्मश्रष्ठ ए०। + एुलहषुत्रभेरे' ल इख गतिर्भार्या लौनखत- 

सतो छतांन् । कम्रं ष्टः वरीयांस' बदष्ण् च॒ महा 
सते!» भाग० ४,१,२१ । कनीया श्रोठः | शकम काय्य - 
करेन वरे तिि० । 

क्मसंन्यास ० कर्मणः खद्धपतः फलतो वा संन्यास 

सयागः । फलभिषख्िराद्िन्येन १तत्फलत्याने र२्खद्- 

पतः कर्मल्याओे च। वा परसवे कमोरं्रासोऽ्नर | 
चखासमशन्द् ४८० ° संन्यासभिवर्णम् | 

कमसन्यासिक ए कमयां स न्यासोऽस्मख उन् | 
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प्रत्रन्धान्विते सिच्चके हलायुधः {वा परस्वरय कम- 
सन्ना सिकोऽप्यल् 

क्संन्यासिन् ए" कम शंन्यासोऽ्यदख दनि | विधानेन 
श्कम्म त्यागिनि भिच्के र्कम फख्थागिनि च| 

विधः कमण्स्यागः फलषाधनमेदतः । फलाय ज्नाजि- 

नसूयागो जिन्नासोन्नांनखिद्धये” श््यक्रदिशणा च्ञानार्ध 

कम फलत्यागः, मोचा खंद््पतः ल्मत्वानैन दं 

सन्यासः! “आरारदनचोषनेरयोग कमः लारणशच्छते । 

योमाद्ढस्य तसैव शमः कारयछच्यते*डति गीतोक्त; 

“चख विशुद्धधियः कम खधिकारो विशुहषीः। स्या विवि- 

दिषोत्पन्तौ तदयं कमं स'त्जेत्""द्यक्ते च विविदिषाया 

भेऽ कमग्योहेतुत्वावगमात् तडत् प्तौ तक््याज्यत्वाधगमाञ् 

तथात्वम् । वा परसवे कमं स"ब््रासोत्यणत् । 

कौगसङ्क ० कमेणिसङ्ग ्याखक्तिः खन्ज-षञ् ७त °| दभ 

करोमि अनेनैततृफल' भोन्तु इ्याकारकेऽभिनिवेचे । 

कसचिव ए° कमं छ सचिवः ७त०। राज्ञां सन्वव्यदिरिक्र- 
कमत सदाये अमरः | 

कञ्चसासिन् ए" सण्ठात् पश्यति नि साच्चो €त°। 
“द्य; क्षेमो यमः कडा महाभूतानि परञ्च च| 

एते शएभाशुभखे ह कम णा नव साक्तिणः”इयक्तोष खरथ्था- 

दषं नव । &त। क्रियासाच्चात्कत्त माले विर]. 

““येावस्तत्कम दाच्तौ खभजवबकयुतोयञ्च यञ्च प्रतोपः"वेखोर 

क्सि स्त्री दत० | द्टानिटफषपराप्तौ ^ खकविदधि 
पुनराशशसेः दति कुमा०॥ 

कम्मस्थान न० कमणः व्यापार{चननख ख्यानम् | ज्योति- 

षोक्त लम्नावधिदथमस्याने । चआाजोवशन्द् विति: । 

“लग्न न्ुभ्यां वोेभाजः खभं खात् क्मस्वाभ' खेचटट" 
युतः सत् । सत्खेटेवां युक्तटष्ट' चटन्यौ पावै वा युतं 

इष्टत्यौ । कर्मास्योऽयुः खण्टे चेत् कुजन्नकविभिर्युतः । 

दष्टो वा इदधिहानिभ्यां बुतोवित्तकरामतः । क्षमे शुम 
खगाभिखिताः द्यराच्चदा न रिष्नीचण्टहे तै) 
धम धान्य इखटद्धिकराख सायषः; स्विरधनख श्र उड । 

गीचारिसंस्था अपि प्रापद्टाः पापाश्च कमं ग्यशुभ 

प्रदा; । क्रूरा खपि सभने शुभाः स्यि 

षतः सट्पहषोचिताद्धेत् । शमद्टाः शुभोयेोयाः' 

कसंमे सदुयद्धादुमाः । शुभाः भावयशःप्रोक्ताः खल- 

खेटमिरीच्तणात् | चिकित्सकाः .यास्छविवादकाड उरोा- 
इता षञ्चनवतृपरा बा । नरां थे श्ृगे यका ॐलैसु 
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कमेस्थितेः सद् पहवौकितच । दतीयष्गाः पापा | कर्मर ० कमः इच्छति ऋ-अण् | ।कर्मकारके (कासार) 

लम्नेन्ट्भ्यां श्यभा मताः। निधनान्त्यगता नेष्टा विशेषाज्ञगन- 

संस्थिताः | रकन बियतिं रषिः खे, चन्द्रोधन ३, 

चन्द्रञधतः४, कमेष्ण ¦ ल्िवेदनन्दकमिते१९५क ईज्या९, 

ष्टगुः? छखं ठे कुति १२ऽस््रभोतिम्” जातके तञ्धिन्ता- 

प्रकारः । 

कामङक न° दैत ०। विहित यागादिकमणोऽङ्ग यथा ददे 

प्रयाजादि । टेथकालादयोऽमि क्माङ्गानि। यधा 6 

ग गैः--““तिथिनक्ल्रवारादि साधनं पुण्यपापयोः। प्रधान |` 

॒णभाेन खवातन्त्येख न ते चमाः'!। “प्रधान विषेयख 

जातिभेदे, "नमस्तच्तभ्योर यकारेम्थद्च वो नमोनमः, नमः 

कलालेभ्यः क्मरेभ्यचच वे नमोनमः" यजु ° ६२७ । 
“तपसे कौलालं मायायै कमारम्” यज्॒००,७, पुरुष- 
मेषे “मायाय कमीर' लौहकारम्'” बेददो° । 

“कर्मारस्य निषाद्ख रङ्गावतारक्ख च> मनुः) “ये 

धोवानोरथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः" अथर दै,५, | 
५ ॥ =^ 

“ -वंशमेदे (बेड्वाथ), रेकर्मरङ्गखच्ते च राजनि० । 

४कस प्राप्ररि  तिण्खाये कन् । क्मारक कर्मरङ्ग टले 
(कामराङ्गा) घु०राजनि०। 

कमणो युणमापे नाङ्गतेन, तदुक्त “कर्माखच्निह्हित नेव | कमौरै-ए ० क्मारति अरु-अण । (पुरत राजनि ° । तख 

वङ्गौ षरिपरविन्त ते । शनब्दात्त् तड्पस्यानष्ठपादेवे यणो- कमकरखसमधत्वात्तयात्वम् | रकमकरयसमथ त्रि° । 

` भवेत्” भटका °प्रमाषान्रासच्चिषित"' कम्प वुदलौ प्रथम" | कर्म श्रथ इ० आयेरते रुषा अत् चा+शो-अआआधारे 
न परिषयौभवति प्राधमिकशब्दादेव तद्य कमण उप- 

स्थितिरिति उपादेये श्वव्धिवे कमणि पूजादौ 

चन्द्रादिक्रियात्तेन तद्वच्छिन्नकालत्वन वा शुचि- 

(न < €& 

अच् कमेयामाशयः । कर्मजन्ये धमाधम्ङ्पे गुणभेदे 
4 

५ शमूलः कर्माशयो दाटटजन््वेद्नीयः” पातण् ° । 
© पि ०. > 

कस विपाकशब्ट च अस्य भाष्यविवरणे दशिते। 

ततृकालजोषिनः कर्माधिकारात् प्रमाणान्तर- | कर्मिन् ति° कर्मास्यख नीच्या°इ्नि। व्यापारदुक्तो स्वां 

लभ्यत्वे नाविधेयतवाच्तिथप्रादिर्यः” ति त° रधु | 

“फलवतसच्रिधावफल तदङ्गमिति” न्यायेन फलवत्- 
प्रकरे पटितानामफलानां स्वधां तदङ्गत्वमवधेयम् । 

क्ाजौव र कमं खा च्ाजोवः जवनम् । शभिल्यादिकम्ब - 

हारा जोपनसाधने। खच न्णां जन््रलग्नावधिद्शमभावे 

किपषादीनां द्रेकायनवंशदादथतिंयांमैः शिल्ादि- 

डण् “कर््िभ्यश्चाधिको योगो तद्मद्योगौ भवाजंन !"" 

गीता ।२फलाभिसन्बानेन कम क्तरि च । भ्यतृकभियो 

न प्रवेदयन्ति रागात्तेनाठराः च्ीणलोकायुपवन्ते” 

खण्ड, उ०।८'्र्ापू त्ता दिक्भिः खां भमादिमारगे ख चन्द्र 

मराडलादिप्रा्चिः? शा० भा० ^कतविक्कध ककमि"- 

णाम” यान्न° | 

कमं वेष ॒च्याजीवे जातके क्रः, तज्ञ अजीवशन्दे | किष लि० अतिथरेन कर्मी इन् इनेलक् । क्रिवाद्े जने 

द ४१,४२४० द्र्ितस् । कम जोवति चण् । २ शिलखा- | कार्खन्दरिय न° कमणां वचनादीनां निमित्तमिन्दरियम् चअच्- 

दिञ्मेजौ विकावति न° । 

कमौत्मन् छ कर्मणा आद्या खात्मागो यख । खंसारि- 

खि खाटटोपनिवहृशरौरयुक्त १जोबे । ̂ तख्खितु खपति 

ठ खस्ये कर्माल्नानः शरीरिणः" मतुः | कमेखि याल्रा- 

मनो यख | रेक्रियाषक्तचित्ते च । 

कर्माध्यत्त ए त° । क्रियामःचिणि ठतारंतावेचके । 
कर्मान्त एकमः कविकर्म णोऽन्तो यत्र ¦ सम्पद्रटोधिकमे खि 

शलदभूलौ हेमच ° । “ख हन्य इन्यवेचेत कर्मान्नानु वादह- 
नानि च” मलु;। कर्मणः ततृफलखान्तो यत्र । 

२दत्तुधान्यादिषं सहसाने च । शुचो नाक्रकर्मान्े भो 
नन्तर्भिके्ने"” मनुः । “कच्चिन्न सवे कमान्ताः परोक्तास्त 

विशद्धिताः"भाग्सभा० १६५ सोर दैत कभसमाप्नौ 

च कर्मान्ते द्चिणां दाद" 

२२वा०्बगडरे ४४४ 

घासादिषित् निमिन्तार्थे दैत० | वचनाद्कर्मकरोष षागा- 

दिषु इन्दरिवेष “पद्चोह्यादानगमनत्रिसगानन्द्काः 

क्रियाः । अंषिवाणिज्यरेवाद्यास्तेष्वे वान्तभवन्ति हि” । 

““वाकपायिपादपाय्पस्वंरचेखतत्क्रियाज्ञनिः । रादि 

गोलकेषुास्ते तत्कम््र नदरयपञ्चकम्” पञ्चदश्यां तेषां नाम 

कार््यांखक्तानि । “वाकपाणिपाद्पायुपस्थानि कर्मन्दरिवा- 

ण्याद्धः ५ वचनाद्ानषिहरणोत्सगानन्द्ाच पञ्नाम्" 

सां०का०। ५इन्द्रखात्मनश्िद्कतादिन्द्रियशच्यते ` सां ०कौ० 

व्याकतद्धैतदद्यानिः तदिटटतौ । 

«^तेषामिन्दरिय शब्द् थैत्वे कारणमाह इन्द्रखात्नद्रति1 

‹दनद्रोमायाभिः पुरुष्धवदेयते इत्यादि" चतौ इन्द्रेण 

ब्खात्!थ कलदयनात्, पाणिनिनाइन्द्रियमिन्द्रलिङ्म्” 

दलयादिना इन्द्रशब्दात् तद्वङ्गादययं घ्रत्चयेन निपा- 
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तितत्वा्चख दथात्वम । करणव्यापारः कतैव्यापाराधोनः 

करण्व्यापारत्वात् कुटारादिव्यापारषदिति करणव्यापारेख 

कन्त रहमानात् इन्द्रियादौनां एरूषलिङ्गत्वस्” । 

अनर विहरणशब्द्ख गतिपरत्वम् । स्पटखक्त' शा०ति°। 

“न्ञानेन्द्रियाथाः शब्द्ाव्याः ताः कें न्दरियाख्यपि । 

वाक्पाणपादपायुन्ुखंज्नान्याङ्मेनोपिणः | वचनादा- 

नगतयोविसर्गानन्द्सं युताः । कर्मन्द्रिया्यीःसंपरोक्ताः" 

“अन्व॒लिंङ्गम्" राचवभङः । 

तेषां बच्चणनि्ययाथं द्ितीया कारिक्षा या दथिता 

साच कौ०व्याख्याता ।“पञ्चानां कसे न्द्रियाणाम्,करशट- 

ताल्वादिस्याननिन्द्रियं वाक्, तद्या टत्तिषैचनम्"व्यारंतद्ध- 

तदस्माभिः “रब बारिन्द्रियदख ख्यानखक्ता लच्चणकथनाय 

तट्डत्तिमाह तस्या इस्तिवं चनसित । ता च तचनलाधन- 

मिन्द्रियं वाक्। एवम् खाद्नघाधनमिन्दरियं पाणिरित्यादि 

लच्चणम् । कारिकायां दिहरथमरद्ं चलनप्ररं त्ख गति- 

मेदः उल्षगः उदराद् सलस्यापसारयेन व्वागः! आनन्दः 

ऋआानन्द्विथेषलनको रसथोसभोगात्मको व्याफारभेद्ः'' । 

अत्रतालादिस्वानमिनयुच्वा आदिपदाद् “अष्टौ ख्वानानि 

वरछानारःकरटः शिरस्तथा ! जिह्वामूलञ्च दन्तौढः 

नारिक्षा चेव तालु च” इूयक्घाना्ठर आदीनां सहणस् । 

अतणद शद्धेन ““हश्लौ पादावुपस्थञ्च जिद्धा पायुस्तथेव 

च । कर्मेन्द्रियाणि पद्व" दूति जिद्धायाः कमभन्द्रय- 

त्वखोक्तिः सङ्गच्छते इन्द्रियाणि च चखाडहङ्ारिका- 

खीति सांख्या मन्यन्ते ^“प्रतेमं हां सतोऽ हद्कार स्त खाट् ग- 

शश्च षोडशकः | सात्विक एकाद्यकः प्रवत्तंते वैढ- 

वादहङ्कारात्? इति शांज्का० । “परकाशलाघवाभ्या- 

भेकादशक इन्द्रियगणः सातिकः वैकतादहद्कारात् प्रव 

न्तत" दूति कौण व्याख्यातद्धुतद्खाभिः | 

एकाद्शकगणख सात्िकत्वच्पपादविठमाह प्रकाशलाष- 

वाभ्यभिति.सत्व' कषु प्रकाशकम्"दति कारिकया लाघ- 
वख प्रकाश च सत्वघभ्ात्खोक्तो : इन्द्रियाणा च्च प्रका- 
शकत्वात् लाचवाञ्च सत्वका्यत्वं नि्धितं, तथा च साति 

कादेवाहङ्भारात् तस्ोतम्िर्यक्ता । वंशतात् वितमेव 
वे कतन्श्मादिलयेः?? । इन्द्रियायाञ्च यथा च्ाहडारि- 
कत्व तथा सां ०द्ध०भाष्ययोः समधितम् । 

“कभिमानोऽडङ्कारः” “एकादश पञ्चतन््रान्र' तत्- 

कायम्'' द° । 
“ख हहरोतीवहङ्ारः कुश्धकारवत् अन्ःकर द्रव्य, ख 

च॒ धर्भधर्म्ममेटाद्भिभान ब्य् क्तोऽसाधारणटत्तिता- 

षचनाय, बद्धा निचित रवाचऽह्ारममकारौ जायेते । 
अतो टक्योः कार्यकारणभावानुखारेय टन्तितोरपि 

कार्यकारणभाव उन्नीयत इति । एकाद्गेन्द्रियाखि शब्दा 

दिपञ्चतन््ातं चाह्धारख्य काय सित्यथः। भयानेनेन्दरियेखेदं 
खूपाद्क भोक्तव्यमिदं मे खसा धनमित्यादपभिसानादेवा- 

दिषगे बिन्द्रियतदिषयोतलन्याङ्ङ्कार इन्द्रियादिहेढः लोके 
भोगाभिकाेनेव रागदहारा भोगोपकरणसजं नद भनात् 

“खपरागादम् इच्रित्यादिना मोकच्तधमे 

रागादेव 

हिरण्यगर्भख 
समरिचक्षरारेरुत॒पर्तिखरणाञ्चेति भावः । 

तच्च भूतेन्द्रिययोमध्यो रागधर्मकं मन एवादावद्ह- 

हइारादत्मददुत इति वि्ेष,खन्मात्रादीनां रागकार््य- 

त्वादिति तत्रापि विथेषमाहइसा०का०।"सालिकमेकादशकं 

प्रवतेते वौ ताद् इह्ारात्” | «“एकाद्थानां पूरणनेका- 
दशकं भनः बषोड्शात्मगखमध्ये सातिकम्। अतस्त 

ह कतात् सात्विकाडह्ाराव्जनायत दइग्थथ;। शतच 

राजषाहङ्घारादभेन्दरियाणि तामसाहष्धाराञ् तन््ा्ाखो- 

त्यपि मन्तव्यस् । ^वकारिकसौजसश्च तामस त्यहं 

तिधा । चअहन्तत्वादिङ्वाान््रनो वेकारिकादभूत् । 

बेकारिकाच्च ये देवा अयांभिव्यञ्चनं यतः | तैनसादि- 

न्द्रियाण्येव स्ञानकमेसयानि च } तामसो भूतद्छच्छा- 

दिर्य॑तः ख' लिङ्गमाकनः" इग्यादिष्तिभ्य ख निर्थ॑- | 
याव् । अण्व उरााद्यसारेख कारिकायाष्ये- ` 
तदुक्तम् । “सात्विक एकादचकः प्रवतेते वैदतादह- 

द्धारात् । भूतादेश्लन्माल' स तामसस्तंजसाइभयस्" 

दूति) तेजसो राजसः | उभयं ज्ञानकमोशन्द्रये | 

नलु देवतालयश्ुतिरित्वागा्िष्ले कर्णानां देवताचयं 

वच्यति तत्कथं कारिकयापि देवानां सारलिका्ङ्कार- 

कायत" नोक्गभिति उच्यते शमदिचक्लुरादिय- 

रोरिणिः द्धर्यादिदेवता एष चच रादिदेवताः शूयन्ते । 

च्यतश्च व्यरिकरष्णानां समट्करथानि टेवतेवयेव प्येष 

स्यति । तथा च व्यटिसमश्योरेकताशयेनाल शादे 

देवाः करपेभ्यो न धरथद्किदिश्चन्ते। अतः समी 

द्दरियाणि मनोऽपेचयाल्यसत्वत्वेन राजसा्कार- 

कायैतनेव निदिष्टारि | खूटतिषु च व्यटोन्द्रिवापर्चयाऽ- ` 

धिकसत्त्येन वालिकाङ्कारकायेतयोक्तानौल्यविरोध- ` 

दति सन्तव्यम् | तदेवभहह्ारख लं विध्यान्बहतोऽपि ` 

वत्कारयख ट्व विध्य' सन्तव्यम् । "खालिको राजसङ्व ` 
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तामसञ्च लिधा महान्” इति रणात् 

चानयोव्य'क्रिमेदाद्'थमेदादे्यन्यदेतत् । एक्ादयेन्द्रियाणि 

द््ीयति''भा०।.५कर्गन्द्रिद्धौन्द्रियैरान्तरमेका द् शकम्" ° 

^4करन्द्रियाणि वाकपाणिपादपायपस्यानि पच्च.न्नानेन्दर- 

याणि च चत्तःख्रोव्रत्खसनघाणाख्यःनि पञ्च । एत- 

द्भिः श्द्टान्तर सन एकाद शकमेकाद् शेन्द्िय मित्ये 

इन्द्र सङ्खातेश्वरख करयमिन्दरियस् 1 तथा चादष्कार- 

कार्यते सति करणत्वमिन्द्रियत्वभिति") “इन्द्रियाणां 

भ.तिक्षलमत' निराकरोति'भा० । “चा हष्धारिकलश्चतेन 

भौतिकानि" द° \ इन्दरियासोति शेषः| श्राह 

इ्ारिकत्े च प्रमाणभूता खतिः काललंपराप्याचाय- 

वाक्यान्बन्ादयाखिलश्टतिभ्यश्चादुसीयते । प्र्यच्वा खतिसु 

५द्द्ं ब्ध खाम्^'इ्यादि । नदु-“्यनच्नमयं हि सौम्य 

अनः" इूत्यादिर्भौःतिकत्वोऽपि खछतिरस्तौति चेन्न प्रकाशक- 

त्वघाम्ये कान्तःकर णो पाद्ानत्वसतैवोचिततय) ङ्का रिकत्वश्ते- 

भूतानासपि हिर ख्यगभेसङ्कल्य- 

त्रौविष्यः | 

रेव छख्यत्वात् । 

जन्यवयाच्रख मनोजन्यत्वाद्च। व्यहिमनव्यादोनां 

भूतस्ते तिष्ठतां मूतिभ्योऽभिव्यक्तिमानिख त 
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भौतिकलन्चतिरनौसोति | नह तथाष्याहङ्कारिकल्वनियेयो 

न घटते १ “अख एरूषद्याम्नि' वागष्ये ति वात प्राण्च- 

चरादिलयम्^दत्यादिश्तौ देवताखिन्द्रियाण्णं लयकथनेम 

देवतोपादानकत्वखाप्यधगमात् कारण एव हि कायख 

लव इत्या श्या भा ०।द्देवतालयद्ुतिनारम्भकख' ख ° 

श्टेवताद्ध या लयशखुतिः सा नारम्भकविषयि- 

खोव्यथैः, अनारम्भकेऽपि भूते जलविन्दोलेयदनात् । 

ऋअनारम्भकेष्वपि भूतेष्वाकनो लयश्रवपाद्च । “स एष 

विन्नानघन रतैतेभ्यो भूतेभ्यः सघल्याय तान्येवादु विन- 

श्यनि" इ्यादिश्धुताधिति भावः" भा०। 

तनय तयेव चां ति० ^कारिकादहहारादे वा वैका- 

रिका दथय। दिग्बादाकंप्रचेतोऽचि-+-वदङ्कन्द्रोषिन्द्रभि- 

ल्रकाः। तेजसादटिन्दरियाख्यास"सतन्मालक्रमयो गतः»। इन्द्रि 

याणामविष्ाटृदेवानाच्च आहड्ारिकत्वश्छक्तम् । 

कनेन्दरियाणामधि्ाटरेवाच्च वाचः वह्किः,पाणेरिन्द्रः, 

पादश उपेन्द्रः, पायोः मिब्रः,उपस्यख कः बह्मा । 

वेदान्तिमते च च्याकाशथादीनां रजोंशौः वागादीनां 

क्रभेणोव्पत्तिः «“रजोऽभैः पञ्चभिस्तेषां क्रमात् कमेंन्द्रि- 

याणि बु । वाकपाखिपादपायुपस्याभिधानानि जन्निरे" 

मद्दष्ुतैः तेषाद्चादृ्वारित्वे प्रभेयविवरणोषन्वासे 

€ 
कष 

निरालत', तञ्च च्याक्शन्द् द६६ एणदर्थितम्, तेषामव 
सानेन भौ तिकृत्वसिद्विरिति शुष्कतारकिकमतसपि तत्र 
निरासित' नौव ०दण्यम् | “तेषां रजोऽशंजातानि 
कमात् कम न्द्रियाणि चशब्द्चि०भागवतवाक्यम् । 

कव दप भ्वाण्पण्यकण सेट् । कव्व ति अकरन्वीत् चक 
प्रनिकबेति | कवेटः कर्वर, कबरः | 

काव ° किरति विषयेष विश्वम् क~प । कामे उच्च ° | 
कामस चित्तजि्तेपकत्वात् तथात्वम् । 

करवट ° कव-खट । दिश्तसासमध्यं चन्द्रस्वाने, यत्र 
गत्वा क्रयविक्रयादिना सन्निद्धितजनपद्षासिनो जना- 
ज्योवन्ति १तादथे याभे षरे वा र्नगरमात्रे च अमरटीका 
कवटं द्िशतयाममध्ये यामोभनोहरः” हारा० उक्तो: ` 

, न°च | रेप्रचुरकख्टकसन्ताने याने च | `“ धलुःशत' परी - 
खाष्ो यमात् केनानरं भवेत् | दे थते क्ट 
खात् नगरख चदु; शतस्"" यान्न ° “कवेटद्य प्रचुर 
कर्टकसन्तानखं सामख'” मिता० जूमेविभागे प्राच्यां 
दिशि टण्स'° उक्तो ४देथभेदे «अथ पृवेखामञ्जन- 
हमभध्वजपद्यमाद्यवद्भिरयः । व्याषुखुखदह्मकर्वट चन्दर - 
घराः खधकर्याञच्च" । “ताक्तचिष्ठं च राजानं कथटाधि- 

पति" तथा | सद्धानामधिपं चैवये च सागरवासिनः" 

भा० स० २९. भौमप्राचौविजये। लिकाण्डेमे ठ 

“चदरटशतयामानर्द्रौण्डखकर्वटौ” इत्य केः ५ अ चत- 
खाममध्यस्ययामे च घु°। 

कार्वर म क~वरच' ¡1 १ कर्मणि निरू० “अन्यदद्य कर्वरमन्य्# 

० ६,२४,५ । ̀  कवरं कम नाभ तत्” भा०। क~-विचेषे 
भुरच् । रव्याषुं रासे च स्त्म उश जातिलात् 
स्तियां ोष४निश्ायां स्तौ विश्वः भित््वात् डश । कषरो- 
तयेव । सा च ५ हङ्गपलरयाम् जटाष ० दथिवायःं भेदि ०। 

कवृद्धार इणक्व द््पेउश्् तं दारयति इ-अण | कोविदरदखे 
कवे(वृ)र द० क्ब (ब) रथब्टा्ये । ९ 
कश्छ ष क्षथ-यत् । क्रे, (कचूर) राजनि” । 
कार्ष एन० ठष-अच् कम खिष्ञवा ।"'दशाङ्गगुञ्च' प्रवदन्ति 

साष' माषाह्वयेः पोड़ शभिः कपम्" लीला० उने 

अशीतिरन्तिकापरिमाये बोड्शमाषके मानभेदे २ तन्ते 
शवं च । श विभौतकटक्ते च ° शब्दरत्ा०। भ्वा०शष-भावे 

घञ । ४च्छाकैणे । तदा०कष-भावे घञ् ।५ विलेखने च । 
चत प्रसद्धयत् पौराखकखानत्तकर्सी(चत इत्या दिपरिभा- 

पित ठंद्यक परिभाषितमानभेदउच्यति | तत्र पौरािकाटिम) 
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नमाद्ह हेमा०द्ा०ख ° मतुः.“ लोकषव्यवह्ारायं याः संन्नाः 

प्रथिता भूवि । ताज्रदयद्वखानां ताः प्रवच्छाम्ययेषतः | 

जालान्तरगते भानौ यत् च्छा दश्यते रजः। प्रथम तत् 

प्रसाणानां त्रसरेणु प्रचच्तते । त्रसरेखधघ्क नेया 

लिचेका परमा यतः। ता राजस पलिते त्रयो- 

गौरसर्षपः । सषपाः षट् य्ोमध्यस्तरियवदैव 

शुष्णलः । पञ्च॒ टष्णलको माषस्ते छव स्तु षोडश । 

पल' द्ुवर्णाञ्त्वारः पलानि धरणं दथ | हे ठष्ले सम- 

ते षिते योष्ग्यमाषकः । ते षोड़श खाद्भरण एुराण- 

शौव राजतः | कार्यापणस्तु विन्नोयस्तास्निकः काषिकः 
पणः | धरणानि ट्ष न्नोय' शतमानस्तु राल्त,। चठःसौ. 

वरिक्रो निष्कोविसलं तु तत्प्रसाणकम् "या त्नवल्क :^जाल- 
र्यं मरोचिस्वः त्रसरेण् रजः खटतम् । तेऽटौ लिता 

ठ तालो राजसषं प उच्यते | गौरस्तुते ब्रवः षट् 

ते यगोन्नेयस्तु ते त्रयः। लष्णलः, पञ्च ते भाषस्ते छवरससतु 

घोडश । पल" छपर््याश्त्वारः पञ्च वापि प्रकोत्तिंतम् । 

हे शष्णतचे खष्यमाषो धरण षोडधथेव ते । चाणमानन्त 

टथभिद्रणेः पलभेव च । निष्कः खवर्पासत्वारः कारिं - 

कस्तास्िकः मणः" ह़॒ विष्णुः" 'ज्ञालस्थाकमरोचिगतं 

रजखसरेणस प्न, तदक लिच्च, तच्छय' राज 

सष पः, तच्चय" गौरसषं पः,ते षट् यवः, दच्नय' क्ञ्णलः, 

तत्पद्धकः माषः, तद्दादथकमन्ताद' स चतुमाषकं 

सवरतः, तद्धठःसौवखिंकोनिषकः । हे कष्णे द्ग्य- 

माषकः ते षोडश धरणम्" ^ताजिकः काषोपणः पण 
कात्यायनः (माषो विंशतिभागश्चन्नेयः कारषाप्रणयय तु । 

काकिणो ठ् चतुर्भागो माषस्य परिकोत्ति ता । पद्चनद्याः 

प्रदेयेत् सञ्जय व्याव््ारिकी | काषाप्रणप्रसाणं तु तत् 

निबद्धमिचेव यत् । ति दाद खव्णसु दौनारस्तु 

लिकः खटतः''नारद “कार्षापणा दल्िण्खां दिशि रौणः 

परशत्तते । पणो निवद्धः पूवव खां घोडधेव प्रणाः पलम् | 
अगस्तिरपि भ्यवः खात् सषपैः षडिभर्ृञ्चा चेका 

निभियदैः। युद्धाभिः पञ्चभिश्वोको माषकः परिकीरसिंतः। 

भवेत् बषोडशभिमाषेः सवयं स्त; पुनः खटतः। चठभिः 

पलमेकन्तु दश ते घरण' विदुः" ।५अष्टभिभेवति व्यक्तौ 

स्तर्डलः गौरसपपेः । स वैणवयवः प्रोक्तो गोधूम 
चापरे जगुः” । वष्णुयप्रः "^पञ्गुञ्ञोभवेन््ाषः शण- 

नतेचः चतगुयैः | कलद्च धरण श्राङ्धसेिमानविथा- 
रदा; | मन्जाटिकाकल्खस्तु तौले रुञ्जादय' विदुः । 

कषं 

सच्लाटिका बिंशतिस्तु धरणं तदहिदां सतम् । स्यलमध्याति- 
च्छाणां इच्छाणामपि रतम् "।८ष्दौनारोरोपक्ञर्टा- 
थत्या परिो्तितः। . इवसप्नतितमोभागोरोपक 
दृष्यते ” प्रज्ञानरेणाप्याह चेतो यथावनध्यपाककाले 
निष्मद्नधान्ययवादश वख माषः पञ्च वा शुञ्चाः दुव. 
णमाषकः ते षोडय छवः; रव" प्रमाणसिडस्य 
द्वितोया संन्ना कषः दूति चतषक पल' पलानां शतेन 
ठला दियतितौलिक्ो भारः असव भारख उदतौलिक 
इति तोया संज्ञा" दानलाख्डे देमाद्धिः] दतेषां 
मानभेदः शक्गितारतम्यापे्चया खाद्यताजेद्ना्ैः । 
द्यकपरिभाितमान' भावप्र° । 
५न मानेन विना यत्न व्याः जायते केचित् । 
अतः प्रयोगक्ाया्ैः सानमनोच्यते भया । चर 
कड सत' व॑द्यैरादयैखयान््त ततः विहाय स 
मानानि मागधः मानषच्यते। । वसरेणबुषेः परोक्त 
स्तिंशता परमाणभिः । लसरेणसतु पर्यायनान्न्ा 

कशो निगद्यते । जालान्तरगतैः दयकरप्रथो विलो. 

क्ते । षड्बंथोभिर्मरोचिः स्या्षाभिः बषडभिख 

राजिका | तिद्धभोराजिकाभिच्च सषपः प्रोच्यते 
वषै; । यपोऽटसषंैः गरोकतो रज्ञा खाच््व्टयम् । 
षडभिस्तु रत्तिकाभिः खान््ाषको डेममानके | मा्े- 

शठभिः शाणः खाद्भरणः स निगद्यते । टङ्कः ख रव 

कथितस्तदुदय' कोल उच्यते । कुद्रको वटक्चैव" 

दङ्तणः स निगद्यते । 

स प्रोक्तः पाण्सिानिका | अक्तः पिचुः पाणितल" 

शद्धित्मारिचच तिन्दुकम् । व्डिालपद्क' चैव तथा 
षोडशिका मता | करमध्यो हंसपद" सवं कवलय इः ॥ 

उदुम्बरञ्च पर्ययः कषमेव निगद्यते । खातकर्षा- 

भ्यामङपलः शुक्रिरषटमिका तथा । शुक्गिभ्याञ्च पलः 

ज्ञोय' ररष्िराखञ्चतयिका | प्रकुञ्चः पोडशी बिल्ल" 

पलमेवात्र कोचच्यते। पलाभ्यां प्रष्निन्नध्या प्रख्तच्च 

निगद्यते । प्रद्धतिभ्यामद्धलिः खात्कुडवोऽ बै रा वकः । 

अषटमामल्च स॒ न्यः इडवाभ्याञ्च सानिका | शरा- 

बोऽ्टपखच' तदजन्नयमत्र विचक्षणः । शरावाभ्यां 
भवेत् प्रस्थः चतुःप्रसथंस्तथाठकः । भाजन कांख- 

पात्र च चतुःषट्पिल्च सः | चतर्भिंरादकेद्रौणः 

कलथोनल्वणोऽर्मणः । उन्रानस्च षटोराशिद्रोणपयायसः 

ज्निवः। दोणाभ्यां खर्यकुम्भो च चतुःषटिशापकः 

कोलहयन्त॒ कष; खात् 



कर्ष 

` श्ूर्पाभ्याच्च भवेद्यो वादो गोणो च सा ख्टता। 

द्रोखोचतश्य' खारो कथिता स्नच्डावुद्धिभिः । 

चतुःसहख्रपलिका षखत्यधिका च सा| पलानां 

 दिषहखद्ध भार रकः परकोल्तिवः । ठला पलत" 

ज्ञेय" सर्वल्वेष निख्यः। माषटङ्ाचचविल्वानि कुड 

दप्रस्यमाढकम् । राथिर्गोो खारिकेति यथोतच्तरचत- 

गणम् । सागघपरिभावायां , षड्रन्तिको साप्चदवि- 
शतिर्तिकष्टङ्कः षसवतिरत्तिकः कष; । अयञ्चुरक- 

सम््तः | चखतमते पञ्चुरत्तिकोमाषो वि`शतिरत्ति- 

कषटह्लोऽशोतिरचिकः कष: । यमेव कालिङ्कपरिमा- 

धायामपि यतस्लन्ाटरसिकोमाषो इाविशद्रत्तिकष्ड्कः 

साङ्गं टङ्दयनितः | गुञ्जादिमानमारभ्य यावत् 

खः तृकुडवस्वितिः । द्रवा दशुष्कद्रव्याणां 

सभ मतम् | प्रस्यादिमानभारभ्य दिगुखं तटुद्रवा- 
द्रेयोः। भानन्तथा त॒लायास्तु दिख न कचित् 

श्टतम् । श्डद,चवेषलोहादेभा णड यञ्चठरङ्कुलम् । 

विस्तीयश्च तोदश्च तन्द्ान' कुडव वरेत् । इति 

भागधघमानस् । कालिङ्गमानमृ “यतो मन्दाग्नयो खा 

छोनसत्वा नराः कलौ | अतस्तु माला तद्योग्या 

प्रोच्यते छत्तषम्मता । यवो दाद्शभि्गौिषष पौः 

मोच्यते बुधैः । यवहयेन य॒ज्ञा खात् लिथ॒ञ्ञो व्च 
उच्यते ! माषो शुञ्ञाभिर्टाभिः शप्रभिर्वां भवेत् 

कचित् । चदरभिभाषकः शाणः स निषकषङ् णव 

च। गद्याणो माषकः षडमिःकर्मः खादृशमापिकः । 
चद: कष; पल प्रोक्तः दथथायभित' वचेः । चतः 

पलेञ्च॒कुडवप्रस्याद्याः पूरैवन्द्रताः । स्थितिनासये व 

मानायाः कालमम्नि वयोबलम् । प्रहेति दोर्षदेणौ 
च ददा मात्रां. प्रकल्यवेत् । नात्य" इन्त्यौषध' व्याधिं 

 ययाम्भ्रोऽल्य महानलम् । अतिमात्र च दोषाय शखो 

यैस्थे बहूदकम् 

कथे नित्यमेति ठञ् कार्थिक कषैपरिभाणादं 

“काभिकस्ताचिकः पणः इत्यमरः” । नित्यकपे णाहं केन - 

भेदे च षञजन्तकरषेख «“'कर्षान्ततो घञोऽन्त उदात्तः” 

पा० अन्तोदात्तता अत्र क्रतिशपा 
देराद्य दातेति सिण्कौ० | 

कष्रक ति दप-िलेखने । १ चे्कर्भेणकारके (क्षाण) 

कच्चिन्न वोजं भक्तञ्च कषंकखाषसौदटति"" भाग्स० ५० 

^परद्धेन' केक चद इषैलं भम एलक्षम् । मरतोदे- 

कष 1 

तावन्यान' 

निदे थाचुदा = 
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नाभिनिन्नन लाङ्गलेन च पोडड्नम्” भा० ९. ० 
सरभेवक्यम् “कालप्राप्रषपासोत शाना भिव कषकमु" 
भागव २५८ अण०। “तवं समौरण द्व प्रतीलितः 

कषेकेण वलजा पुपूषता" माषः रेखक शकक च | 

क्षेण न°ठदा°लष-भावे व्यर् । लाङ्गला दिना भूमे विेखंमे 
(चाष देचोवा) हेम ०।५ब्हत' ठु याचित मैच्छ्र" प्रमित 
कर्षणं खूटतम्” सलुः। ठषिशब्दे विष्टतिः । ग्बा० लष 
च् ट् । रेच्याकरषेये च॒ (टाना ) “भज्यसानमतिनात- 
कपेणात्'" रघः^शरौरकपेणात् प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां 
यथा” सलुः। देचोरियोटचते सत्न राजनि ° गौरा ०डीष । 

कषेणि खौ ठंग-अनि । असयां स्त्रियाम् उयादिकोषः 
गन्द्कल्पदर् मे उक्रम् । पञ्िन्यम् “सेरादेच धः" 
उणा० २,१ ०५० धषेणिरि्यखेव सिङ्ग: कर्षणिरिति 

बन्धकोद्यक्खा? ्षेरनि प्रत्ययेन सिद्धे ब चिलपरा्ैम्” इ्यक्तस् 
कषेफल एु०कषे; तन्मात्र' फलमख । शविभीवकषटक्े अमरः 

 स्खासलक्याम् खौ रत्रमाला टाप् । 

कर्पापण उ कर्ेापर्ते क्रौयते। बोड़शपणपरिमाण 
(काहन) कषर ख पोड थमा षकमितत्वोन षोड शभिः पथैसतख 

क्रयण्णत् तत् सं ख्वासाग्यात् तथाल्स् ।“अशोतिभिर्वराटकेः 

प्रण दृत्यभिधीयते। ते षोडश राणं खात् रजतं सप्र 

भिस्तु ते;"गौ तमेन षोडश पणेष पुरा शब्द परिभाषित- 

त्वात् “हाति'शतृपणिका गायो वत॒सः पौराणिकोमत 

कात्यायनेन दालि यत् पणानां मोभूल्यतयाभिधानेन 

५घेचः पञ्चभिरादप्रानां मध्यानां विष्ठराणिका | कारषा- 

परकमूल्या ह दर्द्रिणां प्रकोक्िता” षटल्नि'न््ते 

एुराणकाषांपण्योः प्ययतादंमाञ्च तथाधोता | ततः 

प्रन्नाभखार्ये चण् | कार्घापणोऽप्यतर चङ्क चदि ° तेन एु'न०। 

किन् ति लम-साके' णिनि । आकमेके । “लम्बर 
माषहखरणष्टङ्कल कप्िणस्त "' रुः । स्तिया ड्नेष् ।'शाण. 

कान्तसरूगन्धकथि णोः” रघुः । डगबन्तः रच्चीरिणोटक्ते 

] अश्ररुखबस्बनरन्नु स्थितौ हमे बषिकायःं च स्तौ जटा० 

कषु °ढष-ज । १करोषानले (घुटेर आयन) कुल्यायां 
स्त्री अमरः | रद्श्खाते मेदि० । दट्खातस्तु ^“चद- 

रङ्ग,ल्टधख्तावदन्तरास्तथाधः खाता = वितस्तयायतास्तिखः 

“ततः कषे; कृ्यौव् तनद्रले प्रायुदगग्न.प समाधाने कलया 

- पिर्डनिषैपयम्'” ^कथैबयमृने रमाण, कणेलव- 

४४५ 

कध: कुयात्” प्रा० विर विष्ण. कभमाणकग तभेद ‡॥ 

पाठो लिपिकरप्रमादङ्घतः। अतएव उज््वलद् सेन“धेणि 



कल् 

गू ्लीणाम् । षरपत१नय' सान्न नोदकेन पूरयेत् 
स््ोकपेलय सान्नेन पयसा दभ्रा मांसेन, पयसा च 

भ्रस्ेक' कषे लेय ` पूरयित्वा छपेव्” विष्ण्,° 1 ४गन्तं 

माले च। “कपे.वोरणवति” कात्या २१,१ २६। 

“कष .: कष्हर उच्यते” करके अख स्वान्तसपि । 

"(दच्िखतः इुटिखे कर्षं खात्वा च्ौरोदकाभ्यां पूरयन्ति 

सप्नोत्तरतः प्राचोरुदकस्याःः" कात्या०२१,२,२६ । 

श्रज्मथानत उत्तरतः कटिके क्षं गन्तौ खात्वा" कैः । 

करहि द.व्य° सख्ित् काले किम्+ कादेशः | अनद्यतने 

कच्छिन् काञे इत्यर्ये । कड खित्तदिनद्र॒ वचुभिः ” ऋ 

६, २५१२ । 
कर्हिचित् अव्य क्ि+चित् छण पा० मते. भिच' 

पेददयम् । कञ्चि चित्काके इव्यय । ““अच्िना यद्व कदि 

चिन्" ०५,७४,१०। तएव पदकाराः कह्ि,चित् । इति 

भिन्नपदतया षेद :"्यदद्य कदि कष्ट चित्" ०८,७१,५ । 

कल संखपरायां सक ° शब्द् च्यक०ग्वाण्ाद्मण्सेट् । कलते 

व्यकलिष्ट चकले प्रनिकलते । 

कल गतौ संख्यायाञ्च खद० षुरा० उभय० सक शेद्। 

मख्यति ते अचकलत् त | कलयाम्-बभूव अास- 

चक्षार चक्रे । गत्यथंत्वात् ानाथैत्वमपि ।. ^“कल- 
यन्त्यलु्षणमनेकलयम्" माषः “व्यालनिलयमिलनेन 

गरलमिव कलयति सलयजसारम्""जयदे° प्ख “कलय 

बलयन्रे यों भाणो पदे कर् नरौ "जलदे °। संख्यान चचाल, 

गणनं न्ञानभेदच ।“स पञ्चात् संपूर्णः कलयति धरिनीं 

द खसमासृ" नोतिः “कलयेद्मानमनसं सखि! माम्? 

.भाषः“वाचामाचकलत् रषहखमखिलं यश्चा्षपादस्छुराम्? 

मन्ञि ० । उद्धारणे च ““मादयन्ः कलयन्तु चूतशिखरे,केलि- | 

पिकाः पञ्चमम्?" ! यासे^कालः कलयतामख्ि "गीता | 

“कलनातृसवेभूतानां स॒ कालः परिकी{हितः४ति०तर 

विष्णुध° । कलनोयम् केलयितव्यम् कलयिता कलितः । 

कलयन् कलयमानः कलयितुम्  कलयिता चाक 

` थय । “कलिगललितवनमालम् जयदे* ““करक- 

लितकपाल;ः कुण्डलो दण्डपाणिः"? वटुकख्चवः । 

अव्र-च्वगमे छवकलयति वि+खव वियोजने भ्वदि व्यक्ते 

युक्तिव्यवकलनमार्गेऽखि कुशछा"लौला०। 

व्या+बन्ने«तवखेद्धत्रा कलि कधराम्बराम्, माघः न्नाने च” 
“वाचामाचकलत्” मक्खि°। ^मकरध्वजदिरद्माकलयत्* 

“्ठक्रावलोराकलयाच्चुकार "इति च साषः। 

{ १७७६ ] कलं 

प्रति श्ा+-प्रविगोषे प्र्याकलितखहनैयः? दशङु° । 
उदु+-ख्चिष्य यञ्थे"ख वख इस्तोत्कलितलद्ा चरे धिक्री. 

डतो यदुवदहिगेरुमतः" भाग ०७,८,१६ । 

सम्+णएकषं ख्यापादनद्पे योगे । «अथ स'हलनव्यकलननयोः 
करणद्तम्” “सं कपदन्नपदाधमयेकादयङ्गदुतिः किल ` 
शङ्गलिताख्या” खौला० । 

कलं नोदने प्रेरणे _ चुरा ° उभयः ° सक न्केट्। कालयति ते 
ऋचोकलत् त | कालयां बभूष श्चा दकार चक्रो | काल- 
यितव्यः कालनोयः। कालयिता कालित कालयन् काचय- 
मानः कालयित्वा अकाल्दय | कन्प्ंखि काल्यते कालि 
खकालयिषाताम् अकालिषाताम् | “गदां शतस्खाणि 
ल्गित्ताः कालयन्ति तेण भारवि० १८०,७ | भगावो 

न काल्डन्व इद् कुतो रलःश्भाग ०४,१,८। खा मौँखत्- । 
सकलं सन्य कालयामास दूरतः''भाग्छा० ६ ६६. । 

कल इ० कच -णब्टे वञ् नि° अददः । सधुराव्यक्ञे ध्वनौ 
ष्यसरः | “सारतैः कडनिदादंः* “कलमन्यष्टताञ् 
भाषित" कलदंरीच्ठ मदालस" भ२६"' «निशाद भाखत् 
कलन्षराखाम्"” रघु; । “ख पक्तिशोरवश्दाखि वड" । 

“कलकाद्चि काञ्िदरुखत्तरुणः"माषः। कलप्रधाना काञ्चि 

` यत्र णव' कलस इत्यादौ शा०्त समासस्तेन तख न 
तय ऋाथेता । अदखवामरे “कलो मन्द्रस्तु गम्भीरखारो- 
ऽध सत् यस्तिष ̂ ” सन्द्रादोनां ब्रयाण्णानेव * लिलिद्गत- 

क्रम् ।“उदकरिठ कराठुपरिष्तिकलखरन्दन्यगानपरया 
परया” भाषः। कड्-मटे अच् उख लः | २ शुक्रो चरम- 
धातौ न° भेदि । ४कोलिदक्े इ ° शब्द्च °! ४सा लटके 

थु° राजनि० । १ अजो" लि° भेदि° । कलस्य 

खच्च । कलान्वितेऽवयवे च । [द्यां जातित्वात् छोष् । 

कलक एसी कल-च० खल्! यरलमवृस्छो हेम ° । 
कलकशरठ स्त्री कलः कलप्रधानः कशठोऽख । \कोकिले 

शष्ंसे, श्पाराथते च । जातित्वेऽपि संयोगोपधलवात् 
स्यां न ष् जिन्त खाङ्गत्वात् कोप् । कलध्वनिथुकत- 
कण्ठके लि ° स्ियां छप् । 

कलकल ए“ कलप्रकारः युणवचनत्वात्ं प्रकारे 
दित्वम् । कोलाहले । ““चखितया विदधे कलमेखला- 

कलकलोऽककलोलटशथाऽन्यया'? माघः। कलख शाल्व 
कला. यत्र । २ शालनिर्यासे मेदि०! 

कलकौट एकलप्रधानः कोटः शा०त०। कोटभेटे | ठन्न भवः 
परलद्या० अण् | कालकोट तद्खवे ति०1 
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कलक्ूट ए नगरभेदे राजनि° । ततः भवायै तद्राज्यं च 

“वालवावयवप्र्यसथकलक्टा्ककादिञ् ' पा०्द्ज् } काल- 

कूटि तद्भवे लि ° तन्मे च । दजचास्तरिय बम्, लक् । 

कलक्रटा तद्दे एवा सिष, तच्नुमेष॒ च च्तियां त॒ न लक् । 

कालक्रटय दयेव | [नातित्वात् डोष् 

कलघोष स्तनो कलोघोषोऽख। कोक्िवि शद्द्र° स्यां 
कलङ् ए*कलयति किप् कल चासौ अङ्कशेति, क ब्रह्ञाण- 

सर्पि लयति गच्छति लकि-गतौ अण् वा | १चिङ्क 

रपवादे, ताखरादिघाद्नां मलमेदे (कल्कान), ताला- 

दियोगात् 8 कम्हादेविंकारे च मेदि० । "“शथलपाण- 

कवचेष कलङ्खाः" . काद्० ] ““धारानिवञ्धेव कलङ्करेखा" " 

“कचः सद्ाचारशुचेः कलङ्कः" रषु: “तान्नव 

परुषो सन्दरश्डिदिवाकरः । अटश्यत कल्कः ससक्तो 

धूमकेदना रामा० । ततः असयर्ये ष्नि | कलङ्भिन् 

त्य क्रो ि° स्यां प् । ^ कलङ्को जायते विल्व" 

वि° त° शतिः । ततः तारका° जाताः इतच् । 

कलङ्धित जातकलङ विर | 

कलङकष इस््ो करेय कषरि वा० खच् छम् च रख खः । 

श्खिडे शब्द्मा० । जातित्वात् च्तियां डोष. | कर 

ताद्दयां खी शब्द्रत्रा° टाप् । 

कलङ्ः.र इ० कं लल" लङ्यति लकि-गतौ णिच -उरच । 

जक्ानामावन्त खतोजलभ्वमे लिका० | ` । 

कलच ए केतिशब्द्' कञ्चि भाषते क इत्यव्यक्ताडकरणम् 

कजि-च्य् । विषाक्ते ण इते मृगे, र्पक्िणि च । 
शतन्रंसे न०“न कलञ्ज' मक्षवेदिति"खतिः । ४ताच््कूटे 

च (तामाक) “कलञ्जस'वेरनधूमपानात् खादनशुद्धिमुख- 

रोग्धानिरिति" वैद्यके तत्सेवनान् हखरोगह्ान्यादि 

उक्ताम् । ५ परिमाणभेदे च | कष्ट भावप्रण वन्द्रान- 

भेदोदश्डः । 
कलच्ञाधिकरण म “न कलञ्ज भक्तयेदित्यादिताक्यमधि- 

छर पञ्चावयषन्यायमेदेष्च न्यायः यथा किं यदा 

कापि तद्भक्तणनिषेधः । उत सव्व देति संशयः । 

यदा कद्ाविन्धिषोध दि पूवे प्चः धर्वदा तन्निषेध 

दति सिद्धान्तः तरेवत्भङ्गयमा रका० तण दितं यया 

“न॒ कलञ्ज'भत्तयेत्” दति शखुतिः कलञ्नभक्तणाभाव- 

विषयकं कामिन्यः | तत्र कालधिधेषादुपादाना- 

न्िषिष्यमागक्रियायां प्रडस्िमतोनिषेधविधावधिकारा- 

दखावतृकाबभेव तदख्ां वषय निद्त्िः। न हि कलञ्ज 

भच्तणादुयतः तित् करणाच्धिषटत्तद्य निषेधायुपालन 

सटा, भिति कलञ्जभक्तणनितेधो न घुनस्त' निवन्तीः 

यति किन्तु भच्वणप्रटत्तिसत्तामाल्रसधिकारिविशेषण 
यदा यदा भवति वदा तदव निषेधविधिरपि तं 

` जिव्तेयति। न हि कलङ्जख भक्तणश्पक्रम्य यावत् 

कालं तद्ग्यति । अतच्दिवरकाडे निटन्तिः विद 

वेति भवति विफलोविधिः।. नलु नासौ निटत्तिरप्रट- 

त्स्य निदत्त्यद पपत्तेः । सव्य» प्रहत्य पाधिना विनाशं 

प्राद्ययमन् प्रागभाव एव प्र्ृ्तिनिराकरणात् साध्यमा- 

नोनिदटत्तिरुच्यते नत्व प्रहृत्तिरपि साष्यतयोपदि- 

श्यते किन्तु सागप्राप्रप्रडटत्तिसवएव निभेषप्िधावयि- 

कारः । यन्तु “मनसा व कषक भूतन शपि 

षा | यद्नागतभावख वज्ज नं तन्निषत्तनसू” दरति । 

नापिशन्देनाप्रटत्तमालसश्चद्चवान्न विरोधः । भूतचेटावत 

दति ।५भूतं च्यादौ पिशाचादौ जन्तौ ज्गोवं लिषूचिते । 

प्राप्ने इत्ते सभे स्ये देवयोन्यन्तरे तु ना" इति भेदिन्यः भूते 
प्राप्रे निषरध्ये चेष्टाववद्त्यथः। वतच्च प्रागभाव एव काला- 

न्तरसम्बज्ितया साध्यत्वे नोपदिश्यते । प्रा गभावञ्चनादि- 

संसगाभावमाल्रपरः सचाप्रहृत्तख भक्श्यकारणमनतु- 

तिष्टतः सिध्यव्येव। तखात् सलत्क्रियाप्यव- 

सायित्वे विफलोविधि;। कादावितृकाकरखख निचे 

धमन्तरेणापि प्राप्नेः। न च खगेकामादिवत् साध्यतया 

भर्ति द्कत्तं कत्वमग्यङ्ग विषयमालानचष्टानाधोनसि- 

इत्वान्निषेधनियोगानामितिकचचं व्यताकाडचाविरष्ात् अत 

ख॒ शचित्वमपि तल नाङ्गसु । तस्ञान्निषेधविधिष 

काकवन्तोटेवदत्तख ग्टद्ा इत्या दिषसटस्यत्वे नाधिकारि- 

विशेषणोभूतायाः परहटत्ते यावतकालसनुडस्िश्चावत्का- 

लेव निदत्तौ साफल्यं घन मिभिनत्तान्तरवन्न षढदतु' 
छानेनेव थासत्रायैसिद्धिः? (8 

यथा चात्र निरृत्तेरव बोध्यता न प्रहत्वभावद्य तथा सम- 

चितं इृद्दारखयकब्राह्मणभाष्ययोः यश्ा-- 

“प्रतिषिद्धानिरटफलसम्बन्धञच वेदादेव धिन्नायतेन चादुेयः 

सः ¡न च प्रतिषिद्विषये प्रड्तक्रिवख्ाकरणदन्यदनुछे- 

यस्च्ति । अकर्तव्यतान्नाननिषठतैव दहि परमार्धतः 

प्रतित्तेधविधीनां खात् । चधात्तख प्रतिषेधन्नानसंख- , 

तखामच्छं भोज्ये षा प्रदयुपस्विते , कलञ्चाभिशचान्ना- 

दाबिदं भच्यमदो भोज्चसितिवा ज्ञानडत्पच्चं तहि- 

षययः प्रतिभेधन्नानश्न्या बाध्यते मृगृण्णिक्ञायामिव 
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विषे 6. वि 
पेयन्नान तद्विषययाथा्यैविन्नानेन तदित् बाधिते | ' सान तात्पर्यं तथा चाशक्येविशेषणनिषेधपरत्व* 

खाभाविकविपरोतन्नानेऽनर्धैकरो नद्वक्तयमोजनप्रह त्ति नञ दति कञ्चित् तन्न यघाद्ययोग्यतया दद्र" वविद्धाय 

भवति । विपरीतन्नाननिमित्तायाः प्रकते निहत्तिरेव घटत्वेन तदितरान्वयो न तच्छ्रो वरत्वेन, युगपद्. 

न पुन्यन्नः काय्य सद्भावे? शङ्करा चायथक्लतभाष्यम् ॥ 

“वद्यपि कलञ्चभक्तणादेरधःपातस च सम्बन्धो "न कल ञ्ज- 

म्भन्चयेत् "इ्यादिवाक्यात्रतीयते, तयापि तद्या यत्वा- 

इाक्यखादु्े यनिठत्वसिद्धिरित्याशङ्खाह न चेति । सम्ब 

न्खामाद्रार्भत्वाच्नालुछो यतेव्यथैः। आअभक्तशादि काययमिति 

विषिपर्वमेव निषेधवाक्यख किन्न सादिव्याशङ्ाह 

न, देति,। तथापि कार्याल विधिनिभेधभेदभङ्गात् 

नश्च सखसस्वन्ध्यभावबोधने खख्यस्यार्थान्तरे इन्तौ 

सत्तणापाताच्िषिद्धविषये रागादिना प्रहत्तक्रियावतो 

निपेधशास्तार्धधीसं रतस निषेधश्ुतेरकरणात् प्रसक्तक्र- 

यानिटत्तरपलक्तितादौदासौन्य दन्यदेव न प्रतिभातो- 

तयः । भावद्िषयं कन्त व्यव विधीनामर्योऽभावविषयन्त॒ 

विरेषमा शङ वराह । च्कनव्यतेति । 

भव भावत्वाभावात् कत्तव्यताविषयत्वा सिद्धिरिति 

हि शब्दाः | प्रतितरेधन्नानवतोऽपमि कलङञ्जभत्तणा- 

दिन्नानदशनात् तन्निडततर्नियोगाधीनलात् . तन्नि 

छ्सेव॒वाक्यभेषव्यमिति चेन्न त्याह । चधा सखेति । 

विषलिप्रबाण्तख् पथोर्मासं कल ञ्जम् । ब्रह्मबधाद्य- 

भिचापयुक्तखाच्रपानादि । तङिन्रमच्येऽभोच्येच प्राप्न 

यद्ब्नमच्नानं ल्व्चामघ्योत्प्च' तन्निषेधधीसंखछतसख 

तद्लोखत्या बाध्यमित्यतर॒लौ किकडष्ान्तमाह । मृगढ- 

प्णिकायामिति | तथापि प्रशत्यभावसिद्धये विधिरष्यै- 

तामिति चेन्नेत्याह 1 तख्जिन्निति। तदभावः प्रटत्य- 

भावो न विधिजन्प्रयतरसाध्यो निमित्ताभावेनेव सिग 

जिचेधानानिति 

रि्यधेः'' आनन्दगिरिः । 

नैयायिकमते तत्र बोधप्रकारःशब्दविण्द्चितो वथा-- 

“नबु` न कलञ्च' भक्तयेत्" इत्यत्र परिध्यधेनिषेधादपपत्तिः 

तद्घच्णम्य श्रोयोषधपेटसाधनत्वात्, न चादधराऽविद्यावत् 

पथ्यं दासलच्या विरोध्यनि्टसाघननोधन',नजोऽसमस्त- 

लात् क्रियासङ्गतत्वेन प्रतिपेधवाचकत्वव्य्, त्पत्ते - 

न॒ विजेष्यवति विशिदटजिषेधख ““सविभे- 

भ्ये होति"न्याप्रेन विगेषणनिषे धपर्य वसायितया कलस्च- 

भक्तशमिशोतपत्तिनान्तरोयक्दः खाधिकदुःखसाधनमिति"न 

कलद्च' भक्तयेत् "इत्यनेन बोधनात्, इटसप्रधनतावाचकख 

वैः सामान्ये निभेधातपपत्तलवद्निष्टानदुवन्धौ 

देति चेत् 

इत्तिदयविरोधात् तचयेहापि 

नोपर्वितिरिति" 
विशेषबोधग्रकारस्तु आख्या तवादे गदाधरेण दितो वथा 
“न कलञ्जं भक्तयेत्” इत्या दिनिभेधविधेः प्रामाण्यातुरोषेन 

बलवयद्निष्टानल्बख्ित्वख विध्यर्थे प्रवे चः निषेधोऽपि, कलञ्ज- 
भन्तणादौ ह्रादि ् पेटसाघनतासन््े न तदभाव नञा 
बोधने ततप्रामाण्याुपपत्तेः वलवद्निष्टानतुबन्वि- 

बलवद्निरटानलुवस्ित्ेन 

त्वय विधिग्रत्यववाच्यत्व तद्येवाभावो बलवदनिषटनरकाचु+ 
बश्धिनि तत्कम्ब रखवाधितो बोध्यत इति ततप्रामाख्यो- 
पत्तिः । बलवदनिष्टामल बन्वितवेटसा धन ताव्िषणतया 
वाच्यत्वे विथिष्टाभावखेव शाब्ट्बोधे भानं सोऽपि विशे 

च ५ 

षघणामावायन्तोऽनाधितः । कलञ्जभक्षणादौ विचि्टााव- 

बोधानन्तरं तज्ञिङ्गकादमानगम्यो बलवदनिद्टाननुब्न्धि- 

त्वद्धपतद्नदुबज्ित्वाभावः | प्रवत्तंकमिव निवन्तक्मापि 

कानः खछतिवाक्यात् परम्मरयेव, न ठ सच्चात् } भव- 

न्ते च तादशाभावख शाब्दबोधे न भान" पदा 

कदे इतर विशेष्यत्व नोपस्वितत्वेन नजयविेषण- 

तया अनिष्टानष्ुबन्धित्वान्वयासम्भवात् । वस्तुतो 

विशिष्थक्तौ विभेष्यविशेषणमावे विनिगमनाविरहात् 
एथगेव बलवद्नि्टानहुबञ्धिताया वाच्यत्वस् | न च 

बलवद्निटानतुबन्वित॑खेटसाधनताविचेष्यत्ये विधिवा- 

क्यदः क्रियाविेषय्ञे्टसाधनताच्तानसश्यवात् क्रिया 
गोचरचिकीर्षाद्यें विधिवाक्यजन्यशाब्ट्बोधोत्तर- 

मि्टसाधनतप्रकारकन्रियाविगेष्यकन्नानान्तर' कल्य- 

नीयमिति तदकल्यन प्रयुक्ता वमेव बलवद्निष्टा- 

नलुबन्धित्ववियेषणत्वे र 

क्रियायां बलवदनिष्टासाधनत्वन्नानतद्गो चरेच्छयोर्हेततया 

बलवद्निष्टासाघनत्वयेषटसाधनतावि्ेषणत्वमते क्रिया- 

विशेष्यकेतत्प्रकारकन्नानान्तरखख कंल्मनोयतया तन्नये 

कल्पमनासाम्यात् । यदि च बलवदनि्टाद्बन्वित्वन्नान- 

मेव ॒तद्देषसामसरोत्येन इ्च्छाप्रतिबन्धकःन तु तद्- 

साधनत्वत्तानमिच्छाहेदस्तदोक्तविशेष्य पिशेषयभावे विनि- 

गमकख सम्भवेऽपि विरिष्ख वाच्यत्ोपगमे तत्र 

बाधेन तद्विधायकुतिरप्राभाण्यप्रसङ्ग दति श्लि- 

भेद्ख ग्येनसयले दटसाघनताबोधसख वोपगम चाय 

विनिगमकमिति वाच्य. 



कलं 

श्यकः | भणिलितापि तत्रं बलवट्निटसाघनत्वविनि- 

म्पौेरेरटसाधनत्खय भान" लिखित" तदभानञ्च विधि- 

दटथकङ्गिपत्ते न सम्भषति विथिषटश्तो मिचेषणविनिरमौ- 

के रिरेष्वाभासकत्वात् । तञ्जमेप्रकारेण पदाथेविषय- 

कशाब्द्बोषे तत्तद्धभाभे शक्यतावच्छेदकता पया प्रपरवगाहि- 

ज्ञानखं डेठतवात् अन्यथा वििदटष्खादिवाचकसखगा- 

दिपदादिना जलां केवलद्खत्वादियाब््बोधापत्तः? । 

"इट्न्त बोन बलवदनिदाजनकत्वमल्र न तोव्रदुःखा- 

जनकत्व' बह्वायायसाध्यवागादौ तख बाधात् नापि 

बलवद घविषयदुःखाजनकत' इःखमानस्य विरक्तानां 

बलवदे षविषयत्वेनाऽव्यावततैकतापत्तेः तज न्नानखा प्रव तेक- 

तया तद दिधित्वायोगाञ्ख यन बलवान् देषस्तच्जनकता- 

ज्ञानत्वेन बलु; घविषयत्वेन वा प्रड्तिसामान्य' प्रति 

प्रतिबन्धकत्वात्, परन्त॒नरकाजनकत्व' पापाजनकल्व 

वा,वदविर ह्यं व कलञ्जभक्षयादौ नञा बोधनात् "अन्द्ण्प्र 

कंलट न° क जलं लटति शआादृणोति लट-कच-६१२०। 

ग्टहाच्छाद्ने (चाल) द शादिभये पदार्ये शब्द्र० । 

 कलतूलिका सी कं छख लाति विषयत्वेन ला-क कल" 
खखविषवं कामं दलयति निष्कर्षति पूरयति वा ठल 

पूरणे- निष्कर्षे वा खुल् । इ च्छावत्याम् च्तियां लिका ०। 

इच्छायाः दखविषयत्वेन हुखाधायकत्वात् तत् पूरकत्वात् 

तन्निष्कषेकल्वाद्वा तख्ास्तथात्वम् । कछनरूजिका कलिका 

बा अनर पाठान्तरमच्ि उभयल्र एषो °साधु | 

कलत्र न° गड-सेचने अत्रन् अखादेच्च कः; डस लः, 

कल त्रायते त्रं-क-कड-शासने वा० तरन् डस्य 

लोवा। भार्यायाम् “कलल्रवानदः बले"! 

“कल ल्रवन्तमात्ानमवरोधे मद्ग्यपि'" ^वद्धमन्या- 

हि नृपाः ` कलबिखः” रुः । "पुद्लिषाभिह मनीष 

धयः कललर-ख्यानं परोरनभिभूतभभूषै हन्ति" भाधः^“नोत्वा 

राति विरविलसनात् खिन्नविदयुत्कललः' भेष° । 

२नितम्बे अभरः“कलन्भारेण विलोलनोविना"किरा० । 

न्टपाणां १इगेस्याने हेमच०। [ ख्ष्ये राजनि ० । 

कलधृत न° कलेनावयवेन धौतः शुद्धत्वात् एषो° ( 

_ कलधौतं न° कलेनावयवेन धौतः शुद्धम् । {खसं । 

“यस्यां कपोरुः कलधौतधामसलम्भेष् भेजे मणिदपेणनरौः?" 

माघः "“व्योमस्प्.यः प्रथयता कलधौ तभित्तीः” माषः| 

श्खष्ये च भेदि “शखनतिविरोज्ितख जलदेन 

विरस्वितबवुद दख पयलोऽहहगतिमू । विरलविकोख- 
२७ बा०भाग ३ 

[ १९७७€ } कल 

वचज्चशकलान् सकलानि विदधाति धौतकलधौतमष्ोम्” 

५चअधिरालि यल निपतन्नभोलिद्धां कलधौतधौतथिल- 

वेश्मनां ख्चौ' माघः (खमलकलधौतपटायितमदटभी- 

चन्द्र थकलाकारम्"” काद ०] कलो ध्वनिमेदौ धौतः शुडो- 
ऽत्र । रेककरध्वनौ विश्वः । 

कलध्वनि ए” कलोध्वनिरुख । पारावते रकोकिजेश्भयूरे 

लातित्वात् स््ोलमपि । शसधराव्यक्ध्वनियुक्तं लि° 1 

कमे ५मधराव्यक्तध्वनौ इ०। 
कलन न०कलयग्यनेन ष -गतौ गाथ स्नानाधेत्वात् च्चाने करये 

लह्य ट् । १चिज्क र्वातपित्तादिशोषे च तैः खद्पालुमानात् 

तथात्वम् ।१पहणे पाच ।"कलनात् सबेभूतानां ख कालः 

परिकी तिं तः०ति०त ० विष्ण् ध ० षु, । १ न्नाने च^लोका- 

नामन्तठत् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः "० सि °| “कल - 

नात्मकः त्तानविषयखद्पः ज्ञातुम् शक्य द्यैः" रङ्ग०। 

“न सोऽसि प्रल्वयो लोके यः कालाद्गनादते” इ्ुक्तोः 

स्ञानमाव्रस्य कालविषयकत्वात् तथात्वम् । कं जलं लाति 
उत्पत्ति्षाधनत्वेन तथा षन् नमति नम-ना ० ड | दैवेतस- 

इषवे घु°्राजनि०। तख जलषमोप्रजाततवात् ततख्ोतषा न~ 

नाञ्च तथात्वम् । “स्तिया; प्रशि्ट उदरं षुसोरेतः 

कलाच्रय; | कलन (लं) करानेय पञ्चरात्र ण बद् दम्" 

भाग०२,२०,२७७क्गो एकरात्र पच्यमाने गभेकारणे 
रेतोषिकाःरम्दे दूति शब्द्कल्द्र् मादयः। तञ्जिन्यम् 

““आात्तंव" वायुरादटाय कुचौ गभे करोति द्धि) भासि 

सासि विवदेत गर्भि्या गर्भलक्चणम् । कललः जायते 

तखाः ति" चुखुते “हृ्टाः करस्थाश्रयिखः कार्याच्रयि- 

खच कललाद्याः "सान्कारिकायाम् भकाग्धं शरोर तखा- 

वस्थाः कललनुद दमांसपे गोकरण्डाङगप्रयज्ग् हाः" कौ० 

उक तदेकवाक्यतया लकारहय युक्तपाटस्येव भागवतेऽव्टत- 

लिन नकारयुक्तपाटोलिपिकषरप्रमादशतः इति पिजेच्यम् 

कलना स्री चु °कल-भावे युच् । {ज्ञाने रपरे रेच्याशाने 

४यामोचने ५कवमोचने च“ पिच्छावचृडाकलनाभिवोरः” 

माघः कलनामामोचनमवमोचन' वा'' मङ्ञि° । 

कललनादट् उस््लो कलोनादोऽख । राजहंस राजनि° 

स्तयां जातितवात् डोष । २कलध्वनियुक्ते वि०। 
कर्मघा० । २ कलध्वनौ पु ¦ [जातिशब्दे विहतिः । 

कलन्दर पष्लौ वरछसङ्करजातिभेरे च्ियां जातित्वात् डप । 

कलन्दिका स्रो क सख लाति परिषयतया ला-क कल 

काम ददाति दा-क एषो म् चटराप् अत इच्वम् | 

४४६ 



कैल {१७८० ] कलं 

धर्पविदावाम् हेमच° । तदाः सर्खसंशयनिराकरयेन 

कासद्ात्वात्तथात्वम् | [शाज्े राजनि | 

कलन्ध्, ° कलाया माल्रावाः अन्व् रिद यकर । चोलो- 

कलभ ख०्करेण एरडेन भाति भा-करख खः | (निय 

इषेस्तु कलभ'"इति रजयन्ब् क्तं गजभेदे । “छदा रमन्ते 

कभा विकरः" । “इह चडमदितेः कलमे रवः? 

“सकलकलभवुम्ध विभ्वमाभ्याम्ः' साषः | २ पञ्चवषे 

करिपोते सूतिः “'दिषन्द्रभाव" कलभः श्रयच्धिव ' मोष 

ल्िकषलभख् चेदितम्"।“द्ो हि इच्छन् कलमप्रमाणम्”” 

रुः । ““न्ठ कलभेन युथपतेर हलतम्” मापि °। “गत्वा 

सद्यः कलभततत† भोश्ररस्पातदेतो :” मेष । शावक्च- 

साल परत्वे नकरिकलमकरन्डदिवतभमाखकिशलया मेदिनो" 

कादट्० } वयोवाचित्वात् जातित्वात् स्त्रियां डोप । 

कं वातं लभते साधनत्वेन लभ-खच् । धेश्छ.रे मेदि° 

तद्य भाद्ङ्द्रव्यत्वेन वाताधायकत्यात्चथात्वम् 

कलभवज्ञभ इ० ६त० । पोट राजनि° । कचभ 

प्रिवयादयोष्यल्र । [इष् । चञ्च राजनि ०। 

कलमोश्तो क जल लभते साच्रयत्वेन लभ-यच् गौरार 

कलम ए०कलते अच्दराख्ि कल-कंमच् । १चेखन्यास् जटा- 

शरः श्धान्यभेदे च राजव०।. ख च. कमःकलिविष्छतेा 

जायते ख टच्दने। कषलोरदेद रषोक्तो भहा 

तख खगभेक :"" दूति भ।वप्र० उक्गदेयजः | ६उब्खात- 

प्रतिसोपितधान्यभेदे च । “ऋापाद्पद्यप्रताः कलमा इव 

ते रुम्) फले: सवद यमाद्धरत्खातप्रतिरोपिताः'" 

श्षुः ` ^“कलमगोपगधरने भुगव्रजम् माषः , ५“तन्न 

खो ड्ितिकधाचिकलमकदेसकपारड कञचगन्धकशङुनाइतइ- 

ष्मा रक पुख्डरोकमा लि शोतभो रुकलोध पुष्मकदौ षे क 

काञ्चुनर्कमह्िषलस्तकङ्यनकदूषकमडह्ादरूषकप्रच्ट्तयःशा- 

खय; | मधुरा वीय्यतः शौता लघुपाका बाधाः । 

पिचचधाल्यानिलकफाः च्िरधा बद्धाल्यव्चसः; | तेषां 

लोहितकः चरेढो दोपधः शक्रमूललः । चच्ुष्योवखं 

बलङत् स्वर्यो इदाश्रमापद्टः । रण्यो ज्वरष्टर दे व सर्व - 

रोषविषापडहः। तश्मःदल्यान्तरगुखणाः क्रमशः यालयो ऽव- 

रा" चद्ते नद्ध युखा उक्ताः । चद च रोपितधीन्यत्वे न 

युश्विचेधःभावप्रण्चक्को यथा ^रोपितासतु नवा ट्याः 

पुराा चवेः स्विराः | तेभ्यस्तु रोपितामूयः योषुपाकाः; 

शाखातिकाः" । अद्ध शिष्ठा पिङ्गशवखां कपोलदेशे कल- 

तरासपिङ्गकाः' इति कुमारे पिङ्गलोपमानत्वेन वयनात् । 

कडबति परे कल-अमच् । ४चौरे ए" भेदि । 

कलमोत्तम इ ऽत । गन्बशालौ राजनि*। 

कलस्ब इ कल-च्ेपे खस्नच् कड-मदे अम्बच् श्छ लो 
वा । शाक्षनाड्क्षायां तद्धा आहारकाले त्वज्यमामत्वात् 

तथात्व । अरे अमरः तद श्वर प्रति चिष्यमाशत्वात् 

तथात्वम् कदम्बक विचः कामिनां सादेदलात्तथा- 

त्वम् । ज्ञायां कत्. । कलम्बक-घाराकदम्बे राल्जनि°। 

कलम्बिका श्तौ अलम्बोव कायति कै-क सत्तायां खः) 

श्खोवापदाद्भागस्यना द्यां तखाः; कलम्बोदच्यशषिरभध्यताद् . 

तथात्वम् । कार्ये कन् चुखः । (कमो) २ शाकभेदे च । 

कलम्बो स्रो के छ्छे ष्बते कबि-अविश्च सने अच् 

गौरा० छोष् | (कलमो) शाकभेदे तखा जले चम्ब- 
सामत्याचयालस् । भाष्प्र तहूथादयक्ञ यया| 
“कखम्बो शतवर्षो च व्यन्त हषा खथ | कलभो न्यदा 

परोक्षा मधुरा युककारिणो"। ति*त° टतौ अखाद्य 
ग्याभक्गलक्तम् ““ठम्बो गोमषदुल्धा श्यात् अंलम्बो 
गौवधात्विका” इरि चयने वाखा अभचत्वममला - 

यन्द उक्तम् । दलयोरोक्यात् कडष्दोत्यण्यत्र चन्द्र्द्रा ° । 

कलम्ब्. (स्व) स्त दे जके लम्बे सिच ७त ० । (कमो) 
शाकभेदे शब्द्र° । अप्राखिजातित्राचकल्वात् वा ऊः | 

कल्तम्ब टः न° के जले लम्बते शबि-बा० उट 

इत० | श्ेयज्गवोने राजनि | रम्रगोते इारा० }' 

वयो्जलोपरिङ्वभागला्षथाल्म् । 

कलरव इरी कलोरवोऽख । १पारावते (पायरा ) अशर् 
कोकिले राजनि” । खयां जातित्वादुभयतो इष् । 

श्कशध्वनियुक्तो लि सेदि °कमे ° 1 ऽभधुराव्यकञे रमे षु* 

कलख ठन* कल-षा० कलच । ममवेदटचम्दर{् ्छमरः 

कलनथन्द्दधितभागवतोक्तै एकरात्र ष्य पच्यमानगर्मा- 

द्यवयभभूत ररेतोविकारभेदे । उद् ° तत्र शब्दे उष्यम् । 

कललज ० कद्चलमिव जायते जन--ड कम्मे, । राले 

रालनि° | र्ग्ेंच। 

कललजोद्धव ए उद्गष्खात् उद्-भू-खपादाने अप् 
दत } श्षालढक्े राजनि । ततो रालद्प- 

कवलजय्योत्पत्त : तख तथात्वम् । 

कलविड(ङक) एतौ क" -बड(कग)ते बगि(बकि)-मतौ अच् 
एषो० आत र्त्वम् | १चटक खगे, अमरः जाति- . 

ल्ोऽपि श्वोगोषभत्वात् द्यां टाप् । “सोश्नाय 

कलिङ्गान् वर्षाभ्य सित्तिरानू' "यजु ° २३२१. 1 “कल~ 

द का पक वा कव क, हि 
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बिद्धोलोहितादिः एषकरसादश्ये त्वाद़ाः०२४,२०} अच्च 

मेधपश्रेवकथने | ऋखअभचप्रकरष्ये शखलाभक्यतोक्ता 

मनना “कल विद्ध" सभर इस" चक्राङ्कं सामङकषैटस् ' 

बन्मंसगुणाः त्ख खत्नाभेदच्च चछ्धते उक्तो यथा- 

चैकोरकलविद्कमयरक्रकषरोपचक्रकुकंटसारङ्गशतपल्रकतित्ति- 

रकुररबाच्छकशरखप्रष्टतयस्त्रयाहना विषकराखध्बः शोत- 

मधरा; कषाया दोषश्मनाच । ख्खपादट्हननाच्नपाडइनाः। 

भावप्र ° विथेषतच्न्मांसगुया उक्ता वथा- 

चटकः कलविङ्कः खात् कुलिङ्गः कालकरटकः। कुलिङ्गः 

तलः च्िग्धः खादः शुक्रकफप्रदः शच्धिपातहरो 

बेश्डचटकञ्चातिशुक्रलः” २कलिङ्गटक्ि भेदि° । 

कलश इ०कल सधरव्यक्त' ध्वनि शञ्ति शु-गतौ बा० ड। 

ष्टे । कषेशब्द् दर्िवभावप्रकाथोक्त २मागभेदे च । 

कलश्रदिर स्ह कलगख दोदट्रयम् , दु-भागे किप् । 
यश्चियक्षलश्विदारणे “खय कलशदि्राम् यदि कलयो 

दोय तादलिशचध्वनिति न्.याठ्” “यद्यनोताछ् देचिष्णच् 

कलशो दीर्येत तलाणयेक्रामेव गं दद्याद्यावण्टयादेवो 

देत धनदे दनयन्तोद्येव तत्र॒ प्रायवि्षिरिति 

अलशद्रिाम्"” यत० नार ४,५,१०.७ | 

कलशपोतका इ० भागमेदे०खवकसोयकदंव नागः कलश- 
पोतकः" भाग्ख्ा०श भूच्च °। 

कलथिश्छी क जल लाति खा-क तथा रतो शयति 

 बा०्-डि। (खाङुखिया) १ स्िपखययाम् अमरः रषटे 

हेमच०५“कलयिठदधियुर्वी' बद्धवा लोड यन्ति" भाघः। अख 

कदिकारान्वत्वात् षोष्ेष् कल पोत्य्यमवन् । 

कौल भोकरट त्रि कलग्याः करठ दव करगटोऽखय | कशी 
कशठुल्यकरठान्विते रेकभिभ्रेदे षु* ततः गोलुप्रत्ययद्य 

बह्व् उपका० वा खक् । काल थोकर्यः कल शोकरठा; 

कलभोपदौ श्त्ली कदोव पादावद्याः अन्यल्ञोपः समा० 

इश्भपद्या० येष् पद्धाब्् । इुम्भाकारपादबुतायां 

च्ननिवाम् । [अगस्त छनो दुम्धरसम्धरवथन्दे तत्कथा । 

कलशो (सो) सुत ए ० क्चश्याः(खाः) त इव तलोद्पन्नत्वात् । 

कलश्ोदर इ* कलश इव उदरमश्य | दानवभेदे “चबा 

खद्मवाङ्धश्च वर्यः कलयोदरः” इरिषं० २४० । 

र्कुश्कारोद्रदुक्तो लिर्च्छियां बा हनेम् । 

कालसं ए“ केन जलेन षति  रस-अच् देत । ! घटे 

देच; तन्चाभनिरक्तिः "कलां कलां ग्टहीत्वा ठ 

देवामां धिशवूर्मष्वा । नि्निनोऽयं स पं वाद् कसष्टोन 

कलं 

कथ्यते ' निर्वाखत ° उक्ता!“ सागरे मथ्यमाने ह पोयषायं 

छरारुरः । पौयूषधार्ाधैय निर्मितो विश कमा 1 

कलाः कलास्तु देवानामपि ताच्लाः षक् एक् । यतः 

तास्तु कलघास्तत्ते परिकी ततिं ताः कालि °पुं°८जख० 

षो ०सा-धनस् 1 कमदौ स्या यफयसमानसुक्ष था०ति* 

यया-“पञ्चाशदद्ग खे, व्यासं उत्सेधः घोडशाङ्गंलः। 

कलसानां प्रमाणन्तु छखमदाङ्गुलं मतम् । षट्निंथदेङ्ग,लः 

कभभ" विस्तारोद्वतिशाछिनम् | षोडयं हाद्य वापि ततो 

न्य.नं न कारयेव्” । पुष्याभिषेके कालिकाषु*८७ 

पुष्य भिषेके स्थाष्यधटनमगेदस्तत्स्थापनप्रकारच तल - 

वाध्याये यथा “नवैव कडसाः प्रोक्ता नामतस्ताच्िबो धत । 

मोद्योपगोद्यो मङवो मय् खच्च तथाऽपरः मनोहा कभि 

भद्रश्च विजयस्तदुयोधक्षः ! इन्द्रियो ऽथ विजयो 

मवम; परिकोत्तितः | तेषानेव क्रभाद्भ.प ! मव 

नामानि यानित} शख तान्यपराण्येव अान्तिदानि 

` शरदैव हि । चितोन्द्रः प्रथमः भरोक्तो दितोयो जल. 

स्वः | पवनाम्बी ततो दै ठ यजमानस्तवः परः । 

कोषसन्धयनामा तष्डः स परिकोत्तितः । शोगस्तु 

श्रम; प्रोक्कचादि्स्तु तथाम । विजयो नाम 

अलसो यो ऽसौ नवम उच्यते । स ठं पञ्चरुखः पोको 

आडारेवस्वद्प्टक । षटद्य पञ्चवक्लीषु पच्चवक्तुः सय 

बया} यथाकाह दितः सम्यक् वामदेवादिनासतः 

अण्डस्य च्च पश्चानः पञ्चवक्त.वट न्यसेत्। चितोन्द् 

पूर्वतो न्यस्य पचिभे जकसम्भवम् । वायब्य वायवं 

न्यच ऋाग्नेये ग्निरम्भरवम् । नेषछेत्ये यजमानन्त 

रेथान्यां कोषणम् । सोमहत्तरतो न्यख 

सौरं दचतिषतो न्यदेत् । भ्यसैवं कलसांचोव तेष 

चतान् विचिन्तयेत् | कलशानां सखे बह्मा खीवायां 

अद्र: सवितः । मूके ठ स'स्यितो विष्ण म्बध्य मादगच्णा 

स्थिताः । दिक्पाला देवताः सव्व बेषटयन्ति दिशो 

दथ। ङौ त सागराः ख (क ५ बौपाख्च 

संस्थिताः नल्तत्राखि सहाः सव्व तथत् कृंलः 

पर्व्यताः। गङ्गाद्याः सरितः स्वां गेदाच्त्वार एव 

च| कलते सस्थिताः सव्व" तेष तानि विचिग्तयेत् । 

रलानि सव्वं दीजानि इष्यास्यि च फलानि च । वच्च 

भौ क्रिकपे दूय महापञ्चन्द्रस्फाटिकः । सव्वधामभयं 

विल नागतेडम्बरं तथा } वोजपूरकजम्बोरकाजा- 

सातकद्ाहिमान् } यवं पाडिद्ध मोवार् गोधभं 
(> 
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दितसधेपम् । कुष्मायुङ्कपरमदनं रोचनं तथा। 

चन्द्नञ्च तथा भसोभेलां इष्टः तथेव च | कपूरपत 

चराङ्ञ्च जलं नियांखकाम्बृदम् । भेलेवं बदरं जातो 

पलषुधपे तथेव च। कालथाकं तथा एकां देवीं पश्ेकमेव 
चव । वचां धाललीं सभञ्जिष्ठां तरुषक मङ्गलादटकम् । 

दूष्या भोहनिकां भदरं शतमूली अतावरोम् । पणालौं 

सरलां शद्रा सन्देवो गजा शास् । पू्ेकोषां 

शितां पाठां युञ्चां चरतिकालसषै | व्यामकं गजदन्तञ्च 

अतथुषपां एुनीवाम् । जाह देवीं शिवां रद्रा सवयेस- 

न्बानिकां तथा! . समभाद्त्य शुभानेतान् कलसेष 

निधापयेत् । कलसख यथा देवान् विधिः शम्भ, 

गदाधरम् } यथाक्रमं पूजयित्वा शनभ खयतया 

यजेत् । प्रासादेन ठ मन्त्रेण शम्भृतन्त्रेण शङ्करम् । 

प्रथमं पूजवेन््ध्य नानानेबेद्यभेदनेः» । 
सर्व्वकर्मोपयोगिककसस्यापनविधिः रद्रक्ले दितो यथा 

च मूरसोतिसन्तरे ण मण्डलाय वैखा दिशि भूमिष्छचैः । 

ऋं ओषधयः समवन्तेति तत्र धान्वुञ्धोकरणम् । चं 

चित्मदिन््ा एनातििति सप्रमिह मपविलरौः कलसपविलौ- 

करणम् । चों अजिषुति धान्यपुञ्चोपरि कलसस्यापनम् ¦ 

च्छो स्विरोभवरेति स्विरोकरणम् । व्यो मो दयौरिति जलेन 

कलसपूरणम् ! आं या आओओोषधोरिति तत्र | स्वौषधिपर- 

चतेषपः। खौं व्रीहयश्च म इति धान्यम् । चो छिरण्य- 

गभ इति हिरण्यम् । च्य अचलेव इति पञ्च प्ञवान् । 
ओं कार्डात्काण्डादितिद्रूबीः। चों खोना एथिवीति 

पञ्च सप्र वा ष्डद्च्च दापयेत् । ओँ धान्यमसीति एथेपाबे 

धान्यनिधानम् । चं पूौदर्शेति तदैव पूरपान्रख कलसो- 

परिनिधानम् | खौ याः फलिनोरिति पृणपात् नारि- 

केखादिफलस्यापनम् । खँ चजात इति वासोयुन्बेन वाष- 

खावा प्ितरेखवा कलसख्वे्टनम् । ततः कलसे गङ्गाद्या 
वाहनमू"दमं भे गङ्ग ¦ यश्ने , सरष्वति ¦ सिताऽसिते 
सरितौ ! पावका नः सरखतो । ओं अच्वावतीर्गोमतोः। 
आं पञ्चनद्यः। चो "प्रपव्यं वर्णं देवं याद्सापरतिमोश्वरम् । 
याचितं देहि भे तों वे पापापलुक्षये”। चों “गङ्ग ! ल 
सवेतो्थानामाश्रयोऽसि यतस्ततः । यजमानाभिषेका्मेद्ि 
पाप विनाशय । ^तापनि ¦ यद्ने ! देवि! | लिष 
कोकेष विते ! यजमानाभिषका धैमेद्हि पापं विनाशय । 

` सरखति | नमस्तुभ्यं महेश्वरि ! इरिपरिये ! । यजमाना- 
निभेकार्ेमे ह पापं व्यर्पीड वै” दति मन्त्रै; चो कल- 

खख हले विष्ण रिव्या दिकैः प्रसच्नोभव सर्वरेत्यन्ते मन्त्र - 

चावाडइनम् । ओं मनोज तिरितिमन्त्रन्ते “कलस ! छपर- 

दिषितोभवेति प्रतिडा । ततोगन्धादिभिः कलखपूजनम् ” । 

अत्र प्रतोकमाल्र' प्रद्भथितम् समसमन्त्राच्च मत् 

शततलादानादिष्द्वतौ २२ श्ृषदौ ज्ञेयाः । 

अत्र॒ याखिमेदात् मन्त्रमेदास्तु तत्तद् पन्ये ऽवधेयाः 

नवरात्र कलसस्यापने विशेषः नि°सि* उक्तो यथा। 

भार्गवा्चनदौपिकायां देवीषराखे “^त्वाद्ववष्टतियुक्ता 

चेत् प्रतिपन्नाभ्विकाचने । तयोरन्ते विधातव्य कर्थ 
सारोपण्ं शु्ेति” । विल्राेष्टतियुतापि दितौ- 
याता चेत् सैव खाद्य यक्त इर्गोद्वे । ““भद्रान्विता चेत् 

प्रनिपत्त लभ्यते विखडयोनैरपि सङ्गता सती । सैषा 

पराह विबुधेर्बिधेया स््रोएलराज्यादिविडदिषेदरिति" । 

यदा ठ व््टव्यादिपरिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते। 
सदोक्त तल्रौव कान्यायनेन । “प्रतिण्दयाञ्धिने भावि 

भवेत् बैट तिचिब्रयोः । चखाद्यपादौ परिचज्य प्रारभेच्च- 

वरालरकमिति" । भरष्येऽपि चिबादे्टतिसंपू्णी- 

प्रतिषदे्वेचरुप 11 व्याज्या चख थास्त्रवस्ाद्यास्तुरोये- 

शे त मूजनमिति" | सद्रयामेऽपि "वेटतौ एव 
नाथः सखयाञ्चिल्ायां धननाथनम् | तद्यान्न स्यापये- 

कुम्भः विल्नायां बेष्टतौ तथा। खपूर्णा प्रतिपहेव ! 

विलायुक्ता यदा भवेत् । बैषटत्या वापि चुक्रा खात्तदा 

मध्यन्दिने रथौ । अभिजित्त् छह नं यत्त्र स्वापनमिष्यते?। 

“ददं कलषस्यापनं रातौ न कायम् । ^न रातौ स्थापनं 

काय्यै न च कुम्भराभिषरेचनमिति'' मःत्खोक्तः “भास्क 

रोदयमारभ्य यावत्ते, दथ नाड्किाः} प्रातः काल 

दति प्रोक्ञः स्थाण्नारोपयादिषु" इति शिष् धरमो्ते च । 
ख्दरयामले “सानः माङ्गलिक कत्वा ततो देवीं 

प्रपूजयेत् । श्एभाभिैत्तिकाभिच्च पूर्वै सत्वा त॒बेदि- 
कास् । यवान्वे वापयेत्तत् गोधृमेशचापि खदुतान् | 

तत्र॒ संस्यापेत्कम्भ विधिना भन्त्रपूञंकम् । सौव 

राजतः वापि तान्न ्डरसयमेव वेति" । (कलस 

जलस"ब्टत' पुरः” नेष० । 

कलसि स्तौ केन लसति लख-द्न् | १ ष्टे टचि 

पण्या च्च (चाकुलिया) हेम° } लदिकारान्तत्वात् वा डप् 

कलसोत्युभयत् ५अलभ्वितकख् शणकुलोकलसोक' रच- 

यन्नवोचत” नेष ° । 
कलद्ध ए'न०कलं कामं इन्त्यत्र इन-का °चखाधारे उ । अङ 
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च्वोदि । विषादे वाग् विषादे (भका) “चलः ¦ एले षु एवमे 

कलहोन भविष्यति भा आण्४ट | “न शिवाद् न 

कलहेन सेनायां न सङ्करे" मुः | रयुङ्गं अमरः । 

«वरि शितृसतः कल हमवेच्छ विद्दिषः” “^भाविकलह- 

फलयोगमसौः' माघः | 

कलहंस सतो कलप्रधानो इस: । (बालास) ₹सभेर 

र्राजहंते शन्धपश्रष्ठो च भेदि०।“ङन्दावदाताः कल- 

दंखमालाः प्रतोचिरे श्रोत छठखेनिनादं :» भट्टिः कलय 

जललसश्टतः रः कलशः कलयाम्बमूव सः” नेष 

“बधूदकर' कल यल छणस्” कुमा ० । स्तिय+ जाति- 

खात् हष । “कलहलोषु मदालसं, गतसू्'"रघः । ४पर- 

भात्मनि ब्रद्भाणि च शब्द्रण० । 

कलडहकार लि० लं करोति छ-हेत्वादाकपि न ट किन्त 

अण उप० ख०। कलहकोरके । “इन्त, कलडहकारो- 

ऽसौ चन्दकारः पपात खम्” भट्टिः । 

कलहनाशन चण कलहः नाशयति नश-िच-च्छ्, । 

पुतिकरञ्जे शब्द्रत् ° कल इना क्ता चाख कामेण विद्यायां 

विद्यातः | 

कलद्प्रिय ° कलः प्रियोऽख्य ।१नारदे षौ, तस्य कणड- 

प्रियत्व' पुराणादौ प्रसिद्धम् । रसारिकापर्षिर्टाम् 

स्त्रो राजनि° । 

कलदान्तरिता स्ली अवस्यान्तरप्राप्रे नाविकाभेदे। साच 

“चाटुकारमपि प्राणनाथं दोषाद्पाखया । पश्चाच्चापस- 

बाग्नोति कलहान्तरिता सा" सा० द० उक्रल्तणा। 

चथा “नो चटु्रवण' ठंत' न च दथा 'हारोऽन्तिके 

वचित कान्तश्य प्रियदेतमे निजसखोषाचोऽपि दरूरौ- 

छता; । पादान्ते पिनिपत्य नतृक्तणससौ गच्छन्दरया भूढया 
पाणिभ्यामवरुध्य इन्त शद्सा करटं कथं नापितः ?१। 

कलहाय कलह करोति कल्+डनु नामधादुः अल्ल 

अकण शिट् । कलहायते अकल्हावि्ट। कलहायाम् 

नभूव श्चास चक्रो । कख्यमानः कलहायितः । 

का ख्रौ कलयति कलते वा कत्तरि अच् कल्यते न्नायते 

कर्मचि खच् वा । चन्द्रमण्डल घोडे भागे यथाच 

चन्द्रश षोडशभागस्य कला णद्दे वाच्यत्वम् । तथा कालमा० 

उक्त" यवा स्कान्द --- 

““खमा षोडशभागेन देवि ! प्रोक्ता मड्ाकना । सखिता 

परमा भाया देहिनां देहधारिणो । अभादिपौयमाखन्ता 

मृष णव शिनः कलाः। तिधयसाः सभाद्वाताः गोरेव 

8४७ 

कैला 

वरानने ! "इति “शअयमधैः या मद्ामाया अवार थक्नि- 
चपा रेडिनां देहधारिणो संस्थिता सा चन्द्रमण्डलस्य 

षोड़शभागेन परिलिता चन्द्ररेहधारिण्यमानाम्ती भ्डा- 

कलेति प्रोक्ता चयोद्यर्किता नित्या तियिशंन्निदैष 
इतरा अपि पञ्चदथ.कला दिवसव्यबारोपयोगिन्यः 
च्वयोदववत्यः, पञ्चदश ।तथयो भवन्तीति तिथयः 

योडयेषेव्यविरह' वचनसिति । इतिश्ल खिन्ने पश्चनि्य 
रवोदाद्ता । “तद्य राल्रव रष पञ्चदश कला भवे 

बाख षोड्शो केति” । रवभ सयत्र खामान्यतियेषर्पेख 
तिविदेधिभ्यश्गं भवति तल चेवममेष् क्ता चवोदय- 
विषजिता भग भोडथौ कला तद्युक्तः कालस्िधि- 
सामान्य' याश्ववथिष्टाः दद्धि्चयोधेताः पञ्चदश कला- 
ख्वाभिविथिष्टाः कालतििभागाद्धियिवियेषाः । तासां पञ्च 
दथानानेकेकां कलां बद्प्ादयः प्रनापयन्ताः पञ्च 
दथ देवताः कमे पिबन्ति ततल शङ्धिना या कला प्रथं 

पोयते सः प्रथमे च्यते, तया उुक्ञः कालविथेषः प्राच 

स्यवाचिना प्रतिषच्छन्द् नाभिधोयते । एथ दितोयादरोभ) 

पञ्चदश्यन्तानां तिथीनां नामान्यवगन्तव्शानि, ता एवाः 

छष्णपक्ते तिथयो भवन्ति ! एनच ताः पीताः कलाद्येनेव 

क्रमेण तत्र तथा व्धयादिदेवताभ्यो नित्य चन्दस मष्ट 

पूरयन्ति वाभिबेक्ञः कालविेषाः शुङ्कपच्गताः प्ररि 

पदाद्यास्लिययो भवन्ति| बङ्कयादिदेवतानां कलापानं 

सोमोद्पर्तौ पठितम्, तथा छ “प्रथमां पिबते वङ्िदि 

लौयां पिबते रविः । शिश्रे देवाखतोयान्तु चत्व श्लि- 
लाध्पिः । पञ्चमो तु वषटकारः षी पिबति वाख्वः.। 

सप्रभ।खषयोदिव्या अष्टभोमज एकपात् | नवँ ठब्णपक्े 

इछ यमः प्रञ्जाति वे कलास् | दशो पिबते वादः पिष- 

नयेकादशोषमा । दादी धिवर: वै रुम" प्राञ्नन्ति 

भागशः । योद यों धनाध्यक्षः कबरः पिबते कलाम् । 

वरग" पशुपतिः प्र्चदचो' प्रजापतिः| निष्ोतः कल- 

या ेषबन्द्रसा न प्रकाशते कडाषोड्थिका या शात्वपः 

प्रविशते सदा । अभायां ठ चदा सोम चओोषधोः प्रति 

प्यते । तभोषद्िगतं गावः पिबन्त्यम्ब गवश्च यत् । तत्- 

क्षौरसन्छतं भूत्वा भन्त्रपूल द्विलालिभिः ) तमग्निषु 

यज्ञेषु एनराप्वायते शशो | दिने दिने कलद्िः 

पौर्षमाखां ठ पूतेति" । 

एवं पोडयानां कलानामेका नित्या अन्या त्षयोदय- 

श्ादिनौ, तदेतद् खदष्क्तम् यत ० ना ° १४,४,३,२१२ । 
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` यथा “प्रजापतिः षोडश्कलस्तख राललय ख पञ्चदथ- 

कला शुवेवाख् भोडशौ कला स रालिभिरेवा च पूरं ते 
ऽप च क्तौयते सोऽमावादखां रातिननेतया षोडश्या कलया 

सर्ममिद्ः प्रा्णष्टदतुप्रविश्य ततः प्रानर्जायते वश्जादेतां 

रालि प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यादपि शेकलासदखण 

““योऽयमन्नात्मा प्रजापतिः प्रङतः स एष शंवत्सरा्ना 

विथेषतो निर्दिश्यते रालवः अषहोरालाखि तिथय एव 

मरतिपदाद्याः भू वैव निलयैव व्यवख्खिता । शतासां वित्त 

वक्त, तत्साध्यं माद स चन्दरा्ना प्रलापतोरालिभिरेव 

 श्रतिपदाद्याभिरपच्चोयमानाभिः शुक्कप्चे वर्ध॑ते शंष्णपन्ते 

ताभिरेवापचौोयमानाभिः कलाभिरपच्लोयते अमावा- 

ख्ायां भवा कडा व्यवस्थिता] रवं कखानां विन्तत्वे 

चिबरे तदुपचयापचयौ कर्मे्यभिपर त्वाह स कलात्मा प्रजा- 

पतिरमावाखां रालि'रालौ या भवा कलाल्नावख्वितोक्ता 

रतया षोडश्या कलया सर्वभिदं प्राणिजातं . स्वावर- 

जङ्गमात्मकमहुप्रविष्य यदपः पिबति यद्चोषधीर्माति 

तत् स्वभेवौषध्याल्मना व्याष्वाभावाद्या रालिमवस्थाय 

वतोऽप्रेदय् : प्रातजायते हितोयया खयुक्तो भवति 

रषमसौ प्रजापतिः पालनक्राक्कः संततः णवं प्रजापतेः 

पाडः क्रक्मैफल त्वखक्ता प्रासङ्गिकमवमाद् तश्ञादिति 

 प्राख्ठिनं न प्रमापयेत् शंकलाखश्यापि सरटखापि प्राण 

न विच्छिनुद्यात् "भा ०। चन्द्रकलानां नामभेदादिकर्पद 

व्षाते । ^“वर्वाभिः षवदा चन्द्रं कलाभिनिंमेवते”' 

५उ्छोतस्ञान्राखोव कलान्तराणि"! “कलाचसा 

कान्तिसिती कशा(य) ष्तः" कुमा ०। “कलासभये श च्ट्ा- 

नच्चञ्चता कलाद्धानः सकलाः खलाभिखद्भाख्यन् 

सौौधदिताभिराश्ाः" ^निधिरम्भसाखुपचयाय कलाः५ 

दूति च भाषः कलाधरः कलाष्टत् कानिधिः कलावान् । 

॥, 2; 

श्चखवयवभात्वे च ¦ “सोमद्छय्यार्निभेरेम भाटकाय 

सम्परवाः। चरति थत्कलासतत्तनस्डलेषु व्यवसिताः" था ° 

ति ० {“सोमभर्डरख भोडथकलता य्य भणडलसख हाद्- 

शकलता वद्धिमख्डलखय ट यकलतोक्ता?' ताखां नानानि 

ध्येयद्धपाखि च तत्र द्थितानि वथा-- 

५च्न्हता मानदा पूषा दद्दिःइटोरतिर्टतिः। यथिनौ 

चन्द्रा कानि्योत्क्ता श्रः प्रौतिरङ्गदा । पृथौ एथै- 

ता कामद्ायिन्यः खरजाः कलाः १६। सपिनौ तापिनौ 

भूम्ना भरोचिच्वोखिनौ रुचिः\ .उषभृ्ठा भोगदा विश्वा 

जोधिनो धारिणो चसा। कलाद्या वश्वदाः सौराः टडान्ता 

ख; कथिताः पथषरगजाः १०। शद्रे 

` शान्तिरनन्तरम् । इन्विकः दौ पिका उव रेचिकाम 
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हादयेरिवाः १९ । ““धूलाचिदघ्ना ज्चछिनी ज्वा 
विस्फुलिङ्गिनी । छनः चद्धपा कथिका इव्यकव्यवे 
अपि । डादौनां द्शवसौनां कला धर्मप्रदा इसाः११० | 

आअभयेष्टकरध्येया शखेतपोताङ्खाः क्रमात्» । 

तया अकारोकारसकारनाद्विन्दाल्मकप्रणवख पञ्चाशत्- 
कलातमकताखक्ला तच्चालधेवद्पारयपि तल्लोक्तानि वथा-- 
नवार पञ्चभेदश्य पञ्चा थद्यमाः कलाः | दिक द्विः 

खूटतिमधा कान्निकच्छोषटेतिः स्विरा । स्थितिः सिद्धि 
रिति परोक्षा कचवनेकला; १० क्रमात् । चकाराद् ¦ 
बह्मयेत्मच्नाश्प्रचामोकरप्रभमाः | रता; | 
खकपङ्कजदयषुख्डिकाः । जरा च पालिनौ शान्तिरेश्वरी 
रतिकाभिके। वरद्ा छ्खादिनौ प्रीतिं ख टतवमेजा;१० 

उकारादिष्ण नोत्पच्चाखमालदलसशन्चिभाः 
चक्रो बाहवः परिकौत्तिताः। वीच्छा रौद्रौ 
निद्रा नन्द्रा शत् क्रोधिनो क्रिया ¦ उत्करो हत्य र 7 

रञ्न्द्रसमप्रभाः । उदहन्त्योऽभयं छर कपा बाछ् 

जिर्षरम् । ईअरेणोदिता विन्दोःपौताखताऽरष्ठाऽखिताः४ 

अनन्तास्ताः षवमैस्वा जवाङ्द्धमरुच्धिभाः } अभयं इरि 

दधाना बाह्भिर्वरम् ¦ निर्सिः दप्रतिश खा 

परा। क्या इच्डाद्धता न्नानाभता चाष्यायिनी 

व्यापिनो व्योमरूपा खरबन्ताः खरसंगताः१६। । 

संजातानाद्ारेताः खिदविषः ¦ खअच्चख्चकपुश्छकयु (1 

लाद्यक्षराग्ड जाः। न्याश्चे तु योजयेदादौ षोडश खरजा 

कलाः । दति पञ्चाशदाख्वाताः कलाः चव उनु्दाः 

क्ते प्तायतिऽनेन 1. अ"चतच्यं रेखपाधिभेदे च, 

तौ सद्ोदाच इदेदान्तःशरीरे , सौम्य, स पुश 

यख्िच्ने ताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति" प्रञ्नोपनिषठ् 

न तच््ौ स छोवाच } इहेवान्तः शरीरे रौ 

काकाथमध्ये हे सौम्य ! सपद्मो न देथान्त्रे षि 

यच्खिन् ता उच्यमानाः षोड कला; प्राणाद्याः प्र 

वन्त्य त्मद्यन्त इति बोडशकलाभिरपाधिख्पाभिः सकं 

द्व निष्कलः घुष्षो लच्यते विद्ययेति माषम् । 

भयुरुषस्छ नोडयकलत्व' न सा्वातृसावयवत्वे न, 

कलाजनकत्वेन तदुपाधिभच्वादिति षक्र यञ्जिन्न 

वाक्दतात्पथ्माडइ षोड यकलाभिरिति” ऋागन्द् ° 

अथा च पुदषष्य पोडथकशल' तथोक' तल 



कला ` { १७८१ ] 

प्रञनोपनिषदि शङ्राचाकैटवतद्वाष्ये च वधा-- 
ख दताश्करो कञिन्नहृशतछान्त उत्क्रान्तो भविष्यानि 

कख्डिन् वा प्रतिरितेप्रतिशाखामीति” उप०। «तदुपाधि- 

कलाध्यारोपापनयनेन विद्यया स पुरुषः केवलो दशे यितव्य 

दति कलानां ततुप्रभवतलदच्यते । प्राणादोनामत्यन्तनिवि- 

शे इये शध तत्वे थक्यतेऽध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्य 

्रतिषादनादिव्यव्हारः कर्तेभिति कलानां प्रभवसि- 

वग्यया आरोषयन्ते अविद्याविषयारैतन्याव्यतिरेकेषेव. 

हि कला जायमानाखिषन््यः प्रलीयलानाख सर्वमा 

लच्छन्ते | चत ठव ज्ानाः केचिदन्निर योगाह.त- 

भिव बटाद्याकारेख चेतन्यनेव प्रति्ष्य जायते 

नश्यतीति तच्विरोधे श्यून्यमिव सर्व्वमिति ¦ परे 

चटादिविषय' च॑तन्यः चेतवितर्मिलदयालनोऽनित्य' 

जायते विगश्यतोति। अपरे चेतन्यमूतध्् दूति 

शोकायतिकाः। अनपायोपजननधश्योरचंतन्यमाक्तव न7म- 

खपाद्युपाधिधेः प्रत्यवभासते । “सत्यः च्नानमानन्द् 

ज्द्न' ५विन्नानघन एमे्यादि"खतिभ्यः ! खद््पाव्यभि- 

चारात् यथा यथा यो यः पदार्थो विज्नायते 

नथा तथा ज्ञायमानलादेव तद्य तख चैवन्यखाव्य- 

 भिचारित्वं वस्तु ध भवति किद्धिन्न ज्ञायत इति 

जहपपच्चम् । खूपञ्च दश्दते न चश्ि चचुरिति 

षत् । व्यभिचरति व न्नान, नेयः न व्यभिचरति 
कदाचिद्पि। न्नयाभाभेऽपि न्नोयान्तरेभावाजन्नानख। 
न हि स्तानेऽसुति न्य नाम भवति क्यचित्- 
बरे ऽदथनाद् न्नानखापि चपर ऽभावानन्नयालन्नान- 

ष्ठर्प्र व्यभिचार इति चेन्न । न्ोयावभासकखय 

स्ानद्याकोकवजन्ने या मिव्य कलात् खव्यङ्गयाभावे खालो- 

कामावाचचपपल्तिवत् दषुप्रे विन्नानाभावाहुपपन्तेः। 

न इन्वञारे चशुषो खपादपदब्धौ चक्ुषोऽमावः 
` क्यः कल्ययिद्वमदैनाशिकेन । वेनाथिको न्ोयाभावे । 

ज्ञानाभाव कल्पयलेगेति चेत् ९ येन तद्भावः कल्यये- 

शद्धाभावः केम कल्पत इति वक्तव्यम् दंनाशिकेन । 
तदभाव्ख्यापि स्ेयत्वाजन्नागाभावे ्ञानाभाव दति 

चेत् ¢ न, अभावस्यापि ज्ेयलाम्धुपगमादमावोऽपि 

चे योऽभ्युषगन्यते देनाथिकः, नित्यञ्च तदव्यतिरिङगचच- 

लृचचानः नित्यं कद्छिवः खात्तदभावसख च, त्तानात्ल- 

कल्वादभावल्व वाङ्माल्रनेव न परमा्तोऽमावत्म- 
गनत्बल्व' त्र च्रानद्छ। न च निद्यद् ततानद्याभावो- 

#॥ 
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माखमानाध्यारोपे किद्नस्ष्ठित्नम् | अथाभावो नेयो - 
$पि शन् न्रानवदतिरिक्त इति वेच्र तरि त्तेवा- 

भावे ज्ञानाभावः प्रेयः न्नानव्यतिरिक्तं न तु तानः 

प्तेयव्यतिरिक्रभिति चेन्न । शब्द्मात्रत्वाहियेषालुपपत्ते: । 

छ यश्चानयोरेकल द्ेद्भ्यु पगव्यते-न्नेय'  च्ञानव्यतिरिकत' 
न श्ोयव्यतिरिकरः च्ञानभु न्ेवव्यतिरिक्त' नेति ठ 
 अ्दमालभेव तहद्धिरग्निव्यतिरिक्ञोऽग्निम वद्धिव्यतिरिक्त 

षति यहदभ्यु पगम्य ज्ञे यव्यतिरेके ठ ज्ञानख्य न्नयाभावे 

न्नानाभावाहपपत्ति, शद्धा । सोयाभावेऽदथैनादभावो 

स्ानद्धेति चेच चषप्रे रि्यभ्युपगसात् । वैनाथिकोरम्युपग- 

म्यते हि छषुप्रे पि विन्नानाज्ित, तलरापि न्ञेयसच्वमभ्य 

पगम्यते श्रानखछ स्ते नैवेति चेन्न भेदश सिद्त्वात् । 
विड यभावन्तेयगिषियख न्ञानखाभावन्न यव्यतिरेका- 

जन्त यन्नानवोरन्यलम् । न हि तदिद तभिषोच्लीव- 

विः षुनरन्यथा कन्तः शक्यते वेनाथिकथतेरपि ज्ञानख 

प्त यत्वमेबेति । तदष्यन्येन तदष्यन्ये नेति त्वत्मक्ेऽति- 

प्रसङ्ग इति चेन्न तद्िभागोपपत्तेः। बगख्य यदा इहि 

खप' न्नव कखचित्तदा तदतिरिक्तः स्नान न्नान- 

मेवेति ईइिवीयो विभाग एभ्य पगम्यतेऽवेना धिकः ॥ 

न दतोयस्तद्िषय दत्यनवस्यादुपपत्तिः च्नानखय खे वा- 
विन्ने यत्य सर्न्नलद्टानिरिति चेद् १ सोऽपि दोषश्वसैवास्तु 

किन्तल्निवहेयेनाश्याकभनवस्यादोषच न्नानश्य न्न यलाभ्युष- 

गमाद्ष्श्यञ्चैव नैनाशिकानां न्नानः नेयम् खाना 
` चाविन्ने यत्वे ननवस्याऽनिकायया । समान ठाव" दोष. 

द्तिचेन्न स्ञागसैकत्योपपत्तेः | सर्ष्वारेयकालपुरषा- 
द्यवस्यमेकभेव क्ञान' नाभद््पाद्यनेकोपाधिभेदात् खषि- 

न्रादिजलादिप्रतिविम्बवद्नेकतयावभाखत इति | नाऽसौ 

दोषः । तथा चेदिदेदष्ठच्यते नह खतेरिष्ैवान्तःथरीरे 
परिच्छिन्नः कुणड्वद्रवत्एुरष इति, न प्रायादिकला- 
कारणत्वात् | न हि शरोरमातरपरिच्छिन्नख प्राण 

द्धादोनां कलानां कारणत्वं प्रतिपन्त शक्ग्यात् | 

कंलाकाखत्वाञ्च अरीरद्य। न हि एरुषकार्याषणं 

कलानां कार्यः शच्छरोरं कार्यकारण खख पुरुषं ` 

कञख्डवद्रभिवाभ्यन्तर कुब्ध त्, वोजवल्यप्रादिति वेत् 2 

, यथा षौजका्दौ एच्स्तत्का्ं ञ्च फलं स्तकारणक्ारयं 

वोजमभ्यन्रौकरोत्यालादि तद्वत् इुर्षमभ्यन्रीकुर््यात् 

शरीर" खकार णकारणसपौति चेन्न अन्यतात् खावय- 

वत्वाच्च । दष्टान्ते कारणवोजादचफलसुट चान्यन्यान्योव 
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दीजानि दार्छन्तिके त॒ खकारणकारख्भूतः शस एव धरुषः 

शरोरेऽभ्यन्तरोढतः च.यते । दीलष्टत्तादीनां सावयवत्वाञ्च 

ख्याट्ाधः-चेयत्वः निरवयवश्च युरुषः सावयवाञ्च कलाः 

अरोरश्च एतेनाकाशस्यापि शरोराधारत्वसदुपपन्न' कि. 

ताकाशकारणसय पुरुषद्य तस्माद्समानो दान्तः! 

किन्दु्टानेन वचनात् खादिति चेन्न 

त्वात् ; न हि वचनः वसतुनोऽन्यथाकरखे व्याप्रियते 

किन ष्टि यथाभूता्थावद्योतने । त्ादन्तः थरोर दूेतदषनं 

अण्ड खा न्तर्व्योभि दिवञ्च द्रव्यम् । उपलध्िनिभित्तत्वाञ्च । 

दर्थनचरवणमननविन्नानादिलिङ्गरन्तःशरोरे परिच्छिन्न 

द्व दय्.पलभ्यते चात उच्यते---अन्तःशरौरे सोभ्य ! ख 

युर्ष दूति | न पनराकाथकारण सन् कुणडवद्रवच्छ- 

सेरपरिच्छिन्र इति मनापौच्छति वक्त, मूढोऽपि! 

श्न प्रमाणभूता तिः । यख्िन्नेताः षोडश कलाः 

प्रभवन्तौलयक्त' एरषतनियेषणाथं कलानां प्रभवः, ख चान्यो- 

अरयोऽपि खतः केन व्रामेण खादिन्यत इदहच्यते । बेतम- 

पूविका च इद्टिरिधेवसथे च पुरषः चोड शकलः श्टो 

यौ भारद्वाजेन, स ईचाद्क्रं देदणं दशनं चक्रं ठेतवः- 

नित्यथेः । इटिफलक्रमा दिविषय' कथनिच्य च्यते क्त् 

कट^विेषे देदहाइतृक्रान्तो भविष्याम्बहमेव वा कञ्ञा 

अररे प्रति्ठितेऽदं प्रति्ाखामि प्रतिषितः खाभित्ययैः?। 

५“ प्राणमसृजत पराणाच्छडां शं वायुर्छौतिरापः 

 एथिवीन्द्रियम् । मनोऽच्रभन्नादीयै' तपो मन्त्राः क्ै- 

लोका लोकेष च नाम च'"उपनि०। 

““मन्वात्माऽकत्त, प्रधान करं, अतः षरुषाथं प्रयो- 

जनशररोलल्य प्रधान प्रवते मड्दाद्याकारेख, तन्नेद- 

ससुपपन्चं एरुषख्य सखातन्त्र7 णे्वापूष्यैक' कटं त्ववचन' 

सत्वादियुणसाम्य प्रधाने प्रभाणोपपन्ने ख्कत्तेरि सति 

दरेच्छाव्तिष परमाणषु सतसखामनोऽखेकत्वेन 

ऊतये साघनाभावादात्मन चआातान्यनथैकट त्वातुपपत्तं च। 

वचनखयाकारक~ 

न हि चेतनावान् बद्विूलवं कायो नो ऽनर्थे कर्जत, 

तश्छात् एुदषार्येन प्रयोजनेनेक्तापूत्वं कमिव नियतक्रमेण 

प्रवत्तं माजेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुपचारोऽयं-ख रै्ाञ्चक्रे 

दादिः! यथारान्नः स्वाथेकारिखि भ्व्य राजेति 

षति चेत् ९ नात्मनो भोकतोतवत्क त्वोपपतते :| यया साद्खख 

चिन््राल्स्यापरिखाभिनोऽपष्यात्ननो भोक्त व तद्रे ट्बादि - 

नाभीक्तादिपूव कः जगत त्वहपपन्ं चछतिप्रामाख्यात् । 

तत््वान्तस्प्ररिणाभाटात्नोऽनित्यताशद्धत्वानेकत्वनिभमित्त- 
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विन्नानसद््पविक्रियातः एदपस्यालन्देव भोक्त ले 
चिन््ालखद््पविक्रिया न दोषाय | भवतां वादिना 
खष्किट ते तच्वान्तरपरि्ाम रवेत्वात्मनोऽनित्यत्वादि- 
सर्वदोषप्रशङ्ग इति चेन्न, एकसाप्या्मनोऽविव्या विषयनाम- 
खूपोपाध्यलपाधिशतविशेवम्यु पगमादविद्याटतनामद्छपो- 
पाधिकतो हि विेषोऽभ्युपगस्यते चऋआत्मनोबन्वभोच्ादि- 
शा्तकतसं व्यषदहाराद्यु परमार्थे” परभाथेतोऽदुपाधिवच्च 
तच्त्वभेकमेवाहितीयश्ठपारेयं सै तािकवद्धयनवगा दयममयू 
शिषमिष्यते न तल कत्व भोक्गत्व' वा॒क्रियाकारक- ` 
फलञ्च खादद तलात्यवे भावानाम् । साङ्भयास्लविद्याध्या- 
रोपिवमेव षुरुषे शत्व" ` च्ियाकारकं फलद्चति कल्य - 
वित्वाऽऽगमगा ात्वात्प नखतस्त्यनल; परभा्ैत यवं 
भोक्ततव' पुरुषस्य च्छन्ति = तत्वान्तरञ्च॒ प्रधान" पुर्षात् 
परमाथ वस्तुभूतभेव कल्पय न्तोऽन्यता किंकनिरा लतव दधिषिषयाः 
सन्तो विद्न्यन्ते | तथेतरे ताकिकाः साद्धैरित्येव' पर 
स्मरविश्द्ाथकल्पनात् खाभिषाधथिन इव रप्राशनोऽन्योन्य 
विर्ध्यमाना अयेदर्भित्वात् परमा येतन्त्वा्,रमेषापलघ्यन्त 
ऽतस्तन्मतमनादत्य वेदान्तार्धतन्त्वसेकतद्भेन प्रत्यादर- 

वन्तो श्त्वः युरिति ताकिकमते दोषदथेनं किञ्चिडच्यते 
ऽभि; न तु तारकिंकतात्म्ये' तपैतत् अलोक्तम् ।५विव- 
दन् खेऽवनिचिष्य विरोधोद्धवकारणस् । तैः शंरचित- 

खट्बद्धिः छख निरववांति बेददित्"। किञ्च--भोक्त त्वक 
स्वयोवि क्रिययोतरि येषादुपपे्तिः । का नामासौ कट 
त्वाच्जाच्न्तरभूता भो्तुतविथि्ा विक्रिया थतो भोक्गैव 
रूषः कल्यते न कत्ता | प्रधानन्तु कच्चेश्च न भो्धिति 
ननूक्त धुरुषञिन््ात्र एष ख्वात्मस्यो विक्रियते भञ्ञानोऽ- 

नन्तान्तरपरिश्याभेन । प्रधानन्त॒ तक्वान्तरपरिणाभेन 

विक्रियतेऽतो ऽनेकमणुद्धमचेतन द्ध व्या दिघभ्् वत्तदहिपरेत 

घुरुषः । नाऽसौ विधेषो 4ाड्माततवाव्मागृभोगोत्मत्तेः । 

केवलचिन्प्ालख्छ एरुषख्य भोक्त त्व' नाम विशेषो भोगो- 

त्पन्तिकाले . चेच्जायते निटत्त च भोगे एनिषस्लद्वादये- 
पेतचिन्द्ाल्न एव भवतोति चेन्दहद्ाद्य कारेण च परिणब्य 

प्रधान" ततोऽपेल्य पुनः प्रधान" खद्छपेणावतिष्टत इति 

` चलां कल्पनायां न कञ्चिद्वियेष इति वाङ्मानेख 

प्रधानपुरुषयोवि शिदविक्रिव? कल्पते । अथ भोगकाले- 

$पि लिन््ाल्ल णवः प्राग्वतृषुकष इति चेत् १।न तदं 

परमाथतो भोगः परुषश्य | भोगकाले {चन्डानख 

विक्रिया परमाव) तेन भोगः पुर्षदेति चेन्न प्रधान 
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ष्यापि भो गक्ालेऽपिक्रि वतवान्नोक्त प्रसङ्गः । चिन्मात्रखेव 

शिक्रिया भोक्तत्वमिति चेदौष्णव्राद्ताधारयवम्बं वतामग्नदरा- 

दटोनामभोक्नवे ेत्वनुपपल्तिः । प्रधानपुरुषयो- 

येगपद्भोक्त त्वसिति चेन्न प्रधानख पाराश्यांदुपप्रेः। 

न हि भोक्तोद्वयोरितरेतरयुणप्रधानभाव उपपद्यते प्रका- 

अयो रिषेतरेतरप्रकायने | , भोगधम्मवति सत्वाङ्किनि 

चेतसि रुषस्य चेत्य प्रतिषिम्बादयो ऽधिक्रियस्य परषख 

भोक्तत्वमिति चेन्न 

शासन प्रणोयतेऽग्द्ाध्यारोपितानधांपनवनाय शाश - 

प्रणयनिति चेत् ? परमाधतः पुरूषो भोक्तौव न कर्त 

प्रधान कन्चनेव न भोक्त, परमधेसदुवस्वन्तरं एुरुषाद्धे तीयं 

कलना ऽऽ गमबाद्या व्यथां निँदुका च इति नादत्तव्या 

ख्षभिः । एकत्वेऽपि शात प्रणयनाद्यानधेक्यमिति 

युर षस्य कल्यापनयनाथं मो्तसा घनं 

चेन्न अभावात् । न हि शस्रप्रणेलादिष तत्फलारथिषु च | 

ओश््रख प्रणयनमनयेकं साथैकद्धेति कल्मना खात् | न 

दयात कत्वे शास्त्र प्रयेलादयस्ततोऽभिन्नाः सन्ति तद्भावे 

शव"विकल्पनेवादुपपन्नाः 1 अभ्युपगते खाक्कतवे प्रसा- 

शायेचभ्य् परगतो भवता यदाोकलमभ्युपगच्छता । तद्- 

भ्य॒.पगमे च कल्मनादुपपत्तिमाइ शास्त्रम् । यत्र त्व 

सव ाहमेवभू तत्केन कं श्चेत् ? "दत्थादिभाद्धप्रणयनादयुप- 
पत्तिद्चाह | अन्यत्र परमायैवस्तुख पाद विद्या{वषये^यत्र 

ङि तमिव भवतीत्यादि । विस्तरतो वाजषनेयके | 

विभक्ते विद्याऽविद्ये परापरे इत्यादानेव शास्त्रस्यातो 

ज॒ताजिकथाद्भटपरवेः वेदान्तराजप्रमाणबाद्धगुप्र 

इूहाको कल्वविषय इति। रतेनाविद्याशवनामद्पादयुपाधि- 

ङतानेकशक्तिसाधन कतभेद्वच्वादु बरह्मणः खष्यादिकिट त्वे 
साधनाद्यनावो दोषः प्रद्युकतो वेदितव्यः परश याता 

नथेकटःत्वाद्दोषञ्च । यस्तु दष्टान्तो राज्ञः सर्वा थकारि 

कचेतवादयुपचाराद्राजा कर्ति सोऽलादपपन्नः। ^ ईै्ता- 

क्र" इति खतेषःख्यायैवाधनाद्ममाणमूतायाः ततर हि 

गौणो कल्यना । शब्द्ख, यतर छख्ार्यो न सम्भवति | इह 

त्वचेतनख्छ शक्त बडघुरुषविेषापेच्वया कट कम्प रेयकाल - 

निभित्तापे्या च गन्धमोचादिकलार्थां नियता षुरुष' 
प्रति प्रहृ्तिर्नापपद्यते । ययोक्तसभन्न श्चरक त्वपरे 

दपपन्चा, ई्रोषेव सर्वाधिकारी प्राणः ुर्पेण रुज्यते । 

कवे? सष्रष उक्रप्रकारेयेच्धिलवा प्राखं शरण्य 
स्भीख्यं सपप्राखिक्रणाधारसन्तरातानमद्लत टवान्, 

अः प्रायात् खङ्कां २बर्वप्रादिनां शुभकमोप्रडत्िहेत- 

शेषैः 

भूतास् । ततः कम्पीफलोपभोगसाधनाधिटानानि कारण- 
भूतानि महाभूतान्यद्धजत । ख' १यब्द् यणं वायु" स्तेन 
स्पेन कारणगुणेन च पिशिष्ट ह्ि्णन् । तथा ज्योतिः ५ 
स्वन पेण पूर्व्वाभ्याञ्च शब्द् स्सर्थाभ्याम् विशिष्टं लियुणं 
तथाऽऽपोरसेन शखेनासाधारयेन पूव्वुणालुप्रवेयेन 
चकु णाः । तथा गन्वेन पूया हपरेयेन पञ्चथः 
थिवी ऽ | तथा तैरेव भूतैरारनिन्द्रियं ८ दिप्रकार 
ब्य कन्माैञ्च दथसद्धाम् । तख चेश्वरमन्तःस्य 

, सं ययसडुल्सा दिलक्तणं मनः । र प्राणिनां कार्थं 
करणञ्च खटा तत्खिव्यथं नो हियकादिलत्तणमन्नम् १०। 

ततचान्नादद्यनानादय ११ सामथ्यं" बलं सकन प्रडत्ति- 

साधनम्। तद्वीवयवताच्च प्राणिनां तपः १२विशुद्धिखाधन' 

श्धीव्यैमाणानां, मन्तरा१३सपोषिश्युद्ान्$हि;कर रेभ्य: 
कमेषाधनमेता ऋगयज :सामावर्वाङ्गिरसः । ततः कममो१४ 
अग्निहोलादिलच्णम् । ततो लोकाः१५ कमणां फलम् । 
तेष च टानां प्राणिनां नाम!दैच देवदत्तो यन्नदत्त- 

इत्यादि | णवमेताः कलाः प्राखिनाभविद्यादिदोषवोजा- 

म्या खटारेभिरिकटष्िष्टटा इव दिचन्द्रमशक- 

भच्धिकादयाः खभ्रटक्ष्टा इव च से पदाथः एनस्तसि- 

चेष एरुपे प्रलोयन्ते हतवा नामद्पादिषिभागस्"भा ०। 

“क्ष यथेमा नद्यः खन्द्मानाः सषद्रायणाः सशर" प्राप्यास्तं 

मच्छन्ति, भिदो ते तासां नामद््पे सदर इत्यव प्रोच्यते । 

रषनेषाख पररि रिमाः षोड्य कलाः एरुषायणाः 

रुष" प्राष्वास्त' च्छन्ति, भिद्येते तासां नासद््पे पुरुष 

द्येवं प्रोच्यते, स रषोऽकलोऽष्टतो भवति, तदेष ज्लोकः ” 

“कथं स टृष्टान्तः ‰ यथा लोके इमा नद्यः खन्द्- 

मानाः वन्तः ससुद्रावणाः सशद्रोऽयन' गतिरातभावो 

यासांताः सथद्रायणाः सुशदरं एाष्योपगस्यास्त* नाम- 

शट्पतिरस्ारं गच्छन्ति । तासाञ्चास्त गतानां भिद्येते 

विनश्यते नामद्धपे गङ्गावहठनेत्या दिल चये । तद्भेदे सखद 

द्वव प्रोच्यते तदस्त. दकलक्तणमेव, यथाऽयं दान्तः । 

उक्रलच्चणख प्रशतस्य एरुषख परिद्रट्,: परि समन्तादुद् 
द्कभख ककः खद्पमूतख्य । यथाकंः खात्तप्रकाथख 

कर्ता वहद्,द्मा. षोड कलाः प्राणायाः उक्लाः कलाः 

पुरुषाय नदोनाभिव ख्शद्रः पुरुषोऽयनमात्रभावगसन 

यासां कलानां वाः पुरुषायणाः पुरुषः प्राष्य उश्षात- 

भावद्ुपगम्य तथैषास्त गच्छन्ति | भिद्यंने ताणं नास 

खपे कलानां प्राणाद्याष्या खूप ! यथाखभेरे च 
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नामद्धपयोयेदनष्ट' तच्च" पुष इयं 4 प्रोच्यते बद्म- 

विद्धिः । य र द्हवान् गुरुणा प्रद्धितकलप्रलय- 

माम; च एष विद्यया प्रविलापिताखविदयाकामकन्ये- 

क्ञनिताद्चु प्राणादिकलाखजलोऽविद्याकतकलानिनित्तो 

हि स्यस्तद्पगमेऽकलत्वादेवान्रतो भवति । तदेतखिन्नये 

रष स्लोकः” भा० | 

खरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिहिताः! तं गद्य 

युरुषं बेद् यथाभावो सव्यः परिव्यथ” उप० } 

अरा रयचक्रपरिकरा द्व रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ 

यथा प्रगेथितास्तदाखया भवन्ति यथा वयेश्वथैः । कलाः 

प्राख्णाद्ा यख्िन् पुरुषो प्रतिष्ठिता उत्पक्सिख्ितिलय- 

कालेषु तं एरुषः कलानामाताभून' वेद्यं गेद्नोयं पुरे 

स्वात् पुश्षं पुरि शयना वेद् जानोयात् । यथा हे 

चिष्यावो बुद्माग्छतय्सां परिव्यथा मा प्रिव्यथयतु । 

व्यधामापच्चा दुःखिन व युय स्थ तसतन््या भूद् य॒द्मा- 

कमित्यभिप्रायः” भाः 

तथा च प्राखः१ अङ्धारे व्योलर वाबुः$ तेजः५ 

जलं हे एचिषो ऽइन्द्रियं र मनः € अन्नम् १० वौययेम् 

११तष; १२ अन्त्राः १९ कमं १४ लोकः १५ | नाम१६ 

द्ल्नेता प्राशादिनामान्ताः षोड कलाः इुदषख उपा- 

चय दूति सितम् । “गताः कलाः पञ्चुद् च प्रतिष्ठाय” खतिः 

रकोंशमाने च^प्राचो दिक कला दिष्य दिक करोदोचो- 

दिक्गलेष सौम्य ! चदष्कलः पादो बद्मणः प्रकाशवान्नाम 

ख य एतमेवं विद्ाबतुषकलं पादं बद्मणः एकाशवा- 

निल्ुपाल्े प्रकावार्नखह्ञोके भवति प्रकाशवतो इ 

लोकाञ्जयति य रत मेवंविदांषदुण्कलं पादं ब्रह्मणः 

मकाशवानिष्य पाक्त ” “एचिवौ कलाऽन्दरि्तं कला द्यौ 
कला सशरः करेष वे सौम्य ! चदुष्कच : पादोतह्मणोऽ- 
नन्तवाञ्जाम । ख य टतजेवं विदां दतुषकलं पाद् बह्म्णोऽ- 
+न्तवानिष् पास्तेऽनन्तवानकि जोक भवत्यनन्तवतो इ 
कोकाञ्जयति य णतमेवविदांचद्षक्लं पादं बह्मणो- 

$नन्तवानिलय् पा ” | “अग्नि; कला छययं : कला चन्द्रः 

कला चिद् तृकलेष वं सौम्य ! चदप्कलः पादो बरह्मणो 
च्योतिश्नान्नाम च य एतमेव"विद्वंदतष्कलं पादं 
ज्मणोज्योतिश्रानिल पा ्दोतिद्चानखिज्ञो के मवति 
ब््ोतिश्नतो इ लोकाञ्जयति य॒ रतजेवपिहांशदष्कलं 

पाद् ह्मणो च्चोतिश्चानित्ुषाखते” । “प्राणः कला 

अश्; का श्रोत" कला सनः कलेष व सौम्य ¦ चदु- 

न्कल; पाटोग्रह्मण कऋायतनवान्नास स य एतेष “विं 

श्तुषकलं पाठं ब्रह्मण अ यतनवा नव्य पास्ते आाय- 

तनवानस्मिज्ञो के भवव्यायतनवतो लोकाञ्जयति य रतभेवं ~ 

विहांइतष्कलं पाद् बह्मण आयतनवानिव्य् पाल ̀  । 

ऋअवतारशब्द् भूरि उदाहरणम् दृश्यम् । 

पलदया तके ४कालांथभेदे स च दसि०्थिणदर्थितोयथा-- 

"योऽच्छोरजिभेषसख्य खरासरे ०भागः स तत्मरस्तच्छतभाग 

उक्ता । ल् टिनिमेषं धैतिभि८च काटा तत्लि'थता सद्र 

शकैः कलोक्ता । ति तक ला ऽऽ चौ घटिका णः खान्राडो- 

इयं तेः खुर ° दिनं च । यु्वच्चरैः लन्द् भिते१०रखः 

षड्भिः पलं तेषटिका खषङ्भिःदै ० । सादा षटीषटिरह; 

खरास ३ ०मांसो दिनै कमि १२ब वषम् । चेले समा- 

°%योऽच्छोर्लो चनयोः पच्छपातः स निभेषः। स यावता ¦ 

कालेन. निष्पद्यते तावान् कालोऽपि निसेषचन्देनो- 

च्यते उपचारात् । तख लि'थदिभागस्तत्परसन्नः 

तवृपरख शतां य्त्रटिरिति। अथच निभेषैर्टादयभिः 

काष्ठा । कचिच्छास्त्नान्वरे तिथिभिरिति पाठः} काष्टा. | 

लिता कलोक्ता। कलानां विशता षटिका। खा- ` 

चाच भभूमख षदटभाग इत्यथैः | घटिकादयेन | 

चणो खुहत्तं; | चलणानां तिशता दिनम् । अथ 

प्रकारान्तरे दिनशच्यते | गुर्व॑चरैः खेन्द भतं :१० अस- ` 

रिति! एकमालोलधुः दिमानो युर: । तथा “सादु- । 

श्वारो विसर्गन्तो दोर्धौगुक्कपरस्तु यः इति खन्दो- 

खच प्रतिपादितम्. यदक्षर साहखारः विसर्गान्तं । 

दी यद्या्चरख परतः संयोगस्तज्ष्वपि य॒रुस च श्न य- 

म् । दर्वलरखोज्चा्यःसाणसख यावान् कालक्तट्शकेनं- | 

कोऽछः प्राशः | प्रश्तेन्द्रियषुरषख शासोच्छासा- ॥ 

नेत्त कालप्त्यधेः । बमः प्राेरेकं पानोवपलम् ॥ | 

पलानां षच्ा घटी । षटौनां षच्या दिनम् । नि'यहिः 

रैरेकोमाशः ¦ सादेदादथभिपेजिति काश विभागो | 

दर्विः” प्रमि° । “अङ्गोऽस्तमयवेखायां कलामालाऽपि 

या तिथिः” कालमा °व्यासः । ^“परतिषङ्ञ यमाने ख कला- 

आलेख चाम, पठन्ति । “व च न्ीणि लौषि। 

कलाभदसराणि पञ्चदश च कला रकैकद्धिन् धादाववविषटते ” 

क्ति छश्च° । ख्ाद्श बहस्ाणि सख्या चाञ्धि् 

स्ठद्ये | कलानां नवतिः प्रोक्ता? छखु० । 

"भविकलानां कडा ष्या ततृषश्या भाग उच्यते 

द्येन समा विभागाः खुचक्रराग्दं शकला विलिप्ठाः "० । 

4 
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तन्नि यता भबेदराथि्ममथोदादधेव ते" ख० सि | उक्ते 

राश्िचकख २१६००० मिते भागेच "चेले समा- 

दन समा मिभागा इ्यादि” शि त्त्र क्वायं समा- 

द्येन वर्षादेन शमास्तुखाः चेलविभागा न्याः | ते 

के । चक्रराश्ंगकलाविलिप्नाः । यवक वसं सास- 

दिनादयो विभागा णं गण्य र्ट शादयः" प्रभि° । 

सि० शिण उक्तो दिनमानन्नानोपयोगिनि दिनच्यागुणिते 

व्यासाद्गभक्ते नाके ६ पदाय च यथा- 

“डक्का प्रभानिमतदिङ्विमेन ताधत् ताभेष कालनियभेन 

च वचिमभूयः। खादुन्नत द्यू.गतथेषकयोयैदस' 

लेनोनितं दिनदलं नतलक्तकंच। खयोज्नतादून- 

शुताञ्चरेण क्रभाइदग्द्ह्िणगोलयोच्यां । खात् 

खढतरभेतह खित दयुमौव्यां व्याखा्ैभक्तं च कलाभिधा- 

नमू" ° “दिवस यह्ृतं यज्च॒येषं॑तयोयेदल्य' तदुचनत- 
शच्ंश्नोयं तेनोच्रतेनोनीशत दिनदलप्रमाणं तन्नतस'्तः 

भवति । अधोन्नताडइन्नतकालादत्तरगोले षरोणोनितात्- 

दक्िखे बुताड्या ज्या तत् खल्मम् खा रलस'नत्ययेः । 

तव॒ सन्नः दयुज्छया युरिति त्रिज्यया भक्तं कला 

सन्नः भवति । खनोपपत्तिः | यज्जिन् काले द्राया 

साध्या तञ्खिनतुं के ञाडोराल्टत्ते यावतौभिषटि- 

काभिः चितिजाईइन्नतो रविक्ञासाश्न्रतसंन्ना | येन कालेन 

ध्याङ्काच्नतस्तख् नतस न्ना । अय चरेद सध्याद्काच्नतयुत- 

खोन्रतकालख किल ज्यासाध्या शषा च उ्चाभध्यापधि- 

मेवति। ख च मध्यप्रदेथोऽ्ोरानदन्तखयोन्णडलसं पाते 
भवति । यत उन््रण्डलसंपाताभ्यामूषध्वंनोरालहत्तखा- 

मेमधोऽधेम् । अत उन्मण्डलावधिर्जौवा साध्या । चिति- 

जोनण्डलयोरन्तरं चराभम् । अतबरार्धेन वजिताइत्र- 

ताड्त्तरगोके, दच्िे .त, बुताव् । यव उत्तरो 

किविजाइपयनण्डलम्' दचिषेऽधः। त्यात् काखादु या 

ज्वा शाषितिासखा निच्ाहृत्तपरियता। साच सब 

खन्ना । अथ यदि लिच्ाटत्ते एतावतो, तदा द्यज्या- 
इते कियती ्हपातेन द्युव्याहृत्तपरि्ता । खा च कला- 

शन्ना। इदानीं प्रकारान्तरेण कला तस्या टयरि- 

माङ” प्रभि०। ““खलन्' कुजोवागुखित' विभक्तः चरज्यया 

स्धाद्यवा कका सा। कला पलन्रलजकोटिनिन्नो 

तत्क्भक्ता भवतींटयह्टिः” जि थवा तत् छन 

कुक्छया गुखितं चरज्यया मक्र सत् कला भवति | सा 

कवाटधा पश ्रंकोटिभिगख्या सखस्करयेन भाव्या 
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फलमषटषेरटयषदटिभेवति । अलो पत्तिः । अन चरज्या- 
ज्ये निज्याय् न्यापरिणते । अतच्ाभ्यां बाहपातः । 
यदि चरज्यया ङुज्या लभ्यते तदा ने किभिति । 
फलं कला । सा कलाऽहोराल्रस्ते ज्या । सा पल. 
वथादलकथेवत् तिरुबोनां लाता। अथ तदाः 
कोटि्नमाबमानेयम् । तत्राहपातः । यदि परेब- 
केन तत्कोटिरेभ्यते तदा कलाकयेन किजिति। 
फल घन््मण्डल डःगयसम छत्रादुपयेकंबिम्बादध कर्ध्य 
कोटिद्पं भवति | तद्ये टयदिस'न्ना^प्रभि° । 
“सायुभिच्च प्रतिच्छन्नान् सन्ततां जरायुणा | ज्या 
बे्िताञ्वापि कलाभागांस्तु तात् बिडुः। धालाशगान्र 
धातोयेःजञेद स्वधितिषति । देहोभ्रणाभिपकञच खा कठेत्य- 
भिधौयते” भावप्रण उक्तो देष्ख्ये भाताशयान्तरस्ये 
ऽधादक्तोदभेरे तद्भेदा तव्रौवोक्ताः। “चाद्या मांसधरा 

प्रोक्ता हितोया रक्तधारिणो । मेदोधरा दीया वु 

चदर्धौ इश्रधारिणो । पञ्चमी च मलं धत्ते षो पित्त 
धरा मता | रेतोधरा सप्नमौ खादिति सप्र कलाः र्टाः” 
रणकमामातकृलषुवखे' “"बडविषभेऽष्टौ समे कलास्ाच 
खभेशख्यर्नोौ निरन्तराः । न समान पराश्रिता कला 
““स्रर्वन्तमध्यादियुरषोऽन- चतग्कलाः । च्या - 
दलषपेता पञ्चव्यादिष शस्ताः” दति. च 
इत्र ° “कणप्रयोगे मूदधनाद्धिके आयत्वेनाधमरेन 
उक्षमर्याय दोयमाने €उद्धिरूपे (चद) पदाथः भेदि ०। 
“सासे थतख् यदि परञ्च कलान्तरं खात्""लोला०१०य्बनो- 

रजखि! नौकायां १ २कपटे च विशः ।।रगीतादिविद्यामेरे, 
खाच चदःषट्दे$विधा येवतन्नरोक्ता यथा-१गोतम् 
वाद्यम् रन्टव्यम् ऽनाम ।५ आलेख्यम् दैवियषक्च्छेदयम् 
७त ख्डङङ््चमग डिगिङाराः ८ बुष्मालरणम्2 द यनवखना- 
क्रागाः १०अजख्िभूमिकाकमं ११ शयनरचनम् १९ द् 

कषाद्यम् १९१ उद्कषातः {9 चिब्रायोगाः १५ 

भादधययथनविक्रखाः १६ केचपेखरापौडयोजनम् १७ 
नेपथ्ययोगाः .र८ कथेयलनमङ्गाः १९. गन्धबुक्किः २० 

भूषखयोजनम् २१ इन्द्रजालम् २२ कौचुमारयोगाः 

२३ ऋस्तलाववम् २४ चित्रथाकापूपभच्छविका- 

रक्रिया २५ पानकरसरागासवयोजनम् २६ चो- 

वापकषमं २७ वोणाडमसकद्रन्क्रोडा २८ प्रहेलिका 

२६ प्रतिमा ३० इवेचकयोगाः ४१ पुस्तकवाचनम् 

१२ माटिकाष्ायिकादशंनम् ६२ कान्यसमदखाप्रणम् 
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३४ पदट्ाजेल्नवाणविक्लाः ३५ तर्कृकमांणि ३२६ 

द७वास्तुविद्या दध दष्यरल्रपरोत्ता २९. 

४० भखिरागन्नानम् ४१ अआकरन्नानम् 

४३ मेषङुक, टलावकयुज्धविधि" 

४५ उत्छादनम् ४६ 

४७ खअक्तरसटिकाकथनम् ४८ 

४६ देशभाषान्नानम् ५० एष्म 

(अन्न निसित्तन्ना- 

यन्त्रमादका 

तच्तणस् 

धातुबाद्ः 

४९ टच्तायुवेदयोगाः 

४४ श्रुकसारिकाप्रलापनम् 

केशमाजंनकौशलम् 
स्ह च्छित विकल्पाः 

शकटिक्ञानिभित्तन्नानम् ५१ 

केचित् पठन्ति) । 

५२ धार्मादटका ५९ सम्पाटयरम् ५8 सानखो काव्य 

क्रिया ५५ क्रियाविकल्याः ५६ ढलितक्योगाः 

५७ अभिधानकोषच्छन्दोन्नानम् | ५८ वच्रगोपनानि 

५९. द्यतविेषः ६ ° खाकपे खक्रोडा ६ १बालकक्रोडनकानि 

६२ वेनायिकोनां विद्यानां न्नानस् ६२ बेजविकोनां 

विद्यानां ज्ञानम् ६४ वेतालिकोनां विद्यानां ज्ञानम् इति 

भाम०६४५अ०२८्दइोज्डोकायां खरौधरलिखिताः। कचित् 

पुस्तके स्रवीवापकम्प्लक्रोडे्ये कः पदम् तद्त्तर 

बीणाडमरकयाद्यानोति । बेतालिकौनामिव्यत् वैवासिकी- 

नासिति च पाठो दण्ते ।“अहोरा्रौ चदःषष्यरा खंयतौ 

तावतीः कलाः ""चतुःषष्ययज्गमद्- 

दत्. कलान्नान" ममाह, तम्'' भा० अदु° १८ अ० । 

५'खअधिंगब कलाकला परम्"? कद ० । “^ चठ ;षटिकला- 

वा दश्रोप्रीतिवदैनस्” गायलोकवचम् । 

कलाङ्गुल न° कलया मात्रवापि अकुलवति चखाकुडि- 

नामधा अच् | इहलाइलविषे राजनि । 

कलाकेलि ए° कलेव केलिरख् । कामदेवे. त्रिका .। 

कलाङ्ूर ए स्त्रो कारो यन । शारखपच्िखि लिका° 

लातित्वात् स्यां होष् । कलानाणद्ध रो यत्र \. शस्तेय- 

शास्परवत्तके मूलदेने कशौँदते लिका । मूकदेवख 

श्च य द्ध्प{िसप प्रवत्तं कत्वात् कला रतम् । कंसाद्खरे 

द्ति णब्द्कल्पद्र मोक्तिचिन्या कखौखतशन्दे विडतिः 

कलाङ्गला स्त्रो “सृतोमराह्् था राजन् ¦ | 

भाग्व०१५अ० १६ च्ञोके तादशशब्द्' कल्पयन् बोधलिङ् 

बधो अ्वान्तः | तत्र् शवन्ना सितं खद्तवोकं ^नद्युतः 

कप” पा कष् । तादश लाङ्गलं यतर सशतघोकलाङ्गला 

इत्यं कतया न तच्छ कलाङ्गल शब्द् घ टितत्वमिति बोध्यम् । 

कलाचौ स्त्री कलामचति गच्छाति अच-गतयौ अण् उपर 

नमिति वक् 

भाग०१०,४१्,२८। 

समा9 गौरागडोष् पार छग्धेनो° ष् पित्तात् ईष् । | 
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द्तिभेदः । प्रकोऽ कफोखेरधःस्थे भणिगन्वपर्य नद्स्ता- 

वये । खाये कन् } कलाचिकाभ्यत्र हेमच० | 

कलाटौन स्त्री कलेनाटनम् आटः कलाट्लत साधः 

ख | करकाङ्ग पच्चिभेदे हारा” जातित्वात् द्यां हष । 

कलाजाजौ सी कलायै जायते जन--ड तथा सतौ चखाजा- 
यते जन--ड गौरा० डोष् । (कलौञ्चा) (मङ्भरेला) 
पाञचा्यभाषाप्रसिद्धे इचभेदे शब्टखि° । 

कलाद् ए्कलामंशमादत्ते अा-दा-क । खशकारे अमरः 

अलङ्ारगढना्े"' ग्टहोतघनखां थहरणात्तख तथात्वम् 

कलाद्क ए कलासत्ति अद्-ख.ल् ६त० । स्वणकारे 
शञ्ट्च °गठनाथं दन्द्रव्यांयख भोजिलात्तखय तथालस् । 

कलाधरः षु* कलाः धरति ट-अच् दैव । {चन्द्रे | 
२चदुःषटिकलाधारकमान्रे ्ि° । 

कलानिधि क्षर कलानिधोयतेऽखिन् नि+धा-अाधारे किं 

उपप° स०। चन्दर अमरः।“ अहो मइनच्व' मडहतामपू््व" 

विपत्तिकालेऽपि परोपकारः । यथाऽऽखमध्ये पतितोऽपि 
राहोः” “कलानिधिः इख्यचयं दद् ति^उद्गटः। 

कलानुनादिन् इ कलमदनदति अह+नद्-खिनि ६त° | 
$भ्रमरे २चटके ३कपिञ्ले 9चातके च जातित्वात् 

स््रौतल्रमपि तन्न नान्तव्वात् डम् । 

कलान्तर् इ०° अन्या कला अ शः मय् ०। दडिभेरे “साच 
तख यदि पञ्च कलान्तरं खादिति"लोलावतो, अन्यदा 

चन्द्र कलाया ञ्च,“ज्योत््ञान्तराणोव कलान्तराणि"कुमा०॥ 

कलान्यास एु° कलानां न्यासः । तन्त्रोक्ते न्यासभेदे कला 
कलाशब्ट् द्र्भिताः ारद्ातिलकोक्तरोत्वा बाखां पूजाङ्गतया 

न्यासः | देडे कलाविथेषख न्यासच्च यथा-- 

वन्त्रसारे ““भिष्यबरीरे कलान्यासंकृथयोत् । तद्यथा 
ईशत्रयेख पाद्तलाच्जादुपय्यैन्तस् चों नित्यौ नमः| 

जाठयनोनाभिपर्यनस् चों प्रति्ायै नमः। नाभेराकशढम् 

"छं विद्यायै नमः करठादाललाटम् चों शान्त्यौ नमः 

च लाटादुबरह्मरन्ुपययन्तम् चो न्यतो तायै नसः। एनं द 
रन्धादाललाटम् आओ यान्यतोताये नसः ललाटादाकणठम् 
च्यों शान्त्य नमः। करटा द्ाभिपैन्तस् ओं विद्यायं नमः 

नामेच्लादुपयन्तम् चयं प्रविायै नमः जात॒नः पाद् 
पय्यन्तम् ओँ निन्य नमः। र 

कलाप उग्कलां मात्रामाप्रोति आआाप्-खण }१सभूटे, २मय्र- 
पिच्छ, रेभूषणे, काञ्चम्, ५चब्द्र्, मेदिनि° 

समूडे“हक्ताकलापौडतसिन्धुवारम् "कमा ० । अधिमतक्का- 

छ) ज चूर्कक ' 4 
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कलापकम्» वदं अालम्बिभिशन्द्रकिशः कलापेः?। “उदेव 

{निव््ितक्ला पभरामधस्तात् व्याकोखेमाद्धक्वरां कवरो 

वेरुण्याः” भाषः । मूषे “'छक्राकलापख च निस्तक्ख'” 

शुमा ० ““छक्राकलापख शक्ताभूषणखः''मल्लि ° । काञ्चम् 

^“रशनाकलापरुणेन बध; भाषः । रतये दण 

अरपूखं : चश्पमयः भच्तराङ्पः यथाह “कलापिनः” 

कान्या० २२,३,१८, व्या° “कलापशब्टेन शरभूखा 

चम्द्रौभवीो भस्तोच्यते” ककः | «कलापी चषालः" 

च्ाञ्ज° चरौ ०९.७.१८, “ला मेधौ अपप्रदेे धान्यपूलं - 

बद्धा तिष्ठति स एव चषालो भवति” नारा० व्यक 

धान्वपूलानां अरदद्छतवारोपख बड शरवत्च गुखयो- 
भाचतृष्यवच्वम् ति तथा च गौर्या चषाल कला- 

पितम् । शरे “कलापिनौ -घदष्पाणो शोभमानौ 

ददिथोदश१ रामा ०१,२२,७.अब्रार्यं जलोवत्वमपि “"परोश्- 

आनः पार्थानां कलापानि धन्ःषि च'मा०्व०११७बअ०। 
'दधलुनि । “इारिद्रवखा ये त्वेते हेमणुह्धाः गिला- 

¶िताः (अराः) । नकुल कलापोऽयं पञ्चयादूः लल्तणः । 

“चनास व्यजयत् कत्सं प्रतीचो" दिशमा इवे” भा० 

वि ० ६५ अ ° नङुलास्तरकथने । २ अद्ध चन्दराकारास्तरभेदे च 

“खड्गांश टोप्रान् दोरधाच कलार्पाच महाधनान् । विषाः 

ढान् चुरधारांञ्च घडामिनिदधः शह” भाण्वि०१अ०। 

कलापः काति केवमयृरपिच्छः उत्पत्तिख्ानत्वे ना खूयख 

ऋच् । १०व्याकर्भेटे कार्त केयमयुरपिच्छयोनित्वात्चख | 
तथात्वम् । “अधुना खलतन्नत्वात् कातन्तरा खख " भरिष्यति | 

`तद्वादनकशापदख्य नाम्ना कालापकं तथा” टडहत्कथा 

शारः । \१य्राभनेटे। “देवापिर्योगमास्थाय कलाप- 

पामभास्ितः । सोमवंशे कलौ ने ठतादौ खयापयि . 

ष्यति" भाग ०९१२११९, “चदभेनोऽथाग्निवखछं : शोष 

स्ख भरः छतः | योऽखावाश्चे योगंसिद्खः कलापयान- 

सास्थितः । कचेरन्ते ग्य चथ नष भाषयि्ा पुनः"? 

-भाग०९.१२,५.५बत्यभाभा तथेवान्धा देव्यः शष्णख शम्पताः। 

वनं प्रविव््राजंस्तपक्े कतनिच्चयाः। फलमूलादि 

भोजिन्यो ' इरिध्यानेकतत्पराः ] हिमवन्तमतिक्रम्य 

'कलापयाममा विशन्?» भा० नौ°ञ्० । तेनाद्य हिम- 
चदुन्तरपाशच सद्धिवेथ इति गम्यते । 

चन्द्रो ठ कलामाभ्नोति अाप-च्यश् कला पातिपा-कवा 
व्यत् पत्तिः | तख कलापतित्वात् कलाधारत्वाञ्च तथात्वम् 

3 ४पिद्ग्धे ̀  लि° मेदि° विषिधकलाधरत्वात्तख तथात्वम् । 
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कलापक एु° कलाप+खा्थे कन् । {कलापाः > इस्तिस्कन्ध - 

बन्धे, - हेमच० रएक्वाक्यतापन्ने ३सोकचतुषके न° । 
“छन्दोबद्गपद' पद्य तेनैकेन च शक्तनम् । हाभ्यां 
बुभ्भञ्च शन्दानितकः लिभिरिहष्यते । कलापक्त' चठर्भिंशखच 

पञ्चभिः कुलकं मतम्" सा०द् णखक्तीः किराते उदा०“जलेकः 

विधाना विहत्य गोप्र ` चल्रख रृष्णन् वद्ध जंन्नमोजः । 

तेजखिताया विजयेकटत्ते निषुन् प्रिय" प्राणमिव्राभिमा- 

नस् १। त्रीड्ानतेराप्रजनोपनोतः संशय्य लच्छेण न्दः 

प्रपञ्चः । वितानभूत' वितत" एथिव्यां यषः समूहच्िव्र 

दिग्बिकोशम् २ । वी्थावदानेष ठतावमपस्तन्वच्चभूता मिव 

सस्मतोतिम् । कुर्वन् प्रयाखच्चयमायतोनामकतिविषामङक 
इवावशेषः ३ । प्रवद्य योऽद परः प्रयुक्तः ऊतते' न 

शक्यः कि्ठताधिकर्तंम् | नवीकरिष्ययपशुष्यदादरः 

ख त्वदिना मे इदयं निकार 8? कलापिनोमयूरायखिन् 

काले सोऽपि कालः कलापो उपचारात् तिन् काले 

देवनम् “"कलाष्यश्लल्ययवनसाह न्» पा ०वुन् । कलापक 

र्ततृकाले देये थे नण्विन्कौर | 

कलापद्ौप इन्कलापो सामो होप इव टडष्वात् । कलाप - 
खाभे स च यामः हिमवन्तमतिक्रम्य उत्तरन् वत्तमानः 

कलापणब्दे दर्भितः । “अग्निवशच्तः थोषुः शोषुख त 

भर; छतः । मर्स्तु योगमास्थाय कलापो पमास्थितः» 

हरिव ° १५ अ० | अव कलापसामत्वेन भाग० ६, 

१२, उक्तिः तच्च वाकं कलापे दर्भितम् । 

कलापिन् इ ° कलापोव्हऽखालि इनि । १मयरे तदशदश्य- 
शाखावतिरवटटक्ते मेद्] ्चाप-खिनि कलस्यापो दैत ०। 
कोकिले । ““ध्वनिद्टकूजितकलाः कलापिनः» माघः । 

“कदापिनाख्॒तन्डव्यडेतो " रषुः। ४कलापशब्दायैवति ति ० 

कलापश्दे रामायण्णादिवा क्यशद्ा इतम् । च्ियां डिप् । 

४ शम्यायनान्तिवासिभेदे पु" तदन्तेवाखिनञ्च आाल- 

म्बः ङ्गः कमलः चारुणि ताण्ड: श्यामायनः 

कठः कलापौति कलापिनोऽन्तेवाखिनञ्च ₹रिद् छगलो 

म्ब रुलपद्चेति चत्वारः” भनो० । “कलापिवेश- 

स्मायनान्तवासिभ्यः' पा० तेन प्रोक्तमधीयते शिनि | 

कलापिनस्तत्प्रोक्ताध्ये ढषु ब०य° 1 

कलापिनौ स्त कलापचन्द्रोऽस्यखाम् द्रनि | एरातौ राजनि* 

कला पठल्याकारकन्छै : २नागच्छुस्तायां राजनि ०। 

कलापूखं एकलाभिः पशः । चन्द्रो शब्द चन्द्रिका । २कला- 

भिः पूरे नि० । “खदा भवान् फालानख रषौरखान् 
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विकषल्ते । न ॒चाच्लं नः कलापूखं : सम दर्योधनखय च" 

भार तरि* ३६अ० । 

कलात् कलं विभक्तिं ष्ट-किप् ६त० 1] कलाधारके चन्द्र 

डेम० “कला च सा कारन्तिसितो कलाश्ड ब)त:*कुमा० । 

९शि्ादिधास्के त्ि* । ““दथाग्दाख्ः पौरसस्ख 

पद्चाबदाख्य' कलाभ्टताम्» मदः । 

कलाय इ कलामयते अय-अण् । (मटर) १थमोधाग्वभेदे । 

कलायोमधरः लाः पाके खच शोतखः | अषायो 

बातज्नोपाद्ो कफपि त्तष्रो लघुः” भावप्रर तदुदुष्णाः | 

“कलायपरिमर्डलछभयतो्चङ्गलायस्"› छद ° । “तिक 

सतृकलायङृद्चमासितद्यते!'' माषः श्गण्डदू्वायां श्लो । 

कलासन कलानामयनं यत्र । नत्तंकमाले अब्द्च* 

कलालाप स्री कलमालपति खा+खप-अण्य उपर्खर। 

$्बमरे । राजनि° । च्तिवां जातित्वात् डगेष् । दैत ° 

२्कलखखालापे ए* 

कलावत् ए कला अन्ड तादिकाः अन्त्य मठ् मद व; । 
~+ 4 

१ चन्दर ““कद्धा च कान्तिमतो कलाव(ब्डोवः'' कुमा° 

रगोतादिकलाबुक्गमाने २अख'थवति च नि० स्तिया डोप. 

कलावतो खलो था०ति° 9पटलोक्त दौचमेरे। सच 

«अथ टोका प्रवच्छामि सन्तिष्ां हितकषास्यया । विनाऽनया 

न लभ्योत सव्वं मन्त्रफल' ततः । नान ̀  दिव्यं यतोदद्यात् 

इयात् पाप्य यतः । त्ाहो्ेति सा परोक्ता देशिके- 

सखन्त्रनेदभिः। चतुर्धा सा सुन्दि्टा क्रियावत्यादि- 

भेदतः । क्रियावती वख सयो कादा बेधवत्यपि । 

ताः कऋमिदैव कथान्ते तन्ेऽित् सस्यदः" इलुपकर्य 

दर्थिता । वत्र कलात्मा कलाथब्द दधिं तथारद्ातिलकोक्ग- 

यञ्चात्कलावतोत्ययै; । कलात्माभ्यल । 

कलाविकं इतो कलेन सम्यक् विकायति विषेण. थन्द्ा- 

यते आ+वि+के-क शत । ङक्टे लिका० वख 

रालिर्थेषे विश्चषेष्य शब्द्ायभानत्वात् तथात्वम् । च्ियां 

जातित्वात् हम् । 

कलाविक्रल शस्तौ कठेन षिकः । चटके न्द्रेण स्त्रियां 

जातित्वात् छेष । [काडलवाद्ये शन्द्रला° । 

कल्कं उ° कलमाइन्ति खा+-इन् किप् सन्नाव्ां कन् । 

कलि इ०ज्य-णब्द्ादौ इन्ः। चतं युगे तश््ानभाड 

इरायष्व्व खे बद्धए, । "“दिव्यवषेषडखतसतु कतले ता- 

दिशंश्चिवम् । चदवेगं इादबभिसतद्विभागः निबोध भे । 

अलारि लखि दे चेकं शतादिष्, यथाक्रमम् । दिव्या- 

कल्ला 

ब्दानां सहल्लञाणि युगेष्वाह्कः षुराविदः | ततृप्रभाखैः 
अतेः सन्ध्या पूववा तल्नाभिधीयते | बन्ध्यां पक वन्तल्यो 
युगखानन्तरोह्िषः | सन्ध्यासन्धयांशयोरन्तः कालोध 
खनिरुत्तम ¦ । युगा्य' तन्त, विन्नेय" श .ल तादि- 

संत्नितम्” । खय विदधान्ते ऽप्य क्ष" यथा- 

“ख्या दधया दितिखागररबुता हतेः ! सन्ध्याब- 
न्यां यसित" शन्नेव' तद्खद्गम् । लशतादोनां 

व्यवस्य य धमे पादव्यवस्वया” छ०खि° । 

५तेषां दिव्यवषौणां हदाद्थ श्दख्ाणि चद्यगम् । 

चदा युगानां रसंतन्रेताहापरकल्याख्यानां समाद्टारो 

योगस्तदाकक' महायुगमिल्यथे; । रतद्ोतनाथ चतु- 

रिुक्तिरन्वयाः बुगमिदयक्तो तद्द यथ्यापत्तेः। माना- 

भिश्वौरक्रम् ¦ अथ सौरभानेने तव्धर्वां विगेष' 

चाह । याश द सङ्खपयेति वह् वादवरमानेनोक्' चत॒- 

यगः इादयण्हसतःषातमक भहायुग' सन्ध्यासच््यांश- 

खङ्हितिम् । बुगचरणखाद्यन्दयोः कऋभेख प्रत्ये क' सन्ध्या 
सन्ध्यां शाभ्यां युक्त ररे शब्ब्याश्यांथादन्तमैतेा न 

थक् यल ताडथन् । सौरवपं प्रसाखेन हिलिसागरैः । 
“'््कानां वामतो गतिः" दत्यनेन दानि "यदध कैषतः 

शतभिैः । . खबुतेन दणड गुणितः । खचतुव्कदा- 

नि"यञ्चदर्भिः ४२३२००० ०परिमितं न्नयमित्यथैः | अथ 

चदठुयगान्तमतयुमा ङ्घोखां विशेषतो मानाच्रव्ात् “मं 

ख्यादश्तत्वादिति"” न्यायेन प्रत्येकं मह्ायुगचतथांथो 

भानमिति चठयुगनित्यनेन फलितं निषेधति | कंता- 

दोनाभिति। ङतनेताद्वापरकडियुगानाम्  धभेषाद्- ` 

व्यवस्यया धर्मचरणानां स्थित्या! इयः वशच्छमावा 

व्यवस्वा स्थितिक्घंया न व॒ समकालप्रमाण' स्थितिः 1 

ं ऋअयमथः--छतयुगे चदश्चरण्ो चमे इति तद्ध भाने 

धिकम् | ततस्छेतायां शमस व्िपाद्वन््वात् तद- 

चरोधेन नतामानः न्यमम् | णव दुापरकब्दो 

भख क्रभेणख दग्रे कचर वत्वात् तले तामानाभ्यां 

कमेणोक्तादरोधाचूयनमानस् | न व॒ खम सान- 

भिति) अथ सर्वधमेचरणयोगेन दशभितेन यदि महा-. 

शुग" भवति तषि खखधर्मचरथेः किमव्यद्पातेन 

पूर्क्षफलितेन दतादिबुगानां मानन्नानः सविभे- 

षणमाह"| रङ्ग० | तेन ४१२६००० वषा्तन्प्रानम् । 

“गख दशमो भागखदद्िदु सङ्क ः । कमात् कल- 

युज्ादौनां बांदः बन््ययोः खकः” ० ख °। 
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भपरागुक्तदिव्यवषं दुगद्शसहदमितख ञुगख दचमो भागो 

दथा दन्यः । चद्व करभे चउस्तिदुगे कंगुं खित : । 

यणक्रमात् तयुगादोनां रतत ताद् 'परङ्लियुगानां 

मान" स्यादिति शेषः| नतु मलुपन्वे ऊतादिमानः 

दिव्यकषैप्रनाणेन ४०००।२०००।२०००।१००० उक्तम् । 

अतद् वन््ान' तदर्षप्रमाणेन ४८००। २६०० २४००। 

१२०० ति विरोध इयत ह| षष्ठ दर्ति। 

स्वकः स्ववम्बन्वो षठो विभागः सन््ययोराद्यन्तसन्ध्य- 

योरेक्यकाल इति यषः तथा च मदुक्तमानानि 

४८००। ३६०० २४०० १२०० एषां षडयाः 

द००द००।४००।२००| एते खखगुगानामाद्यनयोः 

सन्ध्ययोर्योग इ्येषाभधं सन्धिकालः | प्रचेकमाद्यन्योः 

अन्विङ्ञालः ४००।२००।२००।१००। अनेन प्रक 

मडुक्गभान न्युगोरतः यन्वान्तरोक्त केवलं मानः 

भवति न खषख्िभ्यां सितम् । यथा कंतादिष्खिः ४००। 

कतमानम् ४००० कतान्तसख्िः ७०० | योगे ४८०० 

ने वादिषन्धिः ३०० व्रोतासान" ३००० ब्र तान्तसन्िः 
३००। ३६०० दुपररादिष्जिः ०० दुगपरमान २००० 

दू 1परान्तबन्खिः २००२४००। कल्यादिसन्विः १ कि 

मागसम् १००० कल्यनखज्िः १०० | १९०० च 

ष्वशन्विभ्यां सद्ितः मयोक्तः खसम्बन्वात् सन्ध्ययोस्तद्- 

न्तगेतत्याद्धेति न विरोध इति भावः” रङ्ग० । 

कलौ यथा प्राणिनां दुःथीलत्वम् धम््ादिहानिच्च वथा 

वर्थितम् भागव ०१६.०अ०. “ठते चतुष्पात् सकले निर्व्याजो 
पाधिवर्जिंतः | इषः प्रतिषठितो धौ मदष्ये भरतषभ ! | 

अधम्यैपादविद्गस्तु लिभिरंन्; प्रतिषितः । न्नेतायां दुापरे 

ऽन व्यामिश्रो धर्मं उच्यते । लिभिरंैरधमस्तु लाका- 
नाक्रन्य तिष्ठति } तामसं युगमासाद्य तदा भरवदत्तम ! | 

चतयथिन धर्मस्तु सतष्यारुपतिति । आदुवः मथो 
बद्धिवेलन्तेज पाण्डव ! । मदष्याथामचुगुगं हसतोति 

निगोधमे। राजानो ब्राह्यणा रष्या च्ूदराडेव बुधि- 

किर ! | व्याज्ञेषं स॑ ञ्चरिष्यन्ति घर्म दैत" सिका नराः । सबं 
शंले्याते लोके नरः पर्डितसानिभिः। सत्यान्वा 

नत्वे षामाबुरल्पं भविष्यति । आयुषः प्रचयादिद्यां न 

अच्छन्त्य पज विठ॒स् । विद्य गदौनानविन्चानान्ञो मोऽष्वभि- 

भविष्यति । लेभक्रोधपरा भूदाः कामासक्ताच् भानवाः | 

वैरबद्धा भविष्यन्ति पर्रबघनिखः | नाद्मणा: चनिया 

वेश्याः खुकोर्यं न्ते परम्परम् । दरदा भविष्यन्ति तपः- 

सव्यदिवच्िताः । अन्या सध्या भविष्यन्ति, सध्याचान््ा 
न संथयः । ईैडथो भभ्रिता लोको युगान्ते मय्. पश्विते । 
वस्त्रां पररा शाणी, धान्यानां कोरदूषकाः । भार्या - 
मिलाच्च रुषा भविष्यन्ति युगत्तये । मन्य्ामिभेख 
जोवन्तो इइन्तञ्चाष्यजेङ्कम् । गोषु नष्टा रुषा येऽपि 
जित्य टेतत्रताः । तेऽपि लेाभसमायुक्ता भविष्यान्ति युग. 
च्य । अन्योऽन्य' परिजष्णन्तो हिसयन्तच्च मानवाः । 
अजपा नालिका; स्तेना भविष्यन्ति युगच्ये । सरित्तोरेष 
कहाल्शापयिष्यन्ति चौषधीः । ताचाप्यलफलाश्त षां 
भविष्यन्ति युगत्तये | चाद्े दैवेऽपि -षुरुषा येऽपि निय 
तन्नताः । तेऽपि जोभखमायुक्ता भोष्टन्तो परस्परम् । 
पिता षुलख भोक्ता च, पितः पुच्नस्तवैव च। अति- 
क्रान्तानि भोच्छानि भविष्यन्ति यगच्वे | न व्रतानि 
चरिष्यन्ति बाह्मण वेद्निन्द्काः। न यत्तुन्ति न 
इोष्यन्ति हेठवादविभोहिताः । निरे ष्वी्ां करिष्यन्ति 
देठवाद्विमो्िताः ! निन्त षि करिष्यन्ति. योत्तयन्ति 
धुरि चेका: । रकहायनवन्धांच योजयिष्न्ति मानवाः | 
एलः पिटबधं छत्वा पिता पृच्चबधं तथा। निख्दुगो 
दृ्दुदो न निन्दाशपलश्ययते । श्ेच्छमूत' जग 
निष्क्रियः यन्नवच्जितम् । भविष्वति निरानन्द्मलु- 
त्धव्मथो तथा । प्रायशः छंपणानां हि तथा बन्ध- 

सतामपि | विधवानाञ्च विस्चानि इ{रष्यनीरह 

मानवाः । खल्पवीय्यबलाः ्तब्धा लोभमोहपरायग्णाः । 
तत्कथादटानसन्तुष्टा इष्टानामपि मानवाः | प्रति 

करिष्यन्ति मायाचारपरिप्रहाः। समाह्धवन्तः कौन्तेय ! 
राजानः पापब॒ह्वयः। परख्खरनधोद्यक्ता, मूखाः पर्ड- 
वमानिनः | भविष्यन्ति बुगखान्ते ̀ च्लिया लोकक- 
स्का; । अरन्निदारो लब्धाच्च मानाङ्ङ्कारदपिताः ; 
केवल दरडरचयो भविष्यन्ति युगच्चवे। आकम्या- 

कम्य साधूनां दारांच्ापि धनानि च । भोच्छयन्ते 

जिरल्क्रोशा ख्ट्तामपि भारत ! | न कन्यां याचते 

कञिद्धापि कन्या `प्रदोयते। खयंयाहा भविष्यन्ति 

` . अुगान्ते सखपख्विते । राजानश्चाग्यवन्तुष्टाः परार्थान् 

सदचेतसः । सर्वो पायेहेरिष्यन्ति युगान्ते पयपसत । 

क्लेच्छोभूत जगत्सव्वे भविष्यति न संशयः । इस्ता 

इत्ति परिष्ठषेद्युगान्ते सष्ठपस्थिते , सत्यः संचिष्यर्त 

चोके नरः परिडितमानिभिः। स्थविरा बालमतयो 

बालाः स्यविरबद्धयः । भौरुसयथा सरमानौो चरा 
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भीरुषिवादिनः । न विच्सन्ति चान्योऽन्यं युगान्ते 

पछपस्छिते । रकडाव्य' युगः सवः लोभभोहव्यव- 
स्थितम् । अधौ वहते वत्र न त॒ धर्मैः प्रव 

न्त्ते। जाद्धणाः चचिया बैश्या न शिष्यन्ते जना- 

धिप! । काव्यस्तदा लोको भविष्यति युगक्तये। म 

चंखति प्ति एन्न', एच्नश्च पितर तथा | भार्या 

पतिशएुूषां न करिष्यन्ति संच्तये। ये यवान्ना जन- 

षदा मोधूमान्नास्तथैव च| तान् देशान् चंच्रयि 

ष्यन्ति अुगान्ते पथ्यैपख्खिते । स्वंराचाराच्च षरुषा 

योषितञ्च विशाम्पते! । आन्योऽन्यः न सहिष्यन्ति 

युगान्ते बर्यैपस्विते । स च्छीभूत' जगत्धवै भवि- 

ष्यति युधिषिर! | न चाङ्गस्तरपयिष्यन्ति देषतानोह 
मानवाः | म कञ्चित् कख चिच्छोवा न कचित् 

कखचिदह्. रुः । तमो मस्वस्तद्ा लोको भविष्यति जना- 

धिष) | परमायुश्च भविता तदा वषौखि षोड़श । 

ततः प्राणान् विभोच्छन्ति युगान्ते सष्पस्छिते। 

पञ्चमे दाय षो वा वधेः कन्या प्रयते} सप्र 

वर्षाऽ्वर्षाश्च प्रजाखन्ति नरास्तदा । प्ल्यौ शली त॒ 

तदा रलन् ¦ परुषो वा द्यः प्रति। युगान्ते 

राजगाद्रल ! न तोषश्पयाखति । अल्पद्रव्या डयालिङ्धा 

दि च प्रभविष्यति । न कञ्चित् कद्यवचिह्ाता भवि- 

ष्यति युग्ये । आअङ्न्टूला जनपदाः शषन्डलाखतु- 

षप्थाः } केथन्यलाः स्त्ियच्चापि भविष्यन्ति दगच्ये। 

ग्ब च्छाचाराः स्व्यभक्ता दारुणाः सर्वक्रस्मद्च । भाविनः 

पञ्चिभमे काले मध्या नान सयः | क्रयविक्रयकाले 

च स्वं; स्ख वञ्चनम् । युगान्ते भरतश्रेष्ठ | वित्त 

लोभात् करिष्यति तन्नामानि चाष्यविन्नाय करिष्यन्ति 

क्रियान्था । आलनच्छन्देन वत्तन्ते युगान्ते शषप- 

शिते । खभावात् कूरकश्मणच्ान्योऽन्यमभि थं सिनः । 
भवितारो जनाः सव्ये खप्राप्रे ठ वृगच्षये | खारा 

सदैव टचांश्च नाशयिष्यन्ति निदव्यथाः| भविता 

संशयो लोके जोवितसखय ह् देहिनाम् । तधा लोभाभि- 

गूताञ्च भविष्यनति नरा ब्छप ¦ । जाद्धणांच हनिष्यन्ति 
जाद्यखस्तलोपभोगिनः । डईाषहारता दिजाश्ैव भयार्ता 
दषलार्हिताः । न्रातारमलभन्तो वै भ्रमिष्यन्ति मह्ी- 
भिमाम् । जोभितान्कराः क्रूरा रौद्राः प्राखिविष््िसिकाः। 

यद् भव्िष्यलि नरास्तदा शङ्क्यते युगम् । 

चऋाश्रयिष्यनि च नदः पव्वतानु विषमा च। 

प्रधावभाना षित्रस्ता दिजाः कुर्कुलोहद् , | देखुभिः 

पोडिता राजन् ¦ काका इव हिजोत्तमाः | कुराज- 

भिश्च उतत करभारण्पीडिताः | भयैः वयक्ता मह्ी- 

पाल ! दारुणे युगरं्ये । विकमाखि करिष्यन्ति द्राणां 

परिचारकाः । गदरा ध प्रवच्छन्ति बराह्मणाः पर्यु 

पासकाः । च्रोतारञ्च भविष्यन्ति प्रामाण्ले न व्यवस्थिताः । 

षिपररोतश्च लोकोऽयं भविष्य्यधरोत्तरः | रडकान् 

पूजयिष्यन्ति वच्जेविष्यन्ति देवताः । शद्रा; परिच- 

रिष्यन्ति न दििजानु बुगसंश्चये। अच्रमेष सहरषीखां 

जाद्धणावसयेष्, च । देवस्यानेष चेत्येष, नागा- 

 नामालयेष्, च । रड्कचिद्का एथिवौ न देवग्ट्- 

भूषिता । भविष्यति बुगे श्लो तदुगान्तख चणम् । 
यदा रौद्रा धमहोना मांसादाः पानपास्तथा | 
भविष्यन्ति नरा नित्यः तदा रुच्यते बुगम् । 

षष्ष' इभ्पे यदा राजन् ¦ फले वा फलमाश्रितम् । 
प्रजाति महाराज ! तदा सङ्के ते युगम् । अका- 

लवर्भौ पव्लन्धो भविष्यति गते युगे । अक्रभेश् सलु- 

ष्याणां भविष्यन्ति तद्ा क्रियाः | विरोधमथ याखन्ति 

टला बाह्यैः सह । भी स्हेच्छजनाकीण 

भतिष्यति ततोऽचिरात् | करभारभयादिप्रा भजिष्यन्ति 

दिशो दथ । निर्विषा जनपदादा विदटिकरा- 
दिताः । आच्रमादपलश्ययन्ति फलमूलोपजी विभः । 

एव प्थांङ्ले लोके सव्योदा न भविष्यति| न 

स्यान पेये च शिष्या विप्रियकारिणः | चआआचा- 

यौऽपनिषिद्व भतृखते तदननरभू । अयु 
प्रषतृखन्ति भित्रसम्बन्धिबान्धवाः । अभावः सव्व 
मूतानां युगान्ते सम्भषिष्यति। दिशः प्रज्वलिताः 
सव्वं नक्तब्ाख्यप्रभाखि च । चधोर्तोंषि प्रतिकूलानि 

वाताः पर्याक्ञलाच्चथा | उस्कापाताच्च बदवो महा- 

मयनिद्थकाः। षडग्रिन्यख सहितो भास्लरः प्रत- 

पिष्यवि। ठहचाञ्चापि निद्धादा दिग्दाडहच्चापि 

सर्वेशः । ` कनन्धानहतो भालुरुद्यास्तमने तदा । 

अकालवर्षौ भगवान् भविष्यति भडहखडक् । अण्यानि 

च न रोच्छन्ति युगान्ते पय्यैपस्िते। अभौच्छ 
क्रूरवादिन्यः पर्षा खदितप्रियाः । मत्त णां वचने 

चैव न स्याखन्ति तदा च्यः | एु्नाञ्च भातापितरौ 

इनिषन्ति युगचये । खदयिषन्ति चं परतौन् स्यः 

इक्नान पाचिता; । अपव वि महाराज ! ख्यं रास 
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सेष्वति । युगान्ते छतभक् चापि सवैतः प्रज्चलिभग्रति । 

पानीय" भोजनद्चापि याचभानास्तदाऽध्वगाः | न 

ल्ययन्ते निवासञ्च निरस्ताः परथि शेरते । निषांत- 

वायसा नागाः शकुनाः सम्टगद्विजाः | खत्ता वाचो 

विसोच्छन्ति य॒गान्ते प्येपख्िते । मित्र सम्बन्धि- 

नश्चापि सन््च्छन्ति नरास्तदा । जनः परिजनद्धापि 

मान्ते पयपस्विते | अथ देशान् दिशश्चापि पत्त 

नानि पुराखिच । क्रमशः शंश्रयिषदुन्ति युगान्त 

पय परस्िते । हा तात, हा इतित्येव तद्? वाचः 

खद्ारूणाः। विक्रोशमानश्वान्योऽन्य जनो गां (एव्वं) पय- 

रिषति । ततस्तुखलसंघाते वत्त माने यगच्चये । दिजा- 

तिपवेको लोकः क्रमेण प्रभविषदुति | वतः काला- | 

न्तरोऽन्यख्ित् घनर्लोकविदद्धये | भविष्न्ति नह् १- 

भलक्रूल यच्च्छया। यदा शखग्यञ्च चन्द्र तथा 

तिषगष्दष्यतो | एक्राथौ समेषदुन्ति प्रवत्द्यंति तदा 

कतम् । कालवर्धौः च पञ्जंन्यो नच्षलनाणि शुभानि च । 

प्रदच्िणा रह्ाश्चाप्रि भविष्यन्यदुलोमगाः | चेम छभित्त- 

मारोम्य भविष्ति निरामयम् । कल्को विष्ण.यथा नाम 

दिजःकालप्रणोदितः । उत्पत्खते महषोर्यो सहबद्धि- 

पराक्रभः। सम्मतः यम्प्रलसामे जादह्ययावसचे शमे | मनसा 

तच्छ सव्वांणि वाहनान्यायुधानि" च । उपस्याखंन्ति योधाञ 

शस्त्राणि कवचानि च । स धम्म विजयौ राजा चक्ररं 

भविष्यति । स, वेभः सहल लोक प्रसादखपने- 

ष्यति । उलिश्नो ब्राह्मणे दोप्रः चयान्तकददारधौः । 

संचेपको ¶ह अवद्य युगस्य परिवत्तेकः | स सवत्र 

गतान् शुङान् -बाह्ञकः -परिवारितः उत्धादयि- 

षदरति तदा सर्वल्देच्छगणान् द्विजः” 

कलियुगस्य विशेष प्र त्तिर्क्रा भाग० १२।,२अख ० । 

“सपर्ोणान्तु पूव्बौ यौ इष्येते उदितौ दिपि । तयोस्तु 

अध्य नक्षत्र" दश्यते यत् समः निशि । तेनेव ऋषयो- 

युक्गास्िषन्त्य षदतं ग्टयाम् । ते त्वदोये हिजा; काले 

अधना चाश्रिता माः । विष्णोभेगवतो भालः लब्णाख्यो- 

सौ दिवं गतः। तद्ाविशत् कलिर्लोकं पापे वदरमतेजनः। 

यावत् स॒ पाद्पद्माभ्यां सू. शच्रा्त रमाप्रतिः | तावत् 

कलिदै^टयिवीं पराक्रान्तुः न चाशकत् | यदा देवभ्यः 

सप्र मघा विचरन्ति द्धि) तद् प्र्टत्तस्तु कलिदद्शा- 

बदशतात्मकः। यदा मघाभ्यो याखन्ति पृव्वाषाढा मह- 

न्यः । वद्ा नन्दात् प्रष्ययेष कलिषटद्वि गमिष्यति । 

, हिसाऽसन्नोषविरहः । 

६५० 

यख्ञिन् दिने दिव यातस्तक्िन्नेव तदाहनि | प्रतिषन्न' 
कलियुगमिति प्राह एुराषिदः"। 

कलिदोषरक्ा तच्छमनोपावः भाग०१२,३अनउक्गो यथा 

“केनोपायेन भगवनु ! कलेर्दषान् कलौ जनाः | {विघमिघ्य- 
न्त्य पचितांस्तन््र ब्रूह्हि यथा छने ! । युगानि युगधन्डांख 
मानं प्रलयकल्मयोः । कालखेश्वररूपस गतिं विष्णो मीद्धा- 
त्नः | च्रीशुकडवाच । छते प्रवस्ते घचतभात लनं 

ष्टतः| सत्यदया तपोकानमिति पादा विभो! प, । 

सन्त॒ष्टाः करूणा संलाः शान्ता द्ान्ताख्ितिच्तवः । 

अआत्नारामाः समट्शः प्रायशः चरमणा लनाः| व्रेता- 

यां घश्छपादानां ठ्ीं्ोह्णोयते यनै: | अधमीपादैरन्टत- 

तद् क्रियातपोनिष्ठा नाति- 

चिता न लम्यटाः। त्रौ वर्भिकास््रवोटद्धाव्णा ब्रह्मो 
त्तरा प! | तपःस्यदयादानेष्वद्ं'हषति इापरे | 

हिंसाऽठद्य तदे पर्््खाधमप ल ्ै ः | यशख्विनोम ह 

थोलाः साध्यायाध्ययने रताः । दयाः कटुभ्विनो हृष्टः 

वणाः चषब्रदिजोत्तराः । कलौ तु धमौहेढनां ठय्ै- 

ोऽधममोेतभिः । णधमानैः चौयमाणे न्ते सोऽपि 

विनङच्छति । त्व व्धादुराचारा निरदेवाः शष कै रिखः। 

दुर्भगा भूरितर्षाँश्च दरदा सो त्तरः प्रजा; | सत्व रजस्तम- 

इतिदृश्यन्ते एरुषे युखाः| कालसुनोद्तान्ति वै परिवसैन- 

आत्मनि । प्रभवन्ति यदा सत्वे मनोवद्ोन्द्रियायि च । 

तदा कतदुगः चद्याज् ज्ञाने तपति यद्रि: । यदा कह 

काम्येष भक्रिये यसि देड्िनाम् | तदा त्रेता रजोषटत्तिरिति 

जानोह्ि बह्िमनु ! । यद्; लोभस्तसन्ोषो मानोद्म्भो- 

ऽथ मतृसरः । कम्मेणाञ्चापि काम्यानां दपर तद्रजस्तमः । 

यदा मायाञ्छतं तन्द्रा निद्रा हिसा विषादनम् । 

शोकमोहोभयंदेन्यं रु कलिस्तामसः चटतः । यस्मात् चुर 

दयोमल्य; चुद्रभाग्या मद्हाशनाः | कामिनो वित्तद्धोनाञ 

ख्ठौरिणटोह्हि स्त्रियोऽष्तोः । द्यत्लं्ा जनपदावेदाः 

पाषण्डदूषिताः | राजानश्च प्रजाभच्याः शिज्रोद्रपरा 

द्जिाः) आत्रता वटथोऽभौचा भिच्ेवञ्च कुट्भ्विनः । 

तपख्िनो सालवासा न्याचिनोऽत्ययलोलपाः । हस्वकाया 

मद्ाहाराभर्यपत्या गर्त्धिय शश्चत्कट कभाषिराय 

रौ मायोरुसाहसाः । पणयिषन्ति व चराः किराटा 

(ख्जिः) कूटकारिश्ः । अनापद्यपि मखन्ते वात्तां साध- 

ज्िताम्। पतिं व्यच्यन्ति निद्ेवयं भ्टव्या अप्यखिलो तमम् । 

ग्य ॒विपरन्नं पयः, कौलं गाश्चापयखिनोः। पितन् 
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आतन् सुद्जत्तातोन् हित्वा - सोरतसौहदाः। 

ननन्दुश्याल'सवादा दलास्तेणा कलौ मरा: | चखट्रा 

प्रतिखद्धोषद्रन्ति तपोत्रेणोपजोिनः। धमां व्न्यधम्येत्ता- 

अधिर्द्योत्तमासनम् | नियचचदम्नसनशोडुभि ्कर- 

कर्षिताः । निरते भूतले राजन्ननाटृिमियाठराः !-वासो- 

ऽद्नपानययनव्यरायश्ञानभूवयेः ! होना: पिथाचषन्द्यां 

भविषपरन्ति कलो प्रजाः | कचौ काकिथिकेऽष्यर्ये दिष्ट्य 

व्यक्रसतौहदाः । व्त्तन्तीइ - प्रियान् प्राणान् हनिषद- 

न्ति खकङ्ानपि। न रत्विषन्तिसदुजाः स्थविरौ पितरा | 

वपि । घव्रान् भाग्वाडु कुलजां चरुद्रः शिन्रोद्रम्भराः । | 

कलौ न राजत ! जगत पर शुर लिलोकनाथानतपाद्- 

पद्म् ; 1: प्रायेण मत्यै म रवन्तसच्चुतं . यक्चयनि 

पाषण्डविभिद्नचेतसः । यद्वासरे सियनाखं आतुरः 

प्रतनु खवलन् वा विवशोग्टणन् एशान् ¦ {उ ङ्कजम्ब्रागंल- 

उच्नसां गतिः मञोति यच्यनिन त कलौ जनाः । 

पुसां कलिक्लवान् दोषान् दव्यदेदादश्क्धषान् । र्व्वान् 

इरति चित्तख्यो भगपान् परुपोरमः ¡ : चतः संकोत्ति- 

तोध्यावः पूजितस्वादवोऽपि वा दां चिणोति भगवान् ५ ५ 

: - इत्स्योज प्ता भम् । . यथः डेन {खतोवङ्िडु ख खे 

हन्ति. धादजम् । एषमाक्रयतो विष्ण वेगिनामशुभाख्य- 

स । षिद्यातपःप्राखनिरोधमेत्रीतोधाभिष कद्रतट्ानजष्यः | 

नात्यन्तं लभतेऽनलराल्मा यथा दिस्य भगवत्यनन्त । 

तख्ात् सर्व्वा्नना राजन् ¦ इदि कुड केशवम् ¦ ज्िय- 

सायोद्धबहिवश्चतोयाति , परां गतिम् । लियमाथेरपि . 

: ययो भगवान् परनेज्वरः । आक भा गयत्यडा बरव्बात्मा 

सैशम्धरवः } कलेर षनिधेद्ाजच्नस्ति दपकोमहाम् गुणः । 

` -कोत्त नादेव ष्ण हक्गगन्धः परिज्रजेत् । कते यञ्जयायतो 

विष्णुं ले तायां यजतोमचः । दुपरे परिचष्धायां कलौ 

तद्करिकोत्तं नात्” । 

विश्वो खरषरसखतोते कलिधन नानाप्रमाशात्तहोषो 
पशमनखक्ग यथा--िष्ण॒षुराखाम्निषुराखयोः । 

^धर्सोत्कषमतोवाश्ुप्रा रोति एुरूषः कलौ | ख ल्पासेन धमं - 

ज्ञाश्तेन तटेाऽखा हं कलेः । धन्ये कलो भजेदिप्रोद्यल- 

कभैर्महाफलम् ।  अत्यन्दुषस्य कठेरयनेको भदान 

यः” बह्याण्ड एराये । '“वरे तायामाग दिके धनौद्परे- 

माखिकः खटतः । यथाशङ्कि णर प्रान्तस्तद्ङ्का प्राप् 

याद् कलौ ' । विष्णुर ब्रह्मुराणयेाः “वद् क्ते दश- 

निर्वै ले तायं. इायनेन तत् दपर तत्त् सासेन अहा 

{ १७९ & } 

हि वत् 
९, केशवा चक्ञाः | षोरे कलियुगे प्राप्ने सव्दधर्मबह्हिषठति । 
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रावं तत् कलौ | तपरे बह्धच्ख जपारेच फल 
दिजः! । प्राभेति एरषसेन कलिः साध्विति भाषितम् ' 
तथारप नैव यद्नेन इर्वस्कन्वमदत्तमम् । करोति यः 
तयुगे क्रियते प्रसा हिषः। स्कान्दे काशीखण्ड । 
कलौ विष्येश्वरोदेवः कलौ वाराणसी इरी । कलौ 

भागीरथी गङ्गा कलो टान' विथिषाते" । ऋंग्निषुराखे 

*नाल्ति च्रे यस्करं ट थां विष्णं 1राराधनानु-ने { ! युगे- 
ऽसि श्लामसे धारे यन्ञयेदविवजिते। कीताराधनः 

राजंन्,! वाचवदेवे कलौ यने । यदभ्यच्यै हरिं भका शते 

वषत न्छप् | विधानेन कलौ लेभे अद्धारानात् कलौ 

नारदीये । “अद्ाऽतीव सभाग्यास्ते सले 

शिविपूजापराये व॒ शिव्रनामपरावष्टाः। त ख 

,शिवदुद्धाञ्च बोरे कलियुगे दहिजाः” । श्जान्द्षुराणे 

^ बह्मा कतयगे देषस्त्नेतायां भगवान रविः । दापरे 

भगवान् विष्णु: कलौ देषो महेश्वरः“ ¦ सत् खदराष- 
श्छन्द्एराणयोः ^“च्ञात्वा कलिव ग दोर" हाहाभूतमकेत- 

, नभ् । अविषक्न' न ्खन्ति कतार्यास्ते नरा भषि | नान्य 

पश्याभि जन्तनां हक्का वाराख्षौ एरौम् । सव्वं प्रापोप- 

` अमन प्रायचिन्तं कलौ युगे* । भविषरएराणे “अते 
खवाणि तोयानि ब वायां इष्करं परम् । दुपरे ठ ङद- | 

चेव कलौ गङ्गव केवलम् । ध्यानं ठते मोचद्ेदु 

तायां तञ्खवे तपः । दुापरे तद्दुय' यज्ञाः कलौः 

गङ्खव केवलम्" । स्लन्द्धराणनारदोयषुराण्योः “भद्धि- 

हक्जिफवपरे घुरल्योपावेन चेन्नरः ! त्यजे वाचये" 
हिष्ठान् कलौ गङ्कां विशेषतः" दपा 
तप; प्रर लतयगे ले तायां ज्लानङच्यते | दुापदं 

यज्ञमित्याङ्ः दागभेकं कलो यमे" | लहाभारते "^तपः 

परं कतदुगे लं तायां न्नानषच्यते । दापरे यन्तमेदाह्ः 

कलौ दाने दवा दसः । गोता गङ्गा वथा निचः कपिला-. | 1 

ल्यसेवनम् ! वासरः पद्मनाभख सप्रसं न कलौ दुगे” 

एषञा न विष्ण द्ादेववाराणसोगङ्गादानाना कलो 

वेषः चेवायां वानि फलानि तान्वुक्तरब करमेण परददने । ` 
त्रलादौ विष्णोराराधनफलं कथ्यते। “कलौ कलि 

-ख्पापड्र परम् । येऽचेयन्ति इरि निलन्ते ऽपि षन््ा यधा न 

इरि ःनारदोये“दीर्थान्बच्वल्यतरवोावो विप्राच्लवा भवि । ` 

` मद्भक्ता चेति विन्न यास्तनवोभम पञ्चधा । तेरा एरान ` 

भोतोष्टधं कलिरषाल्मक; । भन्दोभववृ विभवो निः 
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„ न प्रषड्कते। प्जिताः प्रणता; ष्याः स्तुता दाः खरता 

॥ ̀ च्यपि। न्णां सव्वावडन्तारः सततं ते हि मन्या? । 

„ कलो पिष्णोनांमसकौकतं नेन आराधनं कत्तव्यम् ` उक्तञ्च 
भागवते । “कलिं सभाजयन््ावां य॒ खत्ता; सव (यज्न)भा गिनः। 

यत्र संकोत्तनेनेव स; खार्योऽपि लभ्यते| नासूयत 

` परमोलाभो देहिनां भाग्यता, । यतोभिन्द्वपरभां 

शान्तिं नश्यति खं्धतिः”। क्लेर्दोषोप्मनो पाये भागवत 

वाज्यमनुपद्'. दितिम् | _ ~ . 
= , ग्ठान्द्एराणे “गोविन्दनामा यः कञ्चिद्नरो भवति भूतठे। 

_ शो्तंनादेव तथापि पापं याति सधा? विष्ण धर्मो 
चरे “ये$हनिशं जगद्धाद्ाचदेदख कोत्त नमू | ̀  वन्ति 

: -तान्नरवयात्र ! न कलिते नरान् । चक्रादुष्ड नामानि 

सदा सव्वत् कोस्लयेत् । नाशौचं कोत्तने तद्ध पयि 

<~... करोयतः.। अज्ञानाद्य वा इानादु्तमन्ञोकनाम यत् | 

+; कोत्तितमषं पु"सोदडेरेधो यथाऽनन् विष् र्स्य 

+ ‡श्वा इाजिस्तअहच्छिद्र स मोहः स्च पिश्वमः। यन्मत्तं, 
च कापि बाञ्ुदेव न चिन्तयेत् मोद्धोऽपिवेश्चः विभमो 

विप्ररोनज्नानम् | स्कान्दे "(अभच्यमक्तयात् परापमनस्या- 
+: गमनादिजम् । नश्यते नात्र सदेडो मोविन्द्खःच कोत्तं- 
„+++: नात् । खण््तेय -दवरापाखं गद्दाराभिमभनम् | गोविन्द् 

+... कोत्त नात् स॒द्यः पापं याति महामे ! ।.वावन्ति्ति देष 
¦ -+ ८.खिन् कलिकलूमषघभवम् । गो विन्द्कोत्त नं यावत् कुरूते 

;;5 मानबोन हिः" “गोविन्द् य क्रिमान्नेण हेलया कलिवद्धितस् 
यापौषो विलयं याति.दानमन्रोविये यवा । गोविन्दे ति 

+ तथा प्रातमध्याङ्क वा निशागमे । कोस्चनात् एख्यमा- 

ओति. जन्नकोटिचतोद्कव्रम् । गामबुतकोटोनां कन्यानाम 

. तावतः, 1 .तीथकोटिखइच्ायां ब॒लं गोविन्द्को सेनम् । 
+; हलन्नाल्ि कर्मजं लोके वागजं मानसमेव वा \य सम चोयते 
~ पाणं कलो गोविन्द्कोत्तंनाव् । प्रमादादपि संद्छष्ठो यथाऽ 

, >= नबंकणोदडेत् । तयौदएदशसख.ट' इरिनाम शरोदषम् "| 
> < > .बामनपराखे,। 'अश्मेधादिभियन्नः नरमेर्श्यैव च । 

याजिन्" तेन, येनोक्त हरिरिखचरहयम् । महाभारते 

3. प्राणप्रयाणपायेय संषारव्याधिभेषजम् । इःखभोक- 

+ + पस्व्राणं हरिरिचन्लरदयम्"। विष्ण पुराष्ये " ध्यायन् कते 

¦ -> अज्ञत् यन्नः बेताया, हापरेऽचेयन् । यद्ाभरोति तदा- 

जोति कलौ सकौत्मं केयम् । खवयेनापि यच्नाज्निकौ्तिते 
+: , ववं पातकः इमान् वहष्यते वद्य: किं हलस्त रिव 
अन्न अथ कलिदोणोपथननाग्र शििपूजनादि विहितं यथा-- 
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लिङ्गषराये ““कलौ -ख्द्रो महादेवः शङ्करो नील- 

लोहितः | प्रकाशत प्रतिहा्वः ध्मेख भिकटशतिः । 

येते तिप्राञ्च सेवन्ते वेनं केनापि शङ्गरम् | कलिदोषः 

विनिर्जित्य प्रयान्ति परभां गतिम्" डच्नारदोये «विर ! 
शखर! र्टरेशं ¦ नीलकर | {लिलोचन ! | इतीरयन्ति मे 
निलयं न हितान् बाधते कलिः । संहादेकं ¦ विपाक ! 

गङ्गमधर } ड्ाव्यय!) ईइतीरयन्तिये निं ते जतार्थौ न 

संघयः। हर्खरयनि्ठानां शिपनामरताक्षनाम् | 
स्यः खमखक्मांड यान्ति संमू्यतां दविजाः ! । शिर 

पूजापरा ये त शिविनानपरार्यणाः | तए शिवतुद्धयाञ्च 

चोरे कलियुगे ज:” महाभारते “वस्वो नमः शिवा- 

येवि चच्यनेखक्यौ नरः| याद्योनापि नमस्कारः 

प्रयक्गः शलपाखये | संशाररोगंघानामुनकनकरः 

कलौ । यदा कदा तं यजते चद्खया खनिपुङ्गव ¦ | ङ्ग - 
$थ स्वर््लि वापि कौतक्ञे विधिपूेकम् । एरा दोषं 

विनिजित्य ्द्रलोके महोयते !'” । श्पिवषुराे ध्यान 

पर तदुगे ब्र तायां यजन" परम् । हापरे लिङ्गयूजा 

च कलौ ङ्करक सेनम्", स्न्द्पएराखे ““्रह्मा ठतयुगे 
देवः बेतायां भगवान् रविः | हापरे भगवान् बिष्णु 

कलौ देयो शेश्वर । 

अथ कलौ काशोवासख तथात्वभाद ॐ स्कन्दपुराणे 

व्याखः। “द्द् क्ियुमं चोरः संप्राप्त पाण्ड. „ 

नन्द्न} | ततो गच्छामि देवद्ध षरं वाराखहाँ एनाम् । 

अखन कलियुगे घोरे नराः पापाद्ुवसिनः | भविषदुन्ति 

महाबाहो ! दर्खाचनविवजिताः। भान्यत् पश्चामि 

जनतन चक्का वाराय षरोम् | रर्पपापग्र शमनम् 
परायचित्त' कौ युगे । ये विप्रां इरोः प्राण न 

` ञजन्ि कट्! चन ¦ विजित्य कल्जान् दोषान् यान्ति 

इत् परं पदम्” लिङ्गषराणे “कलौ युगे त॒ सत्यानां 
स्यान" भश्दप्रद्ायज्ञम् | भदा चाराधनेनेव स्ञानतपख- 

पूजने: ¦ न्नाला कलिवगे घोर' अल्पायुममधा्भिंकम् । 

सश्च न देवन्ते जायन्ते च सियन्ति च" मत्छषुराणे 
इ हाभू तमचेतनम् । अवि- 

सक्तः न खद्धन्ति ऊता्ांस्ले नरा भवि { जव्यध्यान- 

विद्धीनानां न्ञानविन्नानवजिनाम् । तपस्, त् साइोनानां 

सतिर्बाराणती न्टयाम् ̀  स्कान्दे काशीखण्ड “न सिध्यति 

कलौ योगो नं विध्यति कलौ तपः | न्यायाजितधनोत्- 

सर्गैः सद्यः विध्येत् कलौ पर; । न व्रतः नतपो्ानं न 

“ज्ञात्वा कलिय घोर 
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जपोन छरार्चनम् । दानमेव कलो स्यं, काशो दानेन 

चाप्यते। कलिस्तानेष बाधेत कालस्तांचच जिघांसति | 

रनांसि ताञ्च बाधन्ते येन काथो समाञ्िताः | कलि- 

क लङत' कमं ल्िकरा्टकमितोरितम् । खतत्न्रय न 

प्रभवेद्ानन्द्वनवासिनाम्” 

अय गङ्गायास्तथात्वमाह ठः काशोखरख्डभविष्- 

राशे “रते सप तीर्थानि लतायां षकर' 

परम् | हापरे ठ ङरुदेल' कलौ गङ्गैव केवलम् । 

ध्यान कते मोक्षहेदस्त्रेतायां तञ्च वे तपः । हापरे 
तदुदधय' यज्ञाः कलौ गङ्गेव केवलम्” । विष्ण. धरमततरे 

““पुधकर तु दते सेव्यं त्रेतायां नेलिषं तथा । दपर 

ठ करुचेन, कलौ गङ्धां समाश्रयेत्” । स्कन्दपुराणे "“भक्नि- 

छक्तिफलप्र प छरल्योपायेन वेन्नरः। तान्य वाचयेदिदुान् 

कलौ गङ्गां विथेषतः”। नारदोये कलौ ततुप्ररम जह्भुप्राप्रये 

सत्वरं नखास् । गङ्गाभजनमेवाङमेहोपायं महषयः । 
लैङ्गे “कते डुगे पुष्कराणि नरे तायां >मिष' तथा| हार 

ठ करुचेल' कलो गङ्गां समाश्रयेत्” काभिकसं हतायाम् 

“न भवेद्र दमन्त्ाषणां संशुद्धः, द्धि वर्जितेः। मन्त्रपैना न 

रिष्यन्ति यत्नाः, शुद्धिः चदुरभा | काले कलौ विशेषे शुदं 

वस्तु न दृश्यते| कलौ युगे हि तमसा न्ट धम्ब` भयङ्करे । 
अनेकच्छिन्नसन्तानो धम्मेतन्तुहिं जाद्कषी । विना गङ्ख 

धम्प्मर्यों कथं खाच गति; कलौ । भिरणः कत्तंनं तख 

पराणत्यागोपि वा वरः | समथेस्तु कलौ काले गङ्ांयो 

-भिगच्छति? “कलौ कलषचत्तानां 

गतिगङ्ां 

भग्िष्यएुराये 

पापद्रव्यरतात्मनामू । विधिद्ोनक्रियाणाञ्च 

विना नह्हि। ऋअनाच्ि्यतु गङ्गां हि छक्तिमिच्छति यः 

कलौ । द्य दरद मिहो को नागयन्ध्डशस्तु सः । 

या कुलं, टथा विद्या, हया यन्ना, टथा तपः। ठया दानानि 
तख कलौ गङ्कां न याति यः" कूर्मे ° “गङ्गा मेव 

निषेवेत प्रयागे तु विशेषतः| नान्यत् कलियुगो भूत 

मलं इन्ति छदुस्तरम्' ' । 

अथ कलियुगे दानख श्रे्त्वम् अतएव मलुः “अन्यं 
छतयगे धर्म्रश््ेतायां ह1परे प्ररे | अन्ये कलियगे न्टणां 

युगद्धासानुद्धपत 

महपारा्रौ ^तप; पर शतयुगे लेतायं न्नान- 

च्यते | दापरे यन्नमित्यादानमेकं कलो युगे" । 

दूति युगभदेन धममभेदमाह स्र 

मद्धाभारते “तपः परः लधयुगे लतायां न्तानखच्यते । 

हापरे यन्नभेवाह्; कलौ दान द्वा द्मः" ' दस्यति; 
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“न्रयोधर््ः सतयुग, न्नान' लेतायुगे खटतम् । ह्वापरे 
चाध्वरः प्रोक्तः; कलो दान' द्या दमः” | लिङ्गषुरारे 
शयानं परं छतयुगे न्ने तायां ज्नानच्यते । प्रहत्त' दापरे 
युद्ध, दानमेकं कलौ युगे" । अग्निपुराणे “देवता बेभ्रस 
मूत्यादिनगराणि कलौ युगे । कन्तव्यानि मद्धपासैः 
सखगेलोकममीश् भि ण 
इयेष" कलौ विशेषधर्मा: सेव्या इति दितम् । 

सामान्यतः कलौ सेव्यधर्मानाह ख पराशरः । 
“कस्िन्द्चन्तरो धर्म्माः ठतत्र तादिके यने | सबद 
धम्म; कते जाताः सव्व" नष्टाः कलौ यने। चाठु- 
वणयैसमाचार' किञ्चित् साधारणः वद् व्याखवा- 
क्यावसाने त॒ इखनिखख्यः पराशरः | धर्मश निर्य . 
प्राह च्छः स्थुलञ्च पिश्चरात् । ष्टण एत्र ! प्रवच्छे- 

ऽइ ष्टस्न्त॒ ऋषयस्तथा । कल्ये कल्ये कच्तयोत्पत्तौ 
बह्धव्ष्णमहेश्राः । तिः ख्टतिः सदाचारा निरत- 

व्याश्च स्ववदा । न कथिद्दकत्तां च बेदखस्षं चत- 
सेखः। तयैव धे खरति मुः कल्पान्तरान्तर | 
न्य छंतयगे धम्मस्त्रेतायां दापरे प्रे। अन्ये कलि- 
य॒मे नणां यगद्पालुसारतः। तपः पर सतयुग 
ल तावां ज्नानशच्यते । दुापरे यङभिचुहानभेक' 
कलौ युगे । छते त॒ मानवोधनर्तेतायां गौतमः 
खटतः । दपर शङ्लिखितः कलौ पाराशरः खतः । 

त्यजेदेष तयुगे, ने तायां सामचवृद्छजेत् । हापरे 

कलभेकन्तु॒ कर्चारञ्च कलौ युगे। छते सम्भराषणात् 

पाप, त्र तायाञ्चैव दनात् । हापरे चान्नमादाय, कलौ 

पतति कभ्मणा | ते त॒ ततृच्तणाच्छापस््नेतायां टथ- 

भिरि दुापरे मासमात्रेण, कलो संवद्मरेय तु । चभि- 
गभ्य कते दानं, न्रे ताखाद्ूय दोयते। हापरे याचमानाय, 

सेवया दौयते कलौ । अभिगम्योत्तसं दानमादतदेष मध्य- 
मम् । खधम्ं याच्यमानः खात्, सेशादानश् निषफलम् । 

कते चास्विगताः प्राणास््ने तायां मासखुष्टिताः | दुापरे 

रुधिर यावत्, कलावन्नादिषु स्थिताः । धर्मजितो ह्यधने, 
जितः सत्योऽन्तेन च | जिताभ्ययेस्तु राजानः, स्त्रीभिख 

पुरुषा जिताः | सौदृन्ति बाग्निहोलाए, युर्पूजा प्रण 

श्यति । कुभाय्दच्च प््धयन्ते तज्जिन् कलियुगे सद्ा । 

युगे य॒गे च ये वमांस्तत्र तत्र न्न ये दिज्ञा; । तेषां 

निन्दा न क््तव्या युग्पाह्हि ते दृजाः | युगे 

यगे च सामथ्यं येषं निभिर्भाितम् | परराथरेख "का छ ० श क कत "कक. कण्व त 
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ष्यङः प्रायचित्तं प्रदोयते । अहमव तदन्न 

च्य जरःनि वः। चातुर्यं समाचारः ब्टणध्न 

सछनिपुङ्गवाः, । पराशरमतं पुण्यं पवित्रः पापना- 

नम्” दत्यारभ्य कलियुगे क्तव्याससहसमालनोकासे 

चच तत रएपावसेयाः| कलिखभाववसखनेनागमोक्रौबोपा- 

शना कलै कार्ौति मद्ानिवांणतन्त्रे नि्धपितं यथा 

“व्छायाते पापिनि कलौ सव्ये धमपिलोपिनि। 

राचारे दषप्रपञ्च दु्टकमं परवत्तंके | न वेदाः प्रभव- 
चतत ख्टतीनां शरणां कुतः । नानेतिङासयुक्तानां नाना- 

सा्मपरदर्भिनाम् ; बद्धलानाम्पुरा्णानां शिनाथो भविता 

विभो!| तदा लोका भविष्यन्ति घम कमेब्हिमेखाः । 

खच्छङ्खला मदोन्मत्ताः पापकमरताः खदा । कामका लो- 

पाः क्ररा निष्टरा मखाः शठाः । खल्यायुर्भन्द्मतयो 

तेमशथोकवमाङुलाः | निः खीका निबला मोचा नोचाचार- 

परायणाः । नच्वशंसमे निरताः परवित्तापडारकाः | पर- 

निन्दापरद्रोहपरोवादपराः खलाः | परस्त्ोहरणे 

पापशङ्धाभयविवर्जिताः | निर्धना मलिना दीना दरि 

दा्धिररोगिणः । विप्राः यृटरसमाचाराः शन्ध्यावन्द्न 

वजिंताः । अयाज्ययाजकालब्धा इद न्नाः पापकारिणः 

असत्यभाभिणोभूखां द्ाश्भिकाः इषप्रवद्चकाः । कन्वा- 

विक्रविषणो ब्राल्यास्तपोव्रतपराङ्म षाः लोकप्रतारणा 

याय जपपूजापरायणाः । पाषण्डाः परण्डितश्जन्याः 

चङ्धाभक्िविकजिताः} कदाहाराः कदाचाराभ्टतकाः 

श्ट सेषकाः | सटराच्नभोजिनः क्ररा दृषलोरतिकाम्काः । 

दाखन्ति धनलोभेन खदारान्नो चजातिष । नाह्मण्ठचिद्क- 

जेतावत् केवल छत्रधारणम् । नेव पानादिनियमोभ्लयरा 

भक्छयविनेचनम् । धर्मशास्त्रे खदा निन्दा साध्ोा निर 

न्तरम् | सत्कथालापमान्रञ्च न तेषां मनसि कवित् । 

त्वया शतानि तन्त्राखि जोषोडारदेतवे | जिगमाग- 

भजातामि भृक्तिषक्तिकराणि च । देवनां यत्र देवानां 

अन्नबन्ल,दिसाघनम् | कथिता बहवोन्यासाः खि 

स्िन्यादिक्चष्णाः | बद्भपद्यासनादोनि गदितान्यपि 

भूरिचः। पशुदीरदिव्यभावा देवतामन््रशिद्धिदाः | 

वासनः चितारोोषण्डवाधनमेय च । लता- 

साधनकर्माणि त्वयोक्तानि व्ह | पशुभावदिव्य- 

भवौ खयमेव निवारितौ | कलौ न पशुभावोऽच्ि 

-दिव्यभावः कुतो भवेत् । पल' इष्य' फल ` तोय ̀  खययेवा 

रत् पशुः ज दरद्येन' कयान् मनसा न स्त्रियः 

१६१ 

आरत् । दिव्यञ्च देवताप्रायः शुद्खान्तःकरणः सदा 

इन्हातोतोवोतरागः सवंभेतसमः छम । कलिकलमथ- 

युक्तानां सवद्1ऽख्िर चेतसाम् | निदरालद्यप्रसक्ताना- 

श्ावश्ुद्धिः कथम्भवेत् १ । बोरसाचमकर्माणि पञ्च 

तत्त्वानि यानि द। मद्य मांस तथा मतखो सद्र 

मेधनभेव च । एतानि पञ्च॒ तन्वानि त्वया 

प्रोक्तानि शङ्कर ! । कलिजा मानवा छब्धाः चिर््ौद्र- 

परायणाः । लोभात् तन्न पतिष्यन्ति न करिष्यन्ति साध- 

नम् । इन्द्रियाणां छखा्थौय पत्वा च बहलं मधु । 

भविष्ति मदोन्मत्ता हिताड्ितविवजिताः । 

परस्तीधप्काः केचिद् दवो अहवो षि । न करिषर्मनि 

ते मत्ताः पापयोनिविचारणम् | ऋतिपानादिदोषेष 

रोनिषो बहवः चितौ । शक्गिहोना बुद्धिह्ोना भूत्वा च 
विकलेन्दरियाः। छदे गत्तं प्रान्तरे च मासादात् पर्वतादपि । 

पतिष्रुन्ि मरिष्यन्ति मदजा मद्विद्धलाः । वोचिद्- 

विवराद्यिषद्रन्ति गुरुभिः स्जनेरपि । केविनृमोना श्टत- 

प्राया अपरे बजल्यकाः । अकायैकारिणः करूरा धम 

सागविलोपकाः | हताय यानि कर्मायि कथितानि त्वय 

प्रभो! | भन्ये तानि महादेव ! विपरोतानि मानवे । 

केवा योग करिषदुन्ति न्यासजातानि केऽपि षा। सोन. 

पाठं यन््रलिपि' परच्था जगतपते ! । ुगधमं प्रभावेन 

स्लभावेन कलौ नराः। भविष्न््यतिद्टंत्ताः सवेया पाप 

कारिणः | तेषामपाय' नेश ! ठपया कथय प्रभो! | 

छायुरारोभ्यरचैख' अली ययःविवङ्ख नम् । िदयाबृह्धिप्रद' 

च््णामप्रयलगुभङ्करम् । येन लोका भविष्यन्ति मष्ागल- 

पराक्रमाः शुडचित्वा परह्िताः मातापित्रोः प्रियङ्कराः। 

स्वदारनिष्टाः पुरुवाः, परस्त्रीष पराडःहखाः । देवताशुर- 

अक्ता पुत्रखलजनपोषकाः। जद्ान्ता बद्यविदयाच बह्मचि- 

न्तनभानसाः। सिद्धय लोकयालयाः कथयख हिताय 

यत् । कव्य यदकन्तव्य' वर्याश्रमविभेदतः | विना त्वां 

सर्वलोकानां कस्त्राता भुवनलये'” १ उक्ला देगोप्रञनः 

दति देव्या वचः खुत्वा शङ्करो लोक शद्रः | कथयाम 

तक्त्वेन मद्ाकारूरयवारिरिधिः । सदाशिव उवाच । साध 

शष्ट महाभागे ! जगतां हितकारिखणि! | एतादश शुभः 

प्रश्नो न केनापि कतः शुरा। शन्यःसि छरतन्ञाङि 

हितासि कलिजन्द्रनाम् । यद् यडुक्त' त्वया भद्रे ! सच्चं 

खतं चथा्येतः । स्न्ना तव' {तिकालन्ना धमना परमे- 

श्रि! । भूत्मवह्नविषप्रच्च धरै तया पिये ! । यशच्चातन्छ 
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यथन्याय* यथायोभ्य''न संशयः ।: कलिंकलमषदीमानां 

दिजादीनां सरेखंरि ! ] मेध्या मेध्यो तिचारारं नः शधि 

खौतक्मैणाम् | न संदह््ितोदयं ;- खरेतिभिरिटसिदिने णां 

` भवेत् | स्यं सथं पुनः सव्यं सं बयं भयोच्यति :। विना 

` द्यागेममार्गेण कलौ नास्ति नेति : प्रये ! । ऋतिंख्टोति पुरा- 

` शादो भययोक्तःपुरा शिवे {| अआगमोक्तविधानेनः'कलौ 

देवान् यजेत् धीः । कलावागंमश्द्खय योऽन्यसारगे प्रव 

` ते। न तख गिरंलौति सं यं न सं शयम् ` घवेवेषदेः 
रां खूटतिभिः ` संडितादिभिः. | 

..मत्पद" लोकफावनम् । सच्छे विख लोको? पाषण्डा 
जद्धषातिनः । अतो भन्धतखत्टंज्चं यो य॑तः कमः समा- 

_ चरोत् । निष्फलं तद्वेद वि ! कं तीप नारकी भवेत् । 

मूढो मकछतशत् सज्यं यो ऽन्यभतचपाचयेतं 1 त्रद्ञ् पटहा 

 स्तोन्नः र भवेन्ना संशयं: ।` कलौ न्तो दिता मन्त्राः | 

सिद्धास्तसफल प्रदाः । ̀  शंस्ता; कमस : चवेधः ` लंपयन्न- 

क्रियादि । निरर्थाः शौय ` विषौ गोगो दूव । 
 बत्यादौ सफल अतन् कलौ ते मंतकां इक चञ्चोलिका 

यथा नित्तौ सव्वशन्द्रयसमन्विताः । अमूर शक्ताः कार्ये, | ¦ : 

च्ाऽन्ये मन््रा शयः। अन्यमन्वैः लतसं ` बन््वास्तीसङ्गमो । 
वथा न तत्र फलसि्धः चम एष शटि केथलंस्) कला- | "° ` 

= वन्यादितैर्मागैः सिमित योनर; प षितो लाङ्कवो- | 
लोर कूपं खनति दुमेतिः। भदक्रीददितं घरे ्हित्वान्यध- 

` समीहते | चअग्डत' खट श्वा लोरभोाकै सः वाञ्छरति। |¦ : ` 

` नान्यःपन्यांिदेवरिहामने संखा] ' यथा तन्तो- || 

 "  दितोभार्भ  नोच्ायं चं चंखयं च: नेन्माणिःब्धधो । 

` क्तानि नानीद्यानाितोनि च| -लिद्धानाः` साधक्रानान्च 

` " द्िचानानिंः चं सूरिः } अधिका रिविभेदेन प्ठबाडल्यतः | 

` पिवि। कंलाचारोदिते ` धर्मैः युतः कथितः. कचित् । |” 

 जीयप्र्टिक) र शि ̀का निचितं कथितोन्यपि । देक नाना |. ^: 

विधाः प्रकरा देव्योऽपि बंधा प्रित भैरवाशचेव जेताला- 

बट्का नचिका गणा :। शक्तौ; अवा वश्णवा्च सौरागाणं 

संताद्यः । नानामन्त्रा यन्तीं सिद्खाचायांदयनेकशः । 

गूरिप्रयाससाध्यानिं यथोक्ते कलदानि श्वः]: वथा यया |; 

कता; प्रचो तैन येनः यद् यदा } दौ तसो पंकाराय तयै 

ककत; प्ररो न कैनापि पुरा लेतः तव क्षे वानि 

{ १८०= 1 

¦ प्र्बिपकच्योऽसि | 

नान्योऽस्ति प्रभजगति सं विनः आमनन्ति न्वेति सर्वे| 15 

अखि 

` -शारात् सारः षात् परम् 4 केदानामागमाना स्च तन्ताथाद् 
विशेषतः + सारम् धि -देनेधि ! तवास्य -कय्यते.. शचा । 
यथा नरेषु न्त्र दाः: सरितां लाङ्ी , यथा| = वधा 
= लिदिनेषानानागमानामिद्ं ; कथा 1. किः वेदैः. सिरा - 
¡से निगां वडजिःः धिते ! ।. विन्न 1तेऽखिन्रद्मातन्ने 

ख्व सिद शररोभेत्ः॥ : "यते. -जंगन्बङ्गलगय ` +त्वया 
` विनिवेजितः +: व्यक्ते कथ यिष्वामिः बदुविशच हितलत्- 
“ :भवेत्».२ ज्ञा ०; ्) 

प्रामयुगेः वोर वपोह्ीनेऽतिडस्तरः } -निसतारषीज- 
` ` सेतावद् बद्यमन्तरख सपधनस् साधनानि -वह्कक्तानि नाना- 
1 सन्त्रागम दिश । कलौ इकेलजोवानासाभ्या नि मन्व ¦ । 

अल्पायषः खलयडन्ताः अश्गाधोनासत्र पमवेः। लब्धा. घनान 
“` "व्यसाः खदा ` चद्चलसानशारः); : शमाधावस्िरधिचो यो 

गक्ोशाकह्हष्णवः-† तेरा = हताय : -मोक्तायः जहानारमोऽ- 
" वभीरिवः 1 कलौ नाश्य व नाच््येवः सव्यः: -खच-सयो - 

`" च्थतेः। बहवादोच्छंःविना देषिः? वेद्याय छाय. । यद्ा 
5 ठ वौदिको 'दौच्ता ददा चौ राण्णिकरेतयोः} नः :खाखति 
° < करोड 1: तदेक जबल: कलिः) ।। यदा तु ् रयपपा न 

परीच्ला वेदबा 1नः स्याखतिः-धिकेः ¦ शान्ते! तदेव 
` ¬ "प्रबलः कलिः] कचिच्छिन्नाःकचिद्धि्ना यदा; इरतर- 

ङ्ख्य । भविष्यतिः कुलानि! :-तदेव प्रवलः; कलिः । 
यदः स्डेछनातोया ` रा्ञानोधनलोलुषा; ]: भवि- 
श्यन्ति सह प्राते 1: तद्व प्रबलः कलिः}. बद्, : सियो - 

 :ऽतिहद् न्ताः कका: सले स्ता२.1 गह्िष्यन्ति स्लभरत्तीरं 
=  -तदैवः प्रबल : कलिः! यदा त मानव्रा-भूमौ :स्त्रोलिताः 

5“ कासकिह्धराः} `: दयन्त यर्मितादोल् `तदेव प्रबल 
` = अलिः: | यद चौणोः खलपफला तोचद्7; 2 वेः । 

खज नासाया यदा नके हयः. -मिषः. ससरि षदन्त 
`: ते प्रचर कालिः प्रकटे द्मां ्ादौ निनद गड विव 

जिते † गपानं  चरिषदमन्तिः व्क प्रभलःकिः -रेउज्ञार 
` ५ ` इ्यंपक्रम्य '-ब्साधनप्रकारस्तल् -दुर्थितः बव तत 

एवावसेयः उपासनायां विशेषः+ -कुखजिकातन्न् {पटले । 

खु ति तिविधानेन : पूना कावा -दुगनवये,;: ऋगमोक्त- _ 

=: पिधानेन कलौ देवान् -यजेत्: षीः]; न. हि देवाः 

बोक्तमया प्रिये, । सव्वं के कोपकाराये सर्व प्राशिहिताय |: :: 

ष्व युगधर्मीदसारेण याथातथ्येन पार्वतिः † । - त्वया याड 33: 

पंस दन्ति कलौ च्वान्यविंधपनतः» । रखरणरशोश्चासतन्तरे 

^ श्षैटं्ेऽपिः। ^“वन्तोक्त' ¦ ध्यानसनतरञच; परः भारते 
जक) कौ वेदोक्त च व ̀ ख्. एय पक्त; वनने | । 
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=; नेः त्तं चद्चलापाङ्किः \ ` काद चिद्भारते कलाविति" 

 स्ौतो धा: ̀  लंतवगे ले तायां सान्तः ण्ठ} हापरे ह 

च ` घ॒राशोक्तः कलंवागंसस्मति पठन्ति | ` अत्र - 

` ` `" दभसिर्दश्े । ` वेदेदं" कार्ड यसस्ति : ` कर्ोपासना 

` "= च्रं एति भेदति ¡ ̀: ` तलः: कर्मीकाड मधिटत्य 

"1 5 सनिनिप्र ष्टतिभिः सस्यकृतये ` कर्तव्या दिः- विवेचि- 
> तिनं ` उपौसनाक्षांर्डंमविलंत्य शाशडिल्यनारदारद्भिः 

=>" द्धक ् डमधिर्यं च व्येकोदिरभि; ` प्रपच्लो 

` व= दिं तत्रः उपासना का.खडम{धलत्यो वागमासत- 

~=" + श्रह्धत्तिः तनुसूचद्च शाभंवापनीवगसिं'हतापनोयप्रष्टति । 

` "17 ` इ्यागने श्छ `: प्रामाण्यम् 1: -चदुषलम्यमानमूल- 

: किलो पिं ` चंतिवत् ` खतिकल्यकेत्वे न अभा ख्यम् | 
=^ तनं कम्र कारं चेर्य्चिकारििणः च्छदोरपि तन्त- | 

= "= ज्रोनेचें नते" चित्तशुदवै :परलक्रायपरिष्टाराै च क्प 
` => क्रयवत् तने नं विविदिषन्ति | 

` =." अन्नेन तपसां नौचकेनेति" छ 
= कोरि थेव जामिर तपा सिहल न्ति |- 

* विदय त्तमे" दतिः द्देतेःः। तन सति कामे कशेः | ` 

¦ 7 क्वौ क्वि हितेन चरे खगः फलम्}: काभनाऽभावे 

55 & ज्ञं एव फल् । रव सनाया सपि} ̀  ततापि सलं 

त दा क्षामनंययां खगा दि नानोकलंम्ः अयनाच तवां कमचक्तिः | :: 
=" लक्सं | अहव शठो तं खच्तोरेवाधिका रः । दिव" विषय ८ 

15? । विकते द्िते चौती पौसविको कसति न्विक्ोषधासनाच य 

"1४ कलँ आआगंमोक्तौवोपसिनादत्त व्येति. प्रंदरितामेमेवाब्येभ्यो |> ^ 

“ ^ "+ ननिञ्खीयते |` अन्यं ` चं ` “हरनाम रोने: -'हरेरनामव 

। "= जञव्ंसूः] कलैः नोचे घः नोय व नास्म व गतिरन्वया” 

"> +कचः ज्गौ नोपा लः कल ले म॑ससि-क्रा जिका पठन्ति । |: 

खथ कलियुगे राज विथेषोत् पत्ति; कले चिरन्त क्कि 

4, सपभगेवद्वतार्प्रादभौवश्च भागं > १९१;२ अ = उक्तो यथा- 

` = `" "५ योऽन्यः परं दधवोनाने संविष्योवारहद्रधः 1 ̀  तख्छामात्यस्तु 

¦ ~: ° " दांतः । ` नन्दिवद्नखतेवुनः पञ्चः प्रद्योतनाद्रमे । 

शररत शो त्र्य १६८८: भोन्ति ` एथिवीं षाः ; 

चि शुनोगस्ततौ भव्यः काकवयसतु तृचः 1; चमधन्ी 

तस्य ̀  पुतः चेनन्तः चेल धम्म जः विधिक्वारः चतलखया 

जातचन् मैषिष्यति ` दर्भकसवृद्धसो भव्यो द्भेक्खाजयः 

: ते; † नन्विह न चजेयो : मह्ागन्दिस्तु तवृद्तः ¦ ` 

1 ९८२१ 1 

-अषाज्जिंकोः 

>= :-+शाखनंःःः। 

:":: ` ततृषुतरस्त स च्छिविलकोन्टपः | 

“1 शनक्षो तः -लोमिनेभातजन् 1 ̀  परद्योतखंज्ञ' राजान |: 

5 कत्ता यतं "पालकः छतः । ̀ ` विथाखय् पखत्एुलोमविता ` |: ` 

कलिं 
॥, 

| -अशुनागा ~ देते भ्य त्तर अतत्रयम् २६० स्मा भोक्त 

“न्तिः उचिवीं कुरुश्र ् !: कलौ नपाः । -मड्धानन्दिदतो 

तेजन् † खरा गर्भोङद्गवो -बलो 1:: - मद्ापद्मपति; कचित् 
` नन्द्; चल विना च्छत् | वतोनृपा ̀ भविष्यति: खद्रप्राया- 

ख रएकच्छतां : एथिगीमदलङ्भित 

शाखिष्यति भह्णायद्मो दितोय इव भागेव; । 

: सख चाष्टौ भविषवेन्ति इभाच्छपरशखाः सताःः। य द्मां 

"मोचयन्ति सीः सजानञ्चः-यत सभाः १००॥ नव नन्दान् 

` हिदिजः कश्चित् प्रपच्चाचुद्धरिषःति \: तेषामभावे जगतीं 
'-मोग्यां. भोच्छान्तिःवै कलौ । सः ए. चनद्रयप्ं पै दिजो 

: ` राच्चे ऽभिषेक्तयतिः। शतृद्खतो -वारिसारस्तुः ततच्चाथोक- 

५ :वद् नः}: ̀ यंशा भविता: तच्छ ` उद्गतः यशः इतः | 

“शालि काशतन्ख सोसना भविषति । ; शतधन्वा इत- ` 
::: : स्लख : भविता तह, इद्र; 4 

`“ सश्चल्ि"च्छतोत्तरम् १३७] समा .मोक्तन्ति थिव कनौ 
त्याः तचोक्तेः ¦ उपासना- `|: 

-मौयास्ेते दथ नषा 

कु रकलोदरह ¦ । -गनिमिलस्तत्ख खात्. सुज्येढो भविता 

ततः. ¡ ̀ वच्चसित्नो भद्रक पलिन्दो भविता छतः । ततो 

प्रोषद्तसद्धाह च्च मिलो विष तिः। ततो भागवतस्स्ा- 

: इ वभूतिः कुरदः! 1 शुङ्गाः दरव भोचप्न्ति-भूनि वषं 

` अतधिकस् ११२ 1: ततत; कखला नियं :भूमिग्या खल्यल्छयुष्वा- 

` पः! । शुग" इत्वा देवभूकि- कार्ोऽमाव्यस्तु-खाभिनम् । 

` श्वयं करिष्रतेः राच्च वाद्धदेवो- महामतिः} तद्ध पुत्रस्तु 

"1: ` भूमिल्लख्तो ` नारायच्ः; छतः): काखवोयना दमे भूमि 

चलारिशच्च पञ्चः शतानि: -व्रौखि-३४५ भोक्तपरन्ति 

:वर्भाच्ाञ्चः कलो गिः + इत्वा कार शर्ण तद्ग्ट्यो- 

इषलोबलो । ग भोत्षदुलन्वृजातोयः कञ्चित् कालमस- 

तमः । `छब्णनामायः: कताः: भवत्ता . एधिवोपतिः । 

आीथोन्तकरं ख् इतः: पौयमासस्तुः वत्तः | लम्बोद्रसत 
:: जेषख्ां तिः; थिवि- 

कात्. डटमानन्तु ततुद्धतः.। : अनिटकरमां हानेयस्त- 

लंकस्तद्ध. ` चात्मजः |, ुरोषभेखस्तत् पुत्रश्तो राजा 

द्नन्द् नः. } ̀  चकोरो बटको यत्र शिवखातिररिन्द्सः | 

तदापि: गोमतो; :, छरोमान् ` भविता ततः | 

मेदश: {थवस्छन्धो यन्न ्रोस्तत् तस्ततः । ̀ : विजलयस्त त् - 

इतो भव्यञन्द्रवीय्छैच सोमधिः। एते लि न्न, पतय- 

खत्वाय्यबद्शतानि च| षट्  पद्चाश्ध ४५६ 

श्धिर्वौ भोक्तय न्ति कुलनन्दनः! । शप्राभौरा खावण्टा 

दथ गद्धभिनो नपाः। कका मोड्य भूपाडा भषिब्रन्व- 
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तिलोलपाः। ततोऽष्टौ यवना भव्याच्तद्ण तरुष्ककाः । 

भूयो दषं युरुण्डाचच मौला एकादशैव त॒ । एते भोच्छन्ति 

भरथिषीं दश्च वषेशतानि च | नवाधिकाञ्च नवतिं १०६९ 

मौला एकादश चितिम् । भोक्तयन््यगदशतान्यङ्ग! लखि 

३० °तैः ` संस्थिते ततः। किख किलायं नुपतयो भृतनन्दो- 

ऽथ वङ्किरः | भिनन्दि सत तह्धता यशोनन्दिः प्रषो- 

रकः | भोत्तदन्त्येते वषशतं भषिषदुन््यधिकानि षट् १०६। 

तेषां लयोदश् छता भवितारच्च वाकाः । पष्ममित्रोऽथ 

राजन्यो भिलोऽख तथेव च| एकक्षाला इभे मृषा 

सप्रानबुः सप्र कोशलाः । वैदूरपतयो भव्या नैषघास्तत 

एब {हि । भागधानाञ्च भविता विचस्पूजिः षर. 

ख्यात् | करिषदुत्यपरान् वर्णान पुलिन्द यडुसद्रकान् । 

प्रजा चाब्रह्मभूविष्ाः स्यापयिषति दुषतिः । दीर्यवान् 

च्तश्चतसार््यः पद्वरयां सवै पुरि । अदगङ्गमाप्रयागः 

गुप्रां भोक्षपरति भेदिनोम् | सौराद्वावन्त्याभोराञ्च 

खरा अर्बदसानवाः | . वरात्यादिजा भविष्यनति ऋट्र- 

प्राया जनाधिपा | स्न्धोकूटे चन्द्रभागां कान्तं 

का्मीरमण्डलम् । भोच्न्ति खदा व्राल्ाद्या च्छच्छ 

अब्रह्मवचैसः !. ठल्यकाला इभे राजन् ! स्डेच्छ- 

प्रायाञ्च भृष्टतः। णएतेऽधर्माद्टतपरराः फलगुदाल्लोत्र 

मन्यवः | स्त्लोबालगोदिजन्नाश्च परदारधनाडतः । 

उदितास्तसितप्राया अल्यसत्वाल्यकायुषः। असंरताः 

क्रियाह्टीना रजखा तमखाऽऽटताः । प्रजानते भक्तविष्य न्त 

सड च्छराजन्यद्पिणः | तच्राधास्त जनपदा सख्च्छो- 

लाचारवादिनः। अन्योऽन्यतो राजभिच्च चय याखन्ति 

पोताः” ‡अ० । 

“ततञ्चातुदिनं धर्मः सत्य शौचं सेमा दया । कलिना 

जलिना राजन! नद्धयन्यायुब्ब ल शटतिः । वित्त- 

नेव कलौ नणां जन््ाचर गुणादयः । धर्मन्यायव्यवस्थायां 

कारणव" बलमेव हि । दाम्पये ऽभिरुविर्हेतुर्मायेष व्याव- 

दारिके) स्तते "खले च दहि रतिर्विप्रत्े द्त्रमेव 

हि । लिङ्गमेवाचरमख्यातावन्योन्यापत्तिकार णम् । अटतत्या 

न्यायदौबल्यं „ पाक्छित्ये चापल' वचः \ अनाद्य- 

तबासाधुत्वे साधत्ये दम्भ एच । खीकार एव चोदाह, 

च्ञानमेव प्रसाधनम् | दूरे वाथ्ययनः तौ लावर्टो 
ऊेशधारणम् । उद्रम्भरता स्वाधैः सन्यत्वो धाश्णं सेव 

हि) दाच्छे कट्म्बभरणं, योऽर्थे धमं सेवनम् | णवः 

पजाभिदुदाभिराकोे क्विंनिभरणडके। बह्मविरलत्र- 
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आद्रायां यो बलो भविता न्टपः । प्रजा, हि ब्धे राज 

न्य निषृशोदेसयध्णिभिः । श्ाच्छन्नद्ारद्रविा याखन्ति 

गिरिकाननम् । शाकमूलामिषक्तौदरफलपुष्पाि (टि) 

भोजमाः । खनादृ्या विनङ्कयन्ति दभिच्करपौड्ताः । 

अोतवातातपप्राटट् हितेरन्योन्यतः प्रजाः । चुत.भ्या 

व्याधिभिश्चौव सन्तश्यन्ते च चन्या । लि'शदि'शति 
वषांखि परमायुः कलौ णाम् | ` छषोयमाणेष् देष 

देषां कचिदोषतः । व्णाश्रमवतां धर्मे नष्टो वेद्पचे, 

न्टणास् । पाषण्डप्रचुरे ऽधमं दष्टप्रायेष राच्च । चौर्या- 

नृतया सा नानाटत्तिष् वै नृषु । जद्रपरायेषु वेष 

खागप्रायाद्च वेष | ग्टहप्रायेषाचभेषु यौनप्रायेष्, 

बन्धुष । अणप्रायेणोषधीोष्, अमोप्रायेष, स्याकष । विद्य - 

दप्रायेष भेषेष. चन्यप्रायेष शस । शत्यः कलौ 
गते प्राये" जनेषु खरधभिषु । धर्मल्ाणाय सत्वेन 
भमवानवतरिषदुति । धचराचरगुरोर्ष्णोरीख्रसखाखिला- 

त्मनः । घमेललाणाय साधनां जना कां पलुत्तये । शम्भल- 

सारशुख्यख बाद्धण्ख सदात्मनः । भवने विष्ण यशसः 

कलकः प्राइुभेष्षद्रति । अश्वमाशुगमारूह्य रेवदन्त' 

जगत्पतिः | असिनाऽसाधद्मनमष्टं चखेयुणान्वितः । 

विचरन्नाशुना च्तौण्यां इयेनाप्रतिमदय तिः । नृपलिङ्च्छदो - 

स्थन. कोटिभथोनिहनिषग्रति | अद्य तेषां भविषदन्ति 

मनांडि विशदानि वौ | वाञ्ुदेवाङ्करागाभिषुण्यगन्धानिल- 

ख्प.शाम् । पौरजानपदानां वे ₹तेषुखिलदषुष् । तेषां 
प्रजा विसगख स्थविष्ठः सम्भविषयति। वासुदेवे भगवति 

सत्वमूरत्तौ हृदि स्थिते । यदाऽवतोर्ँ भगवान् कल्तकिभर्मपति 

दरिः | कत भविष्ति तदा प्रजाद्डतिश्च सात्विकी । 

यद् खग्यंञ्च चन्द्र तथा तिषददृद्स्मतो। एकराशौ 

समेषद्रन्ति भक्षिद्रिति तदा कतम् । येऽकीतावन्त- 

माना ये भविषयन्ति च पाथिः | ते ते उद् णतः 

प्रोक्तावशजाः सोमश्टवययोः । आरभ्य भवतो जन 

यावन्नन्द्ाभिषेचनम् । एतदषेसहखन्तु शतं पञ्धद थोत्तरम् ” 

“वदा यदा सतां हानिरकेदमा्ाचखारि्णाम् | तदा 

तदा कले ्विरलमेया विचल्लेः”। अदुपद्मधिकसङ्गम् । 

अधिकः कलि खभावादिक' कल कि शट्दे वच्यते । 

कलियुगे च शकश्रत्तारः पट् यथोक्त व्योतिविदाभरये 
“युधिव्सि विकमथ्ाल्वाहनौ धराधिनाचौ, वरिलवाभि- 
नन्दनः । इभेऽनु नागाच्लु नमेदिनोपति्बेलिः क्रमात् षट् 

अककारकाः कोः" तेषां पककालद् शकथन्ट् वच्च?ते। 
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करौ वज्यं घन्मः निखेयसिन्वावुक्ता यथा-- 

“दृहन्नारदोये । “सुदरयाल्राखोकारः कमण्डल - 

विधारणम् । हिजानामसवर्णाद्च कन्याद्छपयमस्तथा । 

देवराञ्ख चतोव्पत्तिमधुपके पशो्वधः | मांषदान' तथा 

श्राद्धे वागप्रस्याच्रमस्तथा । दृत्ताऽच्तायाः कन्यायाः 

धुनर्दान' परख च । दीषकालं ब्रह्मच्यै' नरमेधाच- 

भेधकौ | भद्ाप्रस्यानगमन' गोमेधच्च तथा खः | 

दमान् भर्मन् कलियुगे वज्धानाङ्मेनोषिणः” । कसर्डलुः 

“शोदकञ्च कमण्डलु म्”इयक्तः शस्यो वा । दन्ता ऊढा । 

“ऊढायाः घनरुदुाहं ज्यां गोवधं तथा । कलौ- 

पञ्च न इुर्वीत भ्वाढजायां कमण्डलुमिति" हेमाद्रौ 

वचनात् । “ऊढा इरुषसंयोगात् ख्डते देवेति केचन 

दूत्यादिभिविवाद्यतोक्गा । हेमाद्रौ बाह्यो “गोत्रान्ातेः 

सपिर्डाञ्च वादो गो गधस्तथा | नराचमेधौ मदयन्च कलौ 

बच्छ दिजातिभिः” । मोत्रात् गोत्रजायाः {पिदष्वद्धः, 

सातु: सपि्डात् मादलात्, ततृकन्याया विवाहः कलौ 

न काय्यैः | तेन यानि तदिधायकानि,.तानि युगान्तर- 

शिष्याखि | तथा च व्यासः | ""डतौयां साटतः कन्या, 

तीया पिद्टतस्तथा ) शुक्लेन चोहदह्हिष्यन्ति विप्राः 

पापविभोद्हिताः” इति कलौ निन्दामाह | माटतस्त- 

तीया मादरकन्याभिल्यधेः । उकग्चेतत् प्राक न्यः 

“स्नोभ्यः छरामाचामम्? द्या द्ना विहितमपि वज्चम् 2 

डेमाद्रौ आओआदिलयणुराणे ५विधवायां प्रजोत्पत्तौ दे्वरख 

नियोजनम् । बालायाः चतयोन्याच्च वरेष्णान्येन सतिः | 

कन्यानामसवखछानां विवादश्च दिजातिभिः। अत- 

लायिद्िजास्ाणां धमयद्धेन हहिसनम् । दिजयखाव्धौ 
त॒ नौवातुः शोधितखापि संग्रहः| महा 

परस्यानगमनम्, मोखंन्नशरिञ्च गोसवे । सौत्रामरथामि 
सुराखहणदय च रूयः | अग्निहोनह्वन्याञ्च लेहो- 

-लोद्ापरिपहः । इत्तखःध्यायसापे्मष सङो चन' 

तथा । प्रायञ्चित्तविधानन्च विप्राणां मरणान्तिकम् | 

संसगदोषलते यान्यमङ्ापातकिनिषृकतिः 1 वरातिधि- 

पिदरभ्यश्च पश्यूषाक्रणक्रिया | दत्तौरसेतरेषां त॒ एवब- 

त्वेन परि.दहः। सवा न्याङ्गनादष्टः संसगः शौधिते- 

स्पि। अयोनौ सखद हृत्त परि्यागो चुरूख्छियाः | 

परोद थाकषंत्याग उदिटशयापि दच्छनम् | प्रतिसा- 
भ्यचनाऽथीय, संकल्यश्च सधर्मक: | अक्षिश्धयनादू- 

ह मङ्गष्छये नमेव च | शामिल चेव विप्राणां सोमविक्र- 

५१ 
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यणं तथा | षडभक्गानथने चाय रषं कौनकन्येवा; । 

एषौचन्द्रादये ^गरदरेष दासगोपा्ङुलमिनद्ेषीरि- 
यास् । भोच्यान्नता न्टहस्यख तोयसेषातिद्रूरतः । यिष्यश्य 

यख्दारेषु गुखदुडत्तिथोलता । चखापदुडत्तिद्विजासा- 

शामश्वसतनिकता तथा | प्रजां त॒ दिजायवाणां पर-. 

जायापरिषहः ! बाद्यणानां प्रवासित्व' सखः?ग्निधम- 

नक्रिया । बलात्कारादिइष्स्नोसंख्हो विधिनोदितः। 

यतेच एवेवर्थेख भि्ञाचर्या विधानतः | नोदके दथा. 

इश्च दक्षिणा गुरुणोदिता | जाद्यणादिषु सूद्रख्य एच 

नादिक्रियापि च} श्टग्वग्निपतनेच्चौव द्गादिमिरणं तथा । 

-गोहश्चिशिद्टपयसि शिषराचमनक्रिय। | पिताष्ठरवरोचेषु 

साक्षिणां दण्डकल्सनम् । यतेः सायं रटद्त्व च सरिभिस्त- 

च्वदर्थिभिः । एतानि लोकगुप्रयये कलेरादौ मड, कभिः | 

निवन्तितानि विदुद्धिव्यं वस्वापूेक बधः" | छरासहणद्य 

तत्वत: संद्ो व्यक्डारः। नच मदय चेति सामा. 

म्योन निषिषेधेनाख्ोपरुद्ार दति शङ्खम् । निषेध 

निटृत्तिफलंत्वेन विशेषानपे्षत्वात्, भा हिखाटिश्यशः 

न ब्राह्यखं इन्यादिव्यनेनोपशरुूहारे हिसान्तरस्या 

दोषापत्तेशच । निद्छपितं चेतद्ख माद्रिणान्धनेष् परम्यते । 

“रकाद्ादूब्राद्यणः शुध्येद् योऽग्निबेद्ससन्वितः ” द्युकत 1 

यधस अ णौचसखय सङ्खोचः “न तख निषशतिड्टा ग्टग्वर्नि- 

पतनाठते इय ख प्रायचचित्तस्य विधानम् उपदेशः । 

^"कलौ कर्तेव ज्ञिप्यत" इति व्यासोक्तोः पतितसंसर्गदोष 

सत्यऽपि पाति नेत्यधः-द्ति केविदाडः। ते मखाः माना- 

भावात् । तेनायमथेः | तत्संश्गौ तु पञ्चमः केयद्धद्ति 

तदन्यानि भ्ापातकानि जद्मषधदरापाणयु तल्पा भिगम- 

नानि ल्लीणि, तेषां कामहातानां प्रायचिन्तं कलौ न, तेष 

सामतोमरणान्स्मेपोक्त: । तत्स्थाने दुाद्यावदं, दूंयुरे 

च्याक्षनो ब्रह्ादधनिमित्ते च चउवि यत्वदभिति चतु- 

र यदादयाब्दापत्ते सतख च^चतर्टे नास्ति निषकशतिरिति" 
निचेधात्य'खगिणो त्रतश्धैवोक्तोः । “"स्तये च राक्तो बध 

कटः त्वात्रातबरह्धाबधापत्तिः। अतो हंगुण्य युक्तोऽधि- 

कारः | न च विधित्व, निषेधवाधात् | आल्लबधदो- 

घापवादेऽपि ब्रह्मर्घाभावात युगान्त रुटोषश्षाभ्य ऽपि- 

कल दोषाधिक्यात् । रएतर्दुप्रपर्म् । असवरणान्या सवां 

क्षव्ियादिस्तया इटं: | अयानै चिष्यादौ ! “स्िय- 

स्तथा परि्याज्याः शिषुगा युरुगाच याः 'दयुक्ग सवागः। 

परोहेभेन त्राद्यथाद्यथे चात्न्यागः;। यदा परो- 
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हेशात्मा व्यागोदान' मनसा पात्हदिष्येच क्स् । उदि- 
दशय व्यङ्ग वच्जं नस् प्रतिसडसमर्थोऽपोतय क्तम् । वेत 
नखद्णेन “साथौचकालादिन्नेयं 

स्छयनन्त॒ विभागतः" इृयक्घः श्ययेः | षडिति “उपो- 

भितस्प्रहं स्थित्वा धान्यम बाद्मणाब्रेत्»इ य् क्मन्नचौ यम् । 

आपदि चवरादटत्तिः, इखेनेद धभेदग्निमित्यःक्त' घस- 

नम् । “द्याहेनेव शुध्येत भूमिष्ठः च नबोदकस्" दयुततौ 

दाहः | “शरे ठ वरः दत्वा" बर्ुक्ता दच्तिणा । 

दष दासगोपालेति। “कन्द्पकः कतेहप्क' वद्ध 
दग्धेन पाचितम् । रएवतान्धग्रान्नमजो, भोज्यानि 
मुर बवोत्”' द्त्यपराकते छमन्तक्ता द्र्य पाकक्रिया । 

"पिताषनविषादे क साकिखां लिपणोदमः” द्ग्यक्तः | 
सायग्टहतलम् ("विघने सन्न्षे"ऽलय.क्म्ः । एष्व 
चन्द्रणतुः। “अटन्ति वद्धघां विप्राः शचिष्येद्र्थनायः 
च । अनिकेता निराह्रायेत् कषायग्टह्स्तु ते" इति 

इरयेक्तो निषिदः, तेनान्नातयोखपान्यादेः चाद्रादौ 
विनियोगे न काय्यैः | कलो एतानि वज्यानोव्ययैः | 
रिगभः । “अग्निहोत्र भवालम्भ्' संन्यास" पलपेढकम् । 
देवराञ्च छतोतत्ति' कलौ पञ्च पिवजेयेत् ” । खग्निहोत" 
तदयेमाधानस् । रणवच्च सर्वाधानपरम् । “धानः 

ख्टत' चौतं खात्ताम्नोसु वक्षतिः । ख्कधानं तयोे- 
रेक्यरति; पूवयुमाचितेति ” लौ गाचिवचनादिति खटति 
चन्द्रिकायाम् एतेन “चलार्यवद्खहखाण्ि चत्वायै- 
व्ट्थतानि च। कवेर्धेदा मृशिष्यन्ति तदा त्रेता 
परिपहः। संन्ाख्च न कन्तव्यो जाद्खणेन 
विजानतेति " व्याश्चवचन व्याख्यातस् | सु्वाधानेऽपि 
विशेषभाह देवल; भयावहं विभानोऽश्ि यावदेदः 
परव्तते ¦ सन्यासश्चाग्निङोढ्श्च ताषत्क्थीत् खौ दुगे” 
इति । खन्वासस्रिदण्डः केचित्” } 

द तौरशेतरोषान्वित्त् दत्तपदं शतिभख्ाप्य पलच्णम् 
“सरसः शेलजचैव दत्तः किम णव च्कलिष परा- 
यरद्मस्णात् दूति दत्तकोमांशादिमतस् । दत्तकथन्द 
चन्दरिकामत' वच्यते । स्बष्रयानाशोक्षारोऽग्यल तोधै- 
यात्राङ्पधर्नपरः तथा हि 

प्र तिमापज्ञा ॥ 

“शोधितस्यापोत्यनेन ठकतप्रायञित्तसैव सुं यहूपद्- 
वाच्यव्यवायं ताजिषेषेन य विषये स्द्रनौयानं निषिद्ध 
तल्लं व॒ विषये छतप्रायदित्त्ाण्वयष् इति प्रतिपादि- 

कम् । यल शोधिदलोषौय प्रायडित्तनिविततोभू कपा परनि- 

कलि 

खय चऋा्तिष्यते तन्निश्चयश्च पापावेदकथास्त्रादेव, समर 

ममनमाल्रे च कुत्रापि शास्त्रे प्रायचित्तादयदूर्थनात् नः 
तख निषिद्ता, किन्तु तद्गसनकाले ष्टे च्छादिष्स.चजला- 

च्रसेवन एव, तत्परपापनोद्नाय तुः जतेऽपि प्रायतत नः 

तद्यातः संख द््येव कलयित चितम् शोधितखा-. 
पोति पदखारखात् । अन्यथा समटद्नौगसनमात्रे संयद्ध 
इत्य वाभिदध्यात् | न च तथाभिह्ितम् । न च "सम~ 

दवालालोकारः कभरलु पिधारखम् । इ पनम 
“दमान् धर्मान् कलियुगे वज्यानाछ्मेनोषिणःण दति 
इृहन्नारदौयवचने स्श्यएलाखीकारख कलौ निषिद्ध 
तथोक्तेः निषिज्खातिकरमे च ^वि्ितखानहहानानिन्द्- 
कख च सेवनात् । अनिष्पहाङ्खन्दरियाणां नरः पतन. 

ख्च्छति"द्तियःण्ख्टतौ क्रम यस्तथाचरणे पातित्वप्रतिषाद्- 

नात् तद्दिषय एव प्रायच्ित्ताचरणसग्भवेन तनय शोधित. 
खापोत्यखावकाश इति वाच्यस् इच्च्नारदोयश्चने उपसं- ` 

हारे भदमान् धमा न्” युक्ते: धन्दःदपसनदयात्ासी- 
कारखैव कलौ निषेधात् बाणिज्यराजप न्नादिनिभित्तकखय, 
तच्छ निमेधाभावेन तदिषयकस्वासम्भवात् । सर्यि चः 

जह्हत्यादिपापापनोद्नाधे सडदरगमन"' पराशरेण. 
प्रायञिन्त प्रकरये«शतयोजनविस्तो खं शतयोजनमायतम् । 

रासच्न्द्रस-मादिष्ट-नल-रुञ्चयःसद्धितसम् ! रेत शहा 

सर४्य अद्धाहत्यां व्वधोडति" इयन्तेन । न चाप्यत्र 

सम् इसेठद थनख्यं व बह्महव्याना शकषत्व' शङ्ख", सछद्रया-~ 

लाखोकार' विना शतयोजनायः तख सेतोरेशनासम्भवेन 
ऋार्पेणेव तद्गमनलाभात् । अन्यथा सैत्तोयतकिच्िटंथ- 

सालय तथात्वे ““शतथोजनमगयतस्' दति विशे ब्णमन. 

चकः ख्यात्, तचा च॒ शतयोजनविस्तारायतसेठबन्वदर्थन- 

खयो प्रशनवरद्हन्याफापनाश्यकत्व' न त॒ यत्किश्चिन्मान- 

दथैनख, पापप्राबश्येन परितरमप्राबद्डखापरेचितत्वात् 

किन्छ रकादश्यादित्रतच्धोेव यश्किद्धिन्ालद्ैनखाति- 
दिष्ट द्हग्यानाथकत्वम् युक्तम् । अतरष ""यो मृय चार 

भते तद्ध फले विशेषः इति लोभिनिना शम्बमायासं फलक- 
बा लख निर्योतम्,नि्यौत ञ्च कटमेदभाजे माघवाचा ये, 

 सम्यगायाशादिना अचटिताञ्चमेधादययचया तज्चद्यन्तविदयया- 

बोधक्रकेद्ाध्यायिनोऽतिदि्टबह्मबधादिनाशकत्वम् । एष्य 

प्ररतजहाह्यायाः अपनोद्नारथै' शतयो जनदीषविखार- 

केठदथेन' शतै विद्हितम् । निमनैव च, सखदरनौगमनम- 

धपर्तिखभ्यम् एष इारवष्यादितीघ यान्ाङ्गमपि सच्द्रयान- 

+ न, 
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गमनभ था पन्तिप्रमाणलम्यम् । एवच्च ईञयसखदयानखंव | 

धर्मद्पतया विद्ितख कलौ निषेधः टइन्नारदोयवचने 

कमराडलविधारणादिभिः युगयापरपर्ययायधर्मसाघनत्वेन 

अमे खरैः समभिव्याहार पठितत्वात् धमं पयव सुर 

यानख निगि्धत्वौ चित्यात् “प्रायेण समानद्धपाः सहचरा 

भषन्ति" दूति न्यायात् । एतेन टड्च्रारदोये “सखद 

यात्राखीकार? इति पाठे रघुनन्द्नमाधवाचायादिव्- 

निबन्धक्षारसभ््रते स्थिति निशेयसिन्छौ सषद्रयातुः खकार 

दूति, काचितृकपाठस्तु अनाकरोऽलुचितश्च, तथा सति ख - 

दरयाठंनखय खोकारद््पव्यव्हारस्य धर्मा्पत्वाभावेन 

«दमान् धर्मान "'द्भिधानखायुक्ततवापत्ते: । ततश्च धमां ये- 
सद्या व्रा-खोकारदैव निषिद्गतया वाणिज्यराजान्नादिनि- 

भित्तकख तख क्त्राष्यनिष्रेधात् तद्य मये स्ह च्छादिगुरुतर- 

सूं सगे' सन्ध्यावन्दनादितप्रागे च तत्मापापनोदनार्े शोधि- 

बस्यापि (सतप्राय्चित्तखध) न संय इयनेव चआदिल्य- 

ुराणवचनतात्मय मू । यथा च “'काभतोऽव्यश्हार्यस्तु 

वचनादिह जायते, इति याज्ञवल्कपरे न पातकविभथे वे प्राय- 

बित्ताचरणेऽपि शअव्यवड्ायेताऽभिद्िता, तत्खमानन्यायाद्- 

त्रापि प्रायश्खित्ताचत्येऽपि न व्यव्हायतेति युक्ततप- 

श्यामः | रञ्च स्धद्नौममनकाले सन्ध्यादिकतुः । 

ग्ड च्छादिभिगुं रुतर संसमेमकुषैतच प्रायचित्तन्नापकथास्तरा- 

भवात् न खव्यहाव्ये ता.नापि प्रायञ्ित्ताचरणम् | ततच्च 

“धित्वा यन ज्ञत्रापि खधम्बं प्रतिपालयन् | षट् 

कर्माणि प्रकर्वीरिचिति धर्मद नि्चयः° इति ख्टतौ यत 
कबापि वाकेऽपि खधन््ादाने प पश्न्धत्वमक्ग' खपपन्नम् । 

अतव कलौ वाखि्छयादयर्मद्रयाने शिष्टाचारोऽपि 

इश्चते} तया हि कलिश्ुग न्टपवद्य राजामात्ययोर्यौगन्वरा- 

यणवबाभ्वव्ययोयुइाये वक्छराजान्नया घमद्रवान' रला- 

वद्धोभाटकरे वर्षितम्, वणितच्च भाषाचण्डोएस्तके श्रीम 

न्ताभिधबणिजस्तत्पिठच्च इतो वङ्कटेशात् खिलगसन- 

नम् । न "च तह्मनं तदा केनापि विगौतन् । यदि तदि- 

मोतं श्यात् तदा ते हि चिष्टाः कथं तत् क्यं: । ददानौ- 

न्तनानां बिगानन्तु॒ च्छो च्छपूरिलंखगां शद्यैवेति रतन 

ककमेव इट्ामौभपि अन्यं दाक्तिषणाल्य शिष्टं बविच्चाद्यं 

शि द्कलादिगभनमचुष्ीयते | आतः समूद्रयानगमनमालः 

निषिद्धमिति तु रिक्क' वचः ततश्च धर्मा धैषलद्रयानगमननेव 

कलो निषिडभिन्वायातम् । तद्गमनक्षाे च यद् च्छे च्छादि- 

निमुरतरशंखगेः शन्धयादित्यागश्च तदेव प्रासदित्ताचरेऽपि 

दिजानामव्यव्हायैता च्द्राणान्त प्रायचिन्ताचरये व्यब. 
हायेतेष हिजपदसवारखात् अन्यया लोकाव्यौ त्वित्यभिद्- 
ष्यात् । इवेव द्विजेभ्यः द्रां पिथेष इति दिङ्मा ल सप- 
दर्धितम्" रकशिकालधिद्ाटरेवभेदे च ज छोतवन्वि्ा 
“लयान्ते जगत्खटा द्या लोकपितामहः परज घोर" 
भख्िन ्वदेशात् स पातकम् । सचाधी दति ख्यातस्य 
व॑ शालुकोत्तं नात् } ऋयात् खप्णाह्ञोकः सव्वं पापैः प्रच 
च्यते । अधभेख प्रिया रम्या निष्ठा मा््जारङो चना । 
तखाः इनोऽतितेजस्को दम्भः परमकोपनः । घ मायायां 

भगिन्यान्त लोभं पुल्ञ्च कन्यकाम् | निति" जनयासाड 

तोः कोधः सुतोऽभवत् } ब हिषायं भगिन्यान्तु जन- 

यामास तं कलिम् । वामड्श्वष्टतोपस्य' तेल भ्यक्ताञ्जन- 

प्रभम् | काकोदरः कराला" लोलजिष्क' भयानकम् । 
पूतिगन्वि द्य तमव्यच्तीच्चवं कताश्रयस् । भगिन्यान्तु 
इशक स भय एवञ्च कन्यकाम् । खय् रंजनयामाह 
तयोस्तु जिरयोऽभवत् । यातनायो भगिन्यान्तु लोभपुत्रः- 

दतायुतम् । इयं कलकले जाला बहवो धसं निन्द्काः” 

द्रति कल्किपुराणे १अ०। 

तस्य नलं प्रति दवे षभावस्तच्छरोरे प्रकेशख भा०्वर 

५८,५६ ० वख तः ¡ खथ 

५ततोऽजशोत् कलिः शक्र दमयन्त्याः खय वरम् ! मत्वा 

हि वरविष्वे तां जनो हि मम ताङ्गतस् । तंमनशैव् 
पर्खन्द्रो निव्वत्तः र ख्वयवरः । इतस्तया नको 
राजञा परिरश्यातृसभौपतः । 'ठषशचक्गस्वु शक्रो कलिः 

कोपर्भन्वितः | देशानामन्लयं तान् सर्व्वाहुवाचेदं कच. 

शलदा | देवानां मारषं मध्यं यत् रा पतिमबिन्द्त । तक्र 

तखा भवेच्धाय्यः व्ल दृर्डधारणम् । यवके ठत 

कलिना प्राुरते- दिभैकषः। अखाभिः समचुन्नाते 

दमयन्त्या नखो टतः कषा च सव्वगुणोपेतं नाश्रयेत 

नलं पस् | यो वेद् धश्रीनखिलान् यथावद्धरितव्रतः। 
योऽथोते चद्वरो वेदान् सब्वानाख्यानपञ्चमान् । 

नित्य पना ण्टहे यख देवः यन्चेषु धनयत । अद्िसानि- 
रतो यच्च खुत्यवादौ दडव्रत | यञ्जिन् उतम धृति. 

तनं तपः शौचं दमः शमः| धवा पुरुषव्याघ्रं लोकष- 

"पालसभे पे रवं ङपं नल यो पे काभयेच्छपित' 

कले १ । कालमानं 1 यपेन्मढो इन्वादात्ला नमाक्रना : 

एवंगुणं नलः यो वै कामयेच्छपितु* के ! । उच्छ्र ख 

नरके मव्जंद्गा्चे पिके छदे ¦! यवष्ठक्ा कलिं देषा 
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दापरञ्च दिञ' ययुः । ततो गतेषु देवेष ककिदुपर- 

सबरदीत् | सर्त नोतृष्डे कोपः नले वत्द्धानि 

टापर । | ज शचिष्यामि तं राज्यान्न भेम्या सह रखते । 

त्वमथ्यत्तान समाभिश्य साहाव्य कत महसि? ५८। 

एवं स समयं ठंत्वा दुापरेण कलिः सड) अज 

गाम ततश्चत्र यत्न राजा ख नेषधः। स नित्यमन्तरप्रे्- 

्भिषघेष्ववसद्खिरम् । अथाद्य हादयो वधे ददे कलि. 

रन्तरम् | त्वा सूलेमख,श्य सन्ध्यामन्वास्त नैषधः । 

छरुत्वा प्रादयोः शौचं, तन्रन कलिराविशत् । ख 

समाष्य च नलं शलभोपं इषकरख्य च । गत्वा एषकरना- 

डेदमेहह दौव्य नलेन वं । अदूःयते नद जेता भवान् 

हि सुहितो सया। निषधान् प्रविष्द्यख जित्वा 

राज्छ नल षम् । एभमृक्तसतु कलिना इषूकरो नल- 

अभ्यगात् | कलिश्चोव इषोभूतवा गवां पुष्करमभ्यगात् । 

श्रासाद्य त॒ नल दीर एकर: परवीरहा । दोव्यावेय- 
जवीह्ध.)ल। इषेयेति छ डप्ेधः । न चक्षमे नतो राजा 
समाह्धान महामनाः | वौदभ्योः प्रचमाणायाः पणकाल- 

मभन्यत | हिर ण्ख चवे यानयम्यद्ध वारुषाम् । 

अविषः कलिना द्यूते जोयते ख नलसतदा”५६ । 

अधिकं कर्कोौटकशब्दे उक्तम् ““कर्लटकस्य नाग दमयन्त्या 

नलद च | तपस रान्न कोत्तनः कलिनाचनम् " । 
भा०ब* | शविभोतक्रञ्चे (यडा) क्ख नलप्रवषणाथं 

कलिमाञ्ितत्वात्तथात्वम् । “शविभीतकमधिष्ठाय यथा 

भूतेन तिष्ठता । तेन भोमभुवेा भीरुः स राजर्भिरघर्भि 
न | तमाचम्बनमासाद्यं वैद्र्भो निमेधेशयोः । कलं कलिर“ 

चिष्यन्नवातृखोदसरान बहन्" नेष | कले । 

खड्सप्रहसितालिबाखनादपितरसि नः कलिकां किमथ 

मेनाम् । वसतिम् पगतेन धाज्नितखाः शठ } कलिरेष 

महां स्वयाऽद्य दत्तः” भाषः । १ ग्रे &ुद्धे च ₹मच० । 

द्यूततिषये ए काङ्कुक्त पाशं कपाशके | य्न 

अत्तपाश्चः एकाद्धचिङ्कमस्ति तस्मिन् अत्तभागे | 

कलिना दृष्ट साम कलेरपत्यादि बा ढक् । कालेय तह. 

सामनि तद्पत्यादौ । ऽकोरके स्रो अमरटीका वः डोप । 

कलिक एस्त्रौ कल+मत्वथे ठन् । वकमेहे (को चवक) शब्द्र० 

स््ियां जातित्वात् डगेष । 

कलिका स्तरो कलिरेष स्वार्थे कत् | !कोरके (कडि) अस्प, - 

टितपुष्पे अमरः । ^वितरति नः कलिकां किमर्भेनामू” 
"सअपकलकचिक्षाकृलोक्ञतानि रूलसनविन्ोसविक्ाथि- 
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केषराणास्""भाघः । हग्थानणातर जसं कलिसाभकारे) 
सा०द्० । “शरूलानां चिरनिनेतापि किक) बक्नाति 
न स रजः''यङु° । “सकलिका कलिकामजितामपि" 
रषः । कलोध्वनिभेद्ः साध्यतयाऽख्यस्य ठन् । बोष्णामूले 
हेमच० तख कलसाधनत्वात् तथात्वम् । कलैव खाये 
कन् । ३कला शब्दे । ‹"तन्यन्ते कलिका यश्चात्तखा- 
चास्िवयः खूटताः ”सि ० भि० । कलिका पूम् । ““प्रयम- 
सपरचरखसमु ल्य श्रयति स यदि लच्छा। इतरदितरगदि- 
तसपियदि च त॒खैम् | चरणदुगलकभविकतमपरकिति 
कलिका सा दत्तर° उक्ते ४अन्दोभेदे च ।५ पदसन्ततियक्त- 
रचनाभेदे साच गोविन्द्वोरूदावलीतद्गाषययोदशिंता 

सयुम्महाकलिकागन्ध श्लोकस्तु युगः ख्टेता । 

अन्यासां कलिकानान्तु भवन्त्य कंकथोहिते | पू्तौदौ 
कलिकाभिस्त॒ वौ रुदस्तुल्यसं खयकाः । कला नामं भवे- 

त्षालनियता पदसन्ततिः । कलाभिः कलिका प्रोक्ञा 
ततृभेदा; षट् सभोरिता, । कलिका वचण्डडन्याण्छा 
दिगादिगण्डत्तका। वथा विभङ्गो उन्याख्या 
सध्या भिचा च वेवेति" । चरड्डत्ते दशधा संयक्ष 
वा; । अनर संयुक्तवणानां नियमो द्शधाचते। मधुः 

्रि्टदिक्षिटथिथिलदादिनस्मो । भिद्यन्ते खद 

भ्यां ते द्यन्ते स्फट यथा । चलञान्मध्रसंवोगाः 

अद्रा यकिद्राः। तदधान्तु शटसंयुक्तादपं कपैरसर्पवत् । 

तलोविक्जिट्यक्ता भन्ञक््याणवज्ञयः । तथा शिथिल 

सयक्ताः पश्यकश्यपवश्यवत् । प्रोक्ता चादियुता मह्यम 

सुहययुहय प्रश््यवत् । गहादोन् हादिश युक्ररेदान् 
केचित् समूचिरे | दीर्षालुङगाङ्कार्पालः बाल्यं वेश्य 

बाद्यकमिति'। कलापरिमाणसङ्रम् । “अधिकाशे ्तःषषटि 
न्यःना दाद्शतः कलाः। एतभ्य नाधिकाः कार्यान्यना- 

खापि न पणिडितेरिति"। तत्र तावञ्धर्डटत्तकलिक्षा द्विविधा 

नखो पिशिखस्च ति भेदात् तत्र रणादिविंतिभेदख नखे 

बद तादयोनव भेदा ग्टहोताः “वृद्धिंतं वीरभद्र सम- 

सोऽच्य् उत्पलम् । दरङ्गः च्रौणुणरतिख्था मातङ्ग 

लेखितम् । तिलकदेति कल्िकानखखेहोदिता नव इयक्त ; 

अय विशिखः पद्मङञन्द् चम्मकयञ्ज ल बङ़लभेदाव् 

पञ्चविधः तेष्वादिमं पद्मं परह्धेरुहसितकञ्जप्राण्ड,त् 

परेन्दोवराख्याम्भोरुकच्धारभेदात् षड्विधम् अन्तिमं 

बङ्गलन्त॒ भाद्रमङ्गलभेदात् दविविधमिवयेकादशभेदो 
विभिखः परु सितकञ्च तया पाण्ड.त्पलं परम्” इन्दो- 
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वराश्णान्भ्ोज क्र द्चति षड् विधम् । रैषदडधेरेन कथितं 

-पद्मनेव सनोषिभिः । चस्मकं बञ्जलं इन्दं बङुलं दिविध 

तथा | इति पड्चविधस्यापि विशिखस्रेयस ख्यकाः” दयक $ 

शवं चरडटत्तकलिकाविंशतिधाब्टीताः अच पर्षा हि- 

गादिगणडत्तका कलिका सञ्जरोक्यभिह्हिता कमात् कोरक 

युच्छकस फल्कखमगन्धाख्या = तद्धाखचात्र कोरकयुच्छङ्- 

चमानि स्टद्धोताजि" कोरकोगुच्छकु चमं मद्धरो लिविधाल 

त॒""इयकरीः। त्ििभङ्गो कचिका तु शिखरि ण्या दि पब्ब, षोढा 

तखाचात्र द णड कपव्वा विदग्धपवां च ग्टो ता " दख्डका खा 

विद्गधाख्या लिम क्गोहद्विधा भता इत्यक्त: खथ निश्- 

अलिका^क{लिका गद्यसंक्ता सप्रविभक्तिका वा अनूरमयौ' 

शपैलधौ चेति दविमेदा केशा वेत्यष्टौ तदेवं बड्भ्योमहा- 

कलिकाभ्यः अष्टाविंशतिरिष कलिका ्टह्ोताः। रणाद्य 

एकाट्य नखमेदाः षंपञ्ञगन्धो अड्रोभेदौ शिषखरिण्या- 

दयः लिभक्गोभेदा सध्यकरङिक्षा च ध्यक्ताच्चारताधिक्य 

विरहात्» 

कलिकापूवै य° कलिक्षया आ देन जन्यमपूर्म् । पर. 

भापूैजञनके अङ्गजन्यापूष्वेभेदे । तत्खाधने युक्तिः चब्द्- 

चिन्तामखिसाथर्ययद विता स्था-- 

` भ्नन्येवमाग्न आदौनां षां चणिकषत्वात् योभ्यताङ्व- 

तौ परापू्क्ञार्त्वानवगमे कथमपुवे कल्पनम् १ इति 

बेत् काम्ये ऽपुवैवाच्यत्स्वितावाग्ने यादो सदुदारासा- 

धनत्वदख योम्यत्वसग्धषात् नतु प्रथमम्" -गब्ट्चि० । 

व्याकृत" चैतत् मधघरानायेन यथा--- 

` ५नतु फलसाधनतान्वये फलसमयस्यायिलतादशव्यापा- 

सोपधायकलान्यतर त्वद्य योग्यतात्वे रन याटाकपाल- 

यानैन्द्रदिवागै द्रषयोयागात्मकयागल्यद्छपसख द्श्ख, 

च्याग्न यारादःबालोपांशएुयागासिषोमोयेकादथकपालयागा- 

कक्षयागलयङ्षस्य पौख्ंनासखख चावान्तरकलिका- 

पूषवी्य विना वडजन्यं कपरमापूष्मेञ +कतवमटपपन्न 

बुगपदाग्न यादीनां सहानवस्यानादतः ““दथेपौख मासाभ्यां 

यजेत खर्गकामः'” इत्यादि प्रधानर्विधिबोधितपरमापूववं 

साधनत्वान्ययाङुपपत्या तत्र परभा पृष्व नाश्य कलिका- 

पूव षट्कं कलयते इति तत मिद्धान्तो व्णाङतः योग्यता - 

न्नानाभावेन प्रधानविधिवाक्यात् प्रथम परमापूव्ये- 

सा धनत्वान्वदश्यौवाखभ््वादित्याशङ्कते नन्वे वभिति। णव- 

साधनत्वान्ये निङ्क्गान्यतरत्वद्य योभ्यतात्वे । च्खिकलत्वा- 

{दिति आशरुविनाशित्वादिल्य चः। परम्पराघटरकादुपस्थितेश्चेति 
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येषः । कथमिति । कथं वधानविधिगोधितपरमापृर्ंसा- 

(९4 सलिकापरव्मकलनम् १ इत्यं । 

यदि च निशक्तयोम्यतान्नानं विनाप्नि परमापर्व्वक्षाधनत्वा- 

बगमस्तदा परमापव्वन्नानः विना. खगसाधनत्वखापि 

ज्ञानसभ्भवषात् किं परमापूब्ध खापि वाच्यतया १ इति 

भाषः ! न च तल्नापि प्रधानविधिबोधितपरमापूष्बं- 

साधनत्वान्यथाचुपपक्तया कलिक्ापूर्वाणि न कल्ययन्ते 

पि त॒  खाग्नेयादिषोधशप्रतये कवाक्यात् कलिका 

ूर्गमोपस्यितौ प्रधानविचिषाक्यात् परमापृष्नंसाधन- 

त्वावगमः प्रयभन्ह प्रधानविधिवाक्यं मूकमेवेति 

काच्यम् अपसिद्धान्तात् ५सखओाग्नेयाटाकपालोभवव्यमा- 

वद्धायाम्? दव्यादिप्रच्े कबोधकवाक्यानां `दथेपौखं- 

सासानोघकतवा कलिका पूम्वांबो धकत्याङ्धति निगंवं ; । 

व्याशुविनागितवेन प्रतिस हितकम्णि चद्रपेख -फाजद 
कालान्तरभागित्वप्रतिसन्बानं तद्रु्ावच्छिन्रफलसाधन- 

त्वान्वये ततपर्य्न्तस्यायिव्यापारोपधायकत्व' योभ्बताः 

प्रकते च प्रधानशरिधिना कायं तवद्पेण परभा- 

पूं बोध्यते, वथाच काय्यं त्द््पेणं तच्जनकता 
दधौढोनां पाद्या, कल च परमापूवेत्वख्पेण 
काखान्तरभावित्वप्रतिषन्धानेऽपि भ काय्य तवद््पेख 

कालान्तरभादित्वप्रतिखन्वान', काय्यं तवावच्छिच्चद्य दादा 

व्थशद्ितश्चणेऽपि सम्भवादतःपरमापूञेमयस्यायिव्यापारो- 

पधायकतवन्ञान' विनापि प्रथम काय्यत्वङ्पेण कछामा- 

न्यतस्तत्साघनत्वपष्हः उत्तरकाल च्च खमैसमयस्यायिक्षाया- 

न्तराजनकषष्ट ताटशकषा््ंजनकत्व' परमापुवेजनकतयेष 

यर्थ वखति, तञ्च सान्न स्वति आर्ने यादेराशुविनाथि- 

त्वादतः परस्मरया लनकलवं तद्धावान्तरव्यापारं विनाऽचप- 

षन्नवित्यह पपन्तिन्नानात् कलिकापृगा{.कल्पपरान्ते, ख गेख च 

देष्ान्तरभोभ्यत्वेन कालान्तरभाषिलप्रतिसन्छानात्तवृप्य - 

न्तस्यायिव्था पारो पधायकल्वत्नानः विना सामान्यतोऽपि न 

ततृसाधनत्व पसम्भव दूति गढाभिसन्विना समाधत्ते कास्य 

इति “दथपौखं मासाभ्यां थजेत खर्गकामः” इति काम्य 

िधाविष्यथः 1 ऋपूववाच्यत्वस्थिताविति काये त्वद्पेण 

यरमापुवाच्यतवस्ितानित्यधेः + व्दारा साधनत्वसेति 

परसापूवदारा साघनतवद्धेतयथैः, लान्वरः स्म धेन : 

त्व्छपेशान्वये इति येष: । योम्बतासम्भवात् योभ्यता- 

ज्ञानसम्भवात्, न त॒ प्रथममिति} न, ठे पर्मापवे- 

ऋच्यत्वं पिनेव्यय : ।* खमस्य रेष्हान्दरभोभ्यत्वेन का खर 
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न्तरभा वित्वप्रतिसन्वानात् ततुसाधनत्वान्वये तवृपयय नस्वा- 

यिव्यापारोपधायकत्वस्य योग्यतात्वात् काय्यं त्वद्धपेख 

परलापवैसाधनत्वान्वये च न ततुपर््यन्तस्थायिव्यापारोष- 

धायकत्वन्नानमपेचितः काय्य तावच्छिन्नख दे्ान्तरभाषि- 

प्रतिशन्वानादिलभिसचिः। 

न्तरभ।वित्वाप्रतिसन्बाने 

एतद्धापाततः खर्गख काला- 

क्रियायाः चणिकत्वाप्रति- 

स्न्धानेवा खग साघनल्वानवयेऽषवपरपस्यिति विना योग्य 

ताज्ञानसम्भषात् । केचित्त “दशं पौखंमासाभ्यां यजेत खगे. 

कामः” दूत रिचिप्रत्ययख काय त्वद्पेणापञसामान्य 

रष शक्कतवात् प्रथमः काय्यंत्वद्पेण कलिकापूर॑साधन- 

लावगमश्ततः काय्यतद्धपेण परमापूवेसाधनल्वावगमः, 

न त॒ प्रथने परमायुवाधनल्वायगमः । नच 

प्रथमः कःव्यत्वद्मेय कलिकाएञंसाधनत्वाकगनमेऽपि तत 

परमापूर्पय्यं नस्थाविल' न ग्टद्ोतमिति वाच्यं हितोय- 

बोधे परमापस्वगपय्यन्तस्यायित्ववत् प्रथमबोषे कलिका- 

पर्स सखगपयेन्तस्यायिव्यापारसमयस्या यित्वभाने बाधका- 

भावादिति समाधत्ते काम्य दूति ।द्शेपौणमासाभ्यां यज्ञे 

स्वगंकाम” इति कास्यविधाविव्यय :, चप्रवाच्यत्वख्ि- 

ताविति कार्यत्वे कलिकषाणवखापि वाच्यलस्विताषि- 

त्र्थः;,तदुदारा साधनल्वदेति किकायुवं हारा परभापुषै- 
साधनत्वस्येत्ययेः, 

वात् प्रथमं योम्यतान्तानसम्भषात्, नतु 

परभापूैखाधनत्वावगम दूति गेषः | 

अन्वय दूति शेषः। योग्यतासम्भ- 

प्रयममिति 

न चैव" प्रतीतपर- 

करय {त्विति 

-विद्धान्तव्याघात इति वाच्य प्रधानर्िधिवाक्यात् परमा- 

पूदेसाधनत्वान्बयालुपपन्त्या क लकापूर्वाणाभेष प्रथसान्वय- 

बोधविषयत्वम् इत्येव तदर्थात् इति भाषः" इत्याहः । 

नन्त रकश्िन्नेव परमापूषेः स्वगे च दर्थपौरखमासयो; 

केन पेण जनकत्दभिति वेइच्टते दथैपौ समासोभय- 

साधारखेन दशंपौणंमासत्वव्यापकोभूतेन 

सापूवेसाधनत्वहुपपत्या कलिकापू वाणं 

वजात्यविभे- 

विज्ञातोयखगे ञ्च प्रति जनकल', 

तद जाव्यसिद्धि 
नच द्ण्डचक्रन्यायेन ट्शपौखेमासत्वाभ्यामेव जनक- 

त्वमस्तु केवलद्शात् 

न =) 
पेष्य विज्ञातोयाप्रब 

रिजातीयापक्जनकनावच्छ द्कतयव 

केवलपौरमासाद् वा फला- 
ङवृण्दष्य परस्यरव्यतरेकादेवोपपनेररिति वाच्य कायै 
कारयभावहयकल्ने गौरवात् दर्थतवारे जनकतावच्छेदकता. 

प्यं नश्य विध्यणेखवाभावात् | न च तवापि दर्षल्वादि 

प्रते कधर्मसादाय विनिगमनाविरहात् का््थकारणभाव- 

इयमावश्यकमिति वाच्यम्, केवद्यात् केवलपौर. 
समासाच्च फलोत्पादखय वाच्याय कां कारयभाव- 
इयखावणश्यक्षत्वेन गौरषखोव विनिगमकत्वात्, यच 
पौणेमास' विना ठते द्ये दशल, दशे विन ठति 
च पौग्णमासे पौखेमासत्वख प्र्य्षसिङ्खत् नाभ्युपरेयति किन्त 
दपूवलते पौयमास एष पौखंमासत्' पौखं मासो 
शर्त एव दे दथैत्वषठमेयते, तदा ठ प्रल्येकः द॒र्थत्- 
पौणमासताभ्यानेव लनकल', न व्यापकजाव्याअतिरिक्त- 
कलने गोरवात् अतिरिक्रजातिकखनेऽपि द्थतवादिक* 
साद्ाय िजिगसनाविरुडेण काग्यकारणभावदयग्यावश्यक - % 

त्वात् । अथ यदि पौखमासोत्तरलते द्थं एव दथत्व 
तदा द्थत्वंनेव हेततास्तु कि पौखंमासत्येन हेदतया १ 
नच विनिगमनार्िरहात् पौखंसासत्वेनापि हेतुत्मिति 
वाच्य केवलपौखमासत्तन हतत पौरमासानन्तर' 
दर्थोत्पादप्राककाल एव परमापर्जत्पत्तपापत्तेरेव विनि- 
गमकल्वादिति चेन्न ^द्थपौसमासाभ्यां यजेत खगेकाम" 
दति ख्या : पौरं मासखापि डेठल्बोधनात् पौौरमास- 
त्वेनापि हेदलखावष्टकल्दात् दश त्वद्य पौरमाया 

 इत्तिलवात् । एतेन पयोवागात्मकद्र्थं चरमयागद्धैव पयो. 
यागत्वेन देतत्वभस्ति्यपि निरस्तम् । दर्थपौखं मासत्वा 
कान्तानाभन्येषार्मापि हतत बेदधोधितत्वात् । 

ऋअथोभयसाधारण्पेलाव्येन हेततापक्े लातेरव्या- 
सञ्चटत्तितया आग्ने यादियागषट्कस्यख एव च्या 
ग्नेयादियतृकिञ्चिदुयागानन्तर' परमापूर््मोत्पत्यापरिः 

कारणता वच्छेद्काष च्छिन्नयत्किञ्चितृकारणसन्त्वात् णव" 

दथेत्पौरभासात्वादिना प्रदयेकह्ेदत्वपर्ेऽपि पौर्स- 

सा्षानन्तर' दथौन्तगेतयतृकि्चिदुयागे त एष पर. 

मापूर््पत््यापसषिरिति चेच परमापृव्वंव्यापारो- 
भूतानां कलिक्षापु्वेषट्कानाभपि वसद पेण दण्ड- 

चक्रवत् हेतुतया कलिकापुन्बषट्कानां स॒ण्टन्वतया- 

वा वद्भावादेव तत्न परमापृव्वाहद्पादात् । नच 
तथापि द्भपौसमासश्छले कियन्त्पूव्वाष्योति चेदत्र 
प्राञ्चः-प्रथमतः पौखे मासल्मयेख प्रक कलिकापृष्ने 

लयः जनयित्वा मध्यो रकं परसापुव्वेः जन्यते एव 
दथ त्रवेापि प्रत्येकं कलिकापब्बेत्रय' जनयिला मध्ये 

एकं परमापृष्बे जन्यते, ततस्ताभ्यां परमापव्योभ्यां 

चरमं परभापूरव्वालर जन्यते इति नवापुव्वांो- 

त्वाज्धः । गनब्वासतु मध्यमपरमापुम्बेदवे मानाभावात् 
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षड्भिः कलिकापूवव^4 चरमं परसामूच्य" जन्यते इति 
सप्रापूष्वख्णि | न च पू्वपृवव क्रियाभिजनितैः पञ्चभिः 

कलिकायुः सह चोत्तरक्रियेष चरमं परमाप 
जनयत किं चरमक्रियानन्यक्लिकापूव्वेयेति वाच्यः 

तखा अपि सोत्तराङ्गदक्तिणादानादिसाचिव्येनौव परमा 

पूर्व्वो जनकलयो पगमेन तावत् कालानवस्थित्या चरम 

कलिकापूव्वखोकारात्, दकिणादा नाद्यत्तराङ्गच्च साक्ताटेव 

परमापृष्व हेत॒नेठ तत्र हारापेच्ेति प्राहः । च्छ 

ङ्लास्तु षड्भ्यः कलिकापूव्वेभ्य एष स्र्गोपपत्तेः 

परमापृनवे' मानाभावः| न च खे प्रति षसामपृव्वोणां- 

बडपब्नैषम्बन्वेन दथेपौखं मासयो देठत्वे गौरव- 

जिति वाच्य, तवापि परमापूर्वे प्रति षडपृष्वांणां षड- 

प्यैषन्न्धेन द्पोखंमासयोवा हेतत्ेन वल्यत्वात् 

षडपुव्वां चां खभ्वन्धत्वन्त॒ सतद्य रव । यदि षडप॒व्वाणा- 

मपि एक् हेत॒त्व तद्ाऽपुन्बत्वे नेव । इरथा षट्कत्व नेत्य- 

न्यदेतदित्याङः । (अपू व्व शब्दे परमा पूष्वं ख राड नमेतन्मत- 

सारेण वोक्तभिति खत व्यम्) तदसत्, परमापूव्वानभ्युपगने 

ददिष्णदानारेखरमाङ्गसख खर्गोपयोगितवादुपपत्तः न हि 

दक्तिणादान साच्वात् खर्गहेठः, अङ्गतात् च्ाशु- 

विनाशित्वाञ्च तच्जन्यद्य वगु खोकारे किमपराद्ध' 

परणापवेख ? । परमाप्ब' प्रति च दक्िणादानादेचर- 
माङ्गल साक्षादेव हेठतवम् दृलुक्तभेव । न च परमापृव्वै- 

भ्युपगमे तन्न षड्पू्वांणां दचिणाद्ानख च कारणत्व 

कलनोवमतोगौरवमिति वाच्य, तवापि षड्युष्बाष्णां 

दचिणादानादिजन्यादच्ख च खगं र्प्रत हेदत्वेन 

वद्छलात् मम ठ कल्जपव्ंषटृकं परमापूवैजनन 
4 हारं नतु खगेेठः, सानाभावात् यागख हेद्त्वे च 

शुतिरेव भानमिति न किद्िदेवत् | नलु तथापि नवा 

उन््यादिश्यले दथपार्थिषशिवपूजः दिले च कोन दख्पेष्य 

परमप परिभेषे खरग विप्रे च हेठ॒ल', तत्र नवाटन्ति- 

त्वादेज्जांतित्वाभावात् न च तत्रापि आपेक्चानुद्धिविेष 

विषयतवद्पनवत्वादिपिं थिष्टाएटत्तित्वादिनेव देदत्वम् । 

अपे सावधि प्रये कसद्कल्पव्वेकनवादत्यादि- 

व्यादृत्ता साद्या इति वाच्यः प्रत्ये कनवाहत्तयादिभान- 

इत्त्यमेावृ्धः कारणतावचेदकत्े ऽनलगमात् सकल 

नवाइन््यादिषत्त्मपे चावहः कारणतावच्छः दकत्व {सम्भ 

वात् अथ चण्डोपाठाडत्तितततन्नवत्वे तरनवत्वत्वा- 

नवत्वादिकषमहगतोशष्य तदिशिष्त्रेन इेदुलः दिनि 

{ १८०९ ] कलि 

47 ¶ ५ षाच्य ““क्षारणताधच्छेद्कसम्दन्धञ्च खे प्रति प्रमापन्बः 
©, 

५५] नवि ४५ त्वमेष परमापृश्च' प्रति तु परमापृव्व तरपूव सामान्य 
मे दशादस्यानवदन्ापि प्रसेकाहत्तिजन्यकलिका- 
पूष नशकादिदवारेष परमापव्वंलननात् प्रय कघङकल्य- 
पब्ब कप्रर्काटन्तिजन्यापष्बःतो नवाइन््यादिस्यलोय- 
प्रत्य काटस्तिजन्यकलिकापव्व द्य न वैलक्षरयमतः क. 
लिकापून्बं प्रति चण्डोपाठत्वादिनैव तुव" कायश्ताव- 
चछेद्कञच चर्डीोपाठसामान्यजन्यतावच्ेद्कतया सिद्रो 
नवन्त दिजन्यतावच्छे टकजातिव्यापको ज्ाति- 
विशेष णव । भारावाद्िकपरमापृव्य हया द्षारणाय 
परमापृव्वं तरेति । नवत्वादेः प्रत्ये कापरिखभाप्रलादेक- 
खन्न परमापर्वयोत्पाद इति चेन्न, निखिलापेचावद्धि- 
साधारणख नवत्वख रक्खाचुगतखाभागेन तेन ख्पेया- 
उगमासम्भवात् इति, मेव नवाडत्तितवारेरपि नक्पा- 
ठादिषियकमानसन्नानविथेषटक्तिमानसत्वव्याप्यजातित्वात् 
“नवकृत्वः पठेत्” ५द्थ पाथिर्वाथवलिङ्गानि पृजयेत्"? 
दत्याद्वमि ताहश्न्नानविथेष एव धातर्धः तादश्न्नान- 

विथेषच्च परमाप्ष्व प्रति साक्षादेव हेठरिति रुके पः? । 
कलिकार खनो कलि" कलङ' करोति शख कचि. 

सच्छति ऋष्य. वा उप स० । पोतसखके 
श्धृम्याठे पचिणि (पिङ्ग) । तखखामस्तके कलिकाकरपएीत- 
चिद्वत्वात् तथात्वम् । स्त्रियां जातत्वात् ङीष | 
र्पतिक्रञ्चे (काटाकरम् चा)४०मेदि ° । शविषलाङ्गल्याम् 
राजनि गौरा० ढगेष् । $कलहक्ारक्ते ५ कलिका 
प्राप्नरि च लि । दैनारदे ए । 

कलिकारकः ए° कलिकषाख्च्छति क-कलिं करोति शवा 
रल् । 1पूतिकरद्ञे (काटाकरम्चा)रकलङकारके नि. 
रेनारहे एु° हेम, । 

कलिङ्ग एस्ती के मूर्खं शिङ्गमख । शधभ्वाटे प्चिणि 
(किङ्ग) अमरः तद्ध भस्तके पोतचिङ्कबन्व(तथातम् | 
च्नियां जातित्वेऽपि स्योगोपभत्वात् टाए। 

गरच्छति बा० खच. इत् शम् च| श्पूतिकरङ्धे 

(काटाकरसचा) देमच० रेकटजे (कचौ) तख 
फलम् अण. तख रप् । रड्न्द्रयने न०। $चिरीष- 
इते ५ सश्चते व मेदि ° | “जगन्नाथात् समारभ्य लब्णा- 

तीरान्तग" प्रिये ¦ कलिङ्गदेशः संप्रोक्गो वासभागैपरायशः» 
दति तन्त्रोक्तं देशभेदे ब, वऽभेदि ° ““उठ्कलादर्भिंतपथः 
कलिङ्गाभि्ठखं ययौ "रषुः। स च देथ; इर्य "गर्म विभागे 

कलिं 
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आग्ने खाकर: यथा^“खाम्नेययां दिथि कोयलकलिङ्गवङ्गो- 

पवङ्जठराङ्काः"। तेषां राजाते अभिजनोखुवा अण् |. 

कालिङ्ग तद् शन्डपे तदेशवासिजने च^कालिङ्ः प्रतिज- 

खग तमच्तेगेजघाघनः'रवः ब्ध अणो लक । कलिङ्गाः। 

^ चामरः समासाद्य गङ्गायाः सङ्गमे नुषः। नदी. 

ताना पञ्चानां सध्ये चक्रं रमाञषम् । ततः सन् 

दृतोरेण जगाम वद्चधाधिपः। स्वादभिः श्कितो बौरः 

कलिङ्गान् प्रति भारत} लोमश ङवाच। णते कलिङ्गाः 

कौन्तेयः ! यत्र वैतरण नदौ । यलायजत धर्षौऽपि देषा- 

ज््धरणसेत्य % } ऋषिभिः समुपायुक यच्तियं गिरिशोनि- 

तस् । डन्तर' तोरभेतद्धि सततः दिजसेवितम् । समानं 

देवयानेन पथा स्वर्ग छपेयुषः'' । «लिथतं पै खड्ख्ाणां 

योजनानां युधिषिर; । यत्र ध्वनिं श्टणोष्येष' दष्णीमाख 

विशस्ते ! |' एतत् खयम्भुवो रालन् ! षनं दिव्यं प्रकाशते? 

. ५यल्न प्रकाशते राजन् ! केदो सस्यानलच्तणा | चार्ह्याते 

महाराज ¦ वीर्य्यवान् दै भविष्यसि | रुषा सागरमासाद्य 

राजन् ! वेदो समाचिता | एतामारद्य भद" ते,खभेक- 

स्तर सागस्म् । अद्ध च ते खरूययनं प्रयोक्त यथा त्वभे 

वामधिरोहशेऽद्य । शरा सल्येन ततः सभद्रभेषां दौ 

परविशव्याज्ञमोढ } भा ०व०११४अ ० दति तद् शस्यनद्या- 

दिविदतिखक्रा । ^“व प्रतापं मन्द्रस्य सूं तीच्छ न्यते 
कयत् "रघौ कचिङ्गरेथस्यः पतः सेन्द्र इतिः वणितम् । 

अथो नरभ ति तिचुकंष्यवकिन्ट प लभेद् । ' "भङ्ामनास्तु 

हतै एवौ जनयामाक्त धारन , | उथोनर च धेनः 

तातच्च्च महाबलम्” &लयुपक्रम्य । तितिच्योसतु प्रजाः 

श्ट "दूति प्रतिन्नाय । ̂तेतिच्तवोऽभवद्राजा पूवेषां दिषि. 

भारत! | ^"उशद्रथो महाराज ¦ फनस्तख इतोऽ- 

भव् ' । नान्त दतपरा जनन स्तः छतपसो बलिः | 

जातो मचष्ययोनौ त॒ सराजा काञ्चनेषधिः । महायोगी 

स्व अलिभभूव ब्पतिः एरा। एताहत्पादयामास 

पद वंथकरान् भुवि । अङ्गः प्रथमतौ जनन वज्गः ह्च 

स्तथैव च |` इडः कलिङ्ग तथा वालेव' चत सुच्यते" 

दृषटक्खा "'तेषां जनपदाः पञ्च अङ्का वङ्गाः सद्मा 

कलिङ्गाः घुरड़.का१ प्रजास्लद्गसछ वै श्टश्” हरिव ° 

२१ अण उक्तम् । तेन कलिङ्गनुपाधिहितत्वात् देख 

तथात्वम् । काय शचुखाय लिङ्गमखाः | दयोषिति 

खल हेम°। विटत € (तेओओडि) सलौ णब्ट्च° । 

करिहादयगटिका खो दकद्०उक्ते खौ षधरेदे यवा “कलिङ्ग 

विल्वजम्बस्रकपित्यं सरसाञ्जनम् । लाचाषरिद्रि 
नेर" कट्फलं शकनािकराम् । लोधं मोषरसं शङ 
धातकोवटशुङ्गकम् । पिह तण्ड, लतोयेन वटज्ानक्- 

सम्परितान् । ऋायाशुषकान् पिबेच्छीध्र ज्यरातोसार- 

शान्तये | रक्राप्रसादनाश्ते श्लातिसारनाशनाः०। 

कलिद् ° कं बतं लञ्जति रोधनेन लजि-भत््सैने अण 
उपण्सण० | (द्रमा) कटे हेमच० । तद्य रख्ड्ाद्याव- 

पेन वातरोधनात्तयात्वस् । 

कलित लि °कल-कमेशि क्त ।१विदिते२ पने मेदि ° रर्भोदते 
8 ख्याते, शब्द्रत्रा° । ५.ग्ट्ोते, ६ उक्तो ७विचचारिते, 
स्बह्ध च | भावेक्त दन्नाननाभादौ न°। 

कलिद्र्म इ*कलेराचयः द्रमः ¦ १विभौतकडचे रल्ञभाला । 
तन्न॒ हि नलद्य रान्नच््दरन्वेषणाय कलिना सविर 

स्वितभिति कलि थट्दद्र्भित नैषभवाक्ये दश्यम् । कलि- 
इत्तादयोऽ्यतर । 

कलिन्द ० कलिं ददाति द्यति वा खच हम् च। अद्र 
श्िषे, यतो यष्ठना नदौ निता, “कलिन्द्गिरिन 

न्दिनी वटर मालम्बिनो''रसगङ्गः०। ररिभीतकडदे, 
'राजनि० ) रेद्ध्ये" भरदः वन््ल श्डग्यम् | 

` कलिन्द कन्ध { स्त कलिन्द्ख परव्वोतस्य कन्येव तत्र॒ प्रभव. 
त्वात् । य्नायास् | “कलिन्दकन्या सथ्रां गतापि 
गङ्गोर्भिशंशक्तजलेव भाति रुः । कखिन्द्तगया- 
कचिन्द्जाकखन्दगिरिजादयोष्यब् । 

कलिप्रिय इ* कलिः प्रियोऽख । नारदे शब्द्र° | 

कलिमारका इ° कलोनां कलिकानां माला अन्न लखरः 
वा कप् शंन्नायां कन् | पूतिकरञ्जे खामी । 
वान खद्य रः | कलि्मालकोऽग्यक्तायँ अभरटीकायां 
रमानाथः | ह 

कलिमाल्य ए कलनां कचिक्ञानां भाल्ध' यत्र । पूतिकरञ्जे 
कलियुग न० कमं राह्धशिरोवत् ततृषरूषो वा । 

कलि््पे युगे कालवियेषे तन््ानादिकं कलिन्द छक्र 
तदारम्प्ततिधियुगाद्या घः च गौडीयमते माषपौखं- 
मासो यथाक्तिन्त° ह 

अथ युगाद्याः ताद च“यगाद्यौ वषंडद्धिश्च सप्रभी 
पाव्वतो प्रिया। रेरुद्यमीक्न्ते न तत्न तियिय,- 
म्मता । द््यनेन व्यवस्या । ब्रह्मपुराणे । ^वंयाखे ` 

शुक्तपच्वे त॒ तीयायां ठं घगम् । कालिक शक्ञपचे त 
ल वाऽय नवतनेऽहनि । अथ भाद्रपदे शष्णलयोदग्बान्त 

। 

[ राजनि० | ` 
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हापरम् | माधे च पौणमास्यां वे घोर क्लिदुगं 

खढतम् । युगारन्धास्तु तिचमो युगाद्यास्तेन विता” । 

अल वैयाखाद्वः पौभाखन्ताए4 १ ब्रह्मराणे 

सदैव तिचिज्न्याभिषानाव् । खख्यवा चिते कार्तिके नव- | 

जे; नोत्यनेनेव सिद्धौ शुकरपच्च इति व्यथे खात् तेन 

भादरर्णनयोदयो अश्चयुकङणपक्तौयेति मैथि 

ओोह्ध' निरस्तम् । चखाषां प्रथसामाह विष्णुप्राम् 

श्ैथाखमासद्य ठ या ठतोया नवम्बसौ कास्तिकगुक्लपरते | 

नभद्यनाशद्य तमिच्पच्चे त्रयोदथो पञ्चद्यो च माे। 

शता बुनाद्याः कथिताः पुराणेरनन्पुण्यास्िथय श्वत 

खः | उपवे चन्द्रमसोरवेखच तथाषटकाखपपयनहये 

ख" | उपदञ्चवे हणे “पानोवमष्यन् तिलेविमि्ः 

दशात् बिदभ्यः प्रयतोमदषदः । खङ्ग" छतं तेन समा- 

श्त र इ्यमेतत् पितरोवदन्ि" ! सञानमधिटख 

अविनय “संवतशरफलं तल् नवम्यां कार्तिके तथा। 

अन्वादौ च युगादौ च माषघलयफलं लभेत्” 

तदेतत् कखभेदेन व्यशस्थाष्य मावामावददेव कलियुना 

द्योति दाशिणालयाः प्रतिपेदिरे यथाह नि०खि० 

“स्ब्ननालायाम् “माते पञ्चदशो शष्णा नभस्ये च 

बयोदशौ । तीया माधवे शक्ता नव्ये बुगा दअ: । 

यन् गौडाः “माष पूिमायां ठ बोर कचि- 

युगं ख्तमिति"” बाद्चोकेः 

तीया गवम्बसौ कात्तिंकशुपरे | नभद्यमासद्य 

लभिच्वपक्ते वयोदधो प्चदथो च सावे" इति विष्णु,- 

छुराणे चकारेण तभिखप्चादषङ्गख पूवांहरोधात् 

पूिमाद्येवं न्नेया । “द शुक्ल" दव्यादिकन्तु निम - 

खभित्याङः | तञ्च “दयें ठ माघमाख्ख प्रडटत्त' हापर 

व्यगमु" इति भविषद्रविरोधाव् एतेन ब्ाह्भाहलारात् 

मू भायाभेव अगादिथाह्' वदन् ऋलपाखिः पराश्चः । 

तेन कलमेदात् व्यवस्यति तचम् | एतेन “का 

के नवमी शक्ता मावमातसे च परिमा" इति नारदोय 

व्याख्यातम् । निमे चत्वोक्गिमारदोयान्नानकष्वा । वब 

खाड्ादिकरणष्ठभयदिने ततृप्राप्नौ निख यञ्च नि°खि° । 

“अल आआादखक्न' सात्छग “तः चआाद्ग' विधानेन 

भन्वादिभ् युगादिषु । द्ायनानि दिषाहख्ः पिह 

शाम् श्नि भनेदिति”। भारतेऽपि “वा मन्वाद्या युगा 

द्या तिथयस्ाच्च मानवः । ख्ञातार्थयित्वा द्क्वाच 

शघ्राननतकरं समेदिति”सरब्ेऽपि पूर्वीह्ृव्यापिनो माद्या 

नदेवाखमास्खय सिता. 

28. 

पुश षदा कायाः शुषा मचयगादयः। ईते 
कंचि पितं च ठष्णं चेवापराद्धिकी" इति पाद्मो- 

। “इ शक्ल दे तथा क्ष्ये युमादौ कवे विडः । 

कं एशं्िके साद्य कश्यं चेवापरराह्िके"' हेमा 
नारदोयवचनाञ्ज । दोपिकामि "अथो यगादि, मन्वादि- 
कमतिवयः षवा्धिकाः खः विति विक्नेवा अप्रा 

काञ्च बङ्के" इति । दड्चववारेऽधि “यगादिभन्वा- 
दिच्राहृषु कपर उदयव्यापिनी तिथिद्या । ङष्ण- 
पच्चे पराहृव्यापिनीति?” । दिषोदासीये गोभिलः: “वैचा- 
खद्य हृतोयां व॒ प्रशं करोति तै। व्य देवान 

ग्डहृन्ति कव्यञ्च पितरश्चयेति? । गोविन्द वेऽषयेवम् | 
तेनेवं पूर्वाहृव्यापिनो दिनद्वये खतो परवति धमेतक््वविद- 
हमाद्रयादयः। अनन्भटसत सवे धृतिर््य तोपासो युगमन्वा- 
दयस्तथा । सबा उप्रवासे खुदनादावन्तिमाः ख्टताः” 

द्याह | द्ानादाविति त्राह्नसंपङः । उपासस्वसे 
वषत । यक्त माकण्डेयः “शुक्तपचस्य पवाहो चाद 
कुय्ादुविचच्चणः । शब्णपक्तापराह्क त रौहिणः तन 

अङ्कयेत्” । रोहिणो नमो तैः । अत च शुकपच 
अगादिग्राङ्ग वर्गा कायमिति खलप्राणिः | निणै- 

याश्धताद्यस्तु कालाद अमाच्राहइमापराह्िकहक्ौ एष- , 

भन्वादोनां यगादोनां निष्यव इत्य क्रत्वाद् हे शुक्त इयादि 

वचनः विष्णु पूजागिषयम् । शराद्धे त्वापराह्किकेवेति 

व्यवस्थां जगड़ुः । सेय ूर्ौक्ानेकवचोगिरोधात् स्ञाच्छ- 

न््यविलसितभिदयुपिशणीया । पुव दैशिक" कुयात्» 

कूव्यादिष चनारेव ततसिदधे वचनवेयथयाञ्च | किञ्च काया- 

दये क्रिन्यायमूला- वथोगूका वा गादयः. यगादि- 

आद्खामाच्राह्ुविलतित्वेन न्यायतो पराहृव्याघ्नावपि 
व्वनेन तद्ध बाधात् । नान्तः अतिरेयादेवापराहृव्याप्रा- 
प्राप्न व्नदयथात् “खप्राप्रे याख्म्वदिति" न्यायात् 

तेग यदि कालादयः कथञ्धिच्छडाजाद्येन समाधि- 

वृका ष्टि ग्धायपराप्ररष्णपश्चय् गादिविषयत्ते म सा व्य- 

ख्या परनोयेति दिक” । दुगादिल्यं मलमासंऽपि कार्यम् 

“दयङ्राछ नोतृकभरेबदरुपि युगादिष्। उपाकेखि 
चोदृसमे' हो तदिष्ट' दषादितः” देमादरौ छषवष्टङ्गवचनात् 
एतत् द्थदरादिकभ् । “अवदोद्ङ्न्भमनादिमहालय- 

बुगादि च। भशमासे च कत्तव्यस्” कालाद 

वाक्यञ्च मङाखयेऽलन्र भघालयोद्पोति बोध्यम् 

खतिषन्दरिकायां दे भारदयेऽपि कत्तं ब्बमिवय म् 
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“यौ गादिकं भाषिकं च श्राद्धं चापरपत्तिकम् । मन्वादिकं 

नैर्थिकञ्च कु्व्ान््ासदयेऽपि च” तद्ध तवचनात् अपर- 

पच्लोऽत्र रष्णपच्चः न ठ प्रोतपत्तः तख तत्र निषेधात् 

प्रतिभासः श्टतादे च शाङ्खं यत् प्रतिवत्रम् । भ्वादौ 

च युगादौ च नन््ासार्भयोरपोतिः मदनरत्ने मरी- 
च्युते | प्रतिवत्सर' क्रियमाणः कल्यादिशच्राहमिति 

सदनरत्रम्”' एतेन युगाद्यावधटदिङ्ेति वचन" च्राद्ाति- 

रिक्रविष्णुपूजादिरिषयम् न तत्र तिचिञुग्नतेति अन्त्यच- 

रण्खरसात् तिथियुग्माद्रद्य देऽविषयतया तदिषयकत्व- 

सपोचितत्वात् एष नियः” “खवास युगाद्याञ्च?। 

ऋत्मोभयमाते करैव्यताविधानसपि संक्रान्तिनिभित्त- 
इण्यकालस्योभयत कामे पुदिनाकरखे परदिने कत्तव्य 

लावत् पुरवभासे दैवादकरये एरभासेऽपि कतव्य ताभ्यहु- 

सञानार्थम् नदूभयमासयोः सख्येन । रएकेनेवाद्ानेन 

खः काव्यंनय कत्त व्यभिलयृक्ते च 

प्रथसभासर्व छख्यःकालः इति वच्वम् } 

अत् शराद्खाकरणे प्रायचित्तशक्गष्टन्विधाने | “न यख 

द्ावाभन्त्रः च शतवारं तदा जपेत् | युगादयो यदा न्यनाः 

करते नैव चाप्र यः'"यदा न्यना इत्यनेन अन्यतमा करणं 

नैव कुर्ते श्प्यनेन सर्वासामकरणमिति सितम् । 

“वुगादौ तु नरः सहात्वा विधिवह्ञशणोदधौैः । मोसड्ख- 

प्रदान कुरुचेत्रे फच' हि यवृ । तत्फल' लभते भ्यो 

भूभिदानख च ध,वभिति" व्वौ चर खौ. सशर 

खञानरुक्रम् । + 
युगादिवत् दुगान्तकाखोऽप्यल्य शुगयद्ः 

ख्प्रणादिकं हेमा०्टा० वथा- 

“नवम्यां शुक्ञप्चख कात्तिके निरमात् रतम् । 

नेता सितदटतोयायां वैशाखे समपद्यत । द्ये ठ भाष- 
भाष्य प्रत्तः दापर' युगम् । कलिः रष्णनयोदणश्यां 

भभखे मासि निर्गतः | युनादयः खता द्योते दत्त- 

खाचशयकारकाः" बद्इराे “युगारन्प्ासतु तिथयो 

बुगाद्यातेन कौल्तिताः । फल ट्तछ्कतागाञ्रु ताश्जनन्तं 

प्रको्तिं तस्” तथा-^एताश्चतरसिधयो बुगाष्या दन्त" 
त ञ्चालयमाशु विन्द्यात् । युगे दने वर्भ्तेन यन्पो 

युगादिकाके दिवसेन तद्भवेत्" । तथा-“छर्य ख छि. 

खंक्रान्त्यामन्तः कतयुगद्य च | तथा उञ्धिकसंक्रान्यामन्त- 

श्तेतायुगख च । क्नेयस्तु इषसंकरन्त्यां इापरान्तस्तु 

सुखमया । तथा च कुम्भं क्रान्त्ामन्तः कजिदुमख च” । 

इरडश्टाचत्पत्तेः 

तन्नि 
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पद्मएुराखे शगादिष युगान्तेष सखञाना-दान-जपार्दिषु } 
यत्किच्धित् क्रियते तद्ध बुगान्ताः फलसाक्तिणः"'खादित्य- 

राणे ““दिनक् रेवती यत्र गमनद्ैव राशिषु । बुगान- 
दिवस" विद्धि तब दानमनन्तकम् । यहोपरागे विषुवे 

सौष्ये वा भिह्िरोपदिः। सप्रभौी शुक्लाक्श्णा वाः 

युगादिदिवस' विदुः” । 
कलिल ति °कल-इ्लच् । गहने, अमरः “वदा ते मोहक 

लिलं बृद्धिव्यंतितरिषपरति? गोता । रभिशरो च उच्छव० | 
“लोकालोको कलोऽकल्ककलिलोऽलिकालालकः "भाषः । 

कलिदहारौ स्तो कलिं रति अण गौरा० ङीष 

(विषलाङ्गलिया)लाङ्गल्याम् भावप्र० “कलिहारी सरा 
क॒ शोकार्थोत्रणन्डूलजित् । सत्तारा चोश्रलिच्तिक्ता 
कट्काठवराऽपि च। तोच्छोष्णा रनि्ह्णषौ पित्तला 
गभेषातिनो” भावप्रका्े ता उक्ताः । 

कललष एस्त्ो कल-उषच, लष-छ्िसायां क कख जख्ख लपो. 
# + # 1 

घातकः दूति षा | {महिषे राजनि° स्तियां जातितवात् 

डोष् ! पापे न*।८८त्वं प्र्यकखात् करषप्रटत्तौ*रषुः । 

तइति नरि. ४खनच्छे व्याविके लि० भरः | 

भविभिन्नशङ्खः कलु षोभवन््, डमेरेन दन्तोव महष धमे खः+ 

माषः । ५ गिते ति शब््चि० । अकलषः कजुषोः 
भति कलषायते । कलृषायितः । कलुषं करोति शिचः 
कलृषयति कलुभितः । ६ असम । “वावाववोधकलषा 
दयितेव रातौ " रषु: । [ वरु तहे थभवादौ लि. । 

कल्तर इ° देचमेरे । ततः कच्छादि° भकादौ अण् । काल् 
कलेवर न कले शुक्रे वरं श्रेष्ठम् तडत्मन्नत्वेऽपिः शुचि 

सपतभ्या अलक् । दे । “यं यं चापि आरन् भावं त्यज- 
तन्ते कलेवरम् "गोता । "“अरोरे जच्जं रोभूते व्याधिते 

कलेवरे । च्यौषधं लाकवोतोयं वंदयोनारायणः स्वयम्. 
छरा० पठन्ति| 

कल्क एन० कल~क तद्य नेत्वम् । ‡'टततेलादिषाक- 

संस्कारविथेषे, र दम्भे, विभोतकषटचे, ४विष्टायःम् ५कि्े 

केषापे च भेदि० | द्ररषकनमगन्धद्रव्ये राजनि° 

दषटततंखादिपाके देमे चओौषधिद्रव्यभेदे च । कल्लप्रकार, 

भावप्र° उक्तो यथा| "खरसशर तथा कलकः काथच॒ 

हिमफाराटकौ । न्तोवा कषायाः पञ्छौते लवः ख् यैयो- 

त्तरम्” इति षिभज्छ दरव्यम थिलापिषट शुष्कं वा 
सजलं भवेत् । प्रिय गालयेहस्त्े तन््ानं कषस मितम् । 

कल्के सधु रत तेवं देयं दियुणमालया । सितां एड़समः। 
११११ ब यु ग्व वक ९ 1 "क क काषाय 
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दद्यात् द्रवोरेयचतयुं णः” । “काश्यां खं वारि- पादस्य" 

श्थाञ्चठगु णम् । स्ते हात् स्ते रमं चोरं कलकस्तु सत ह- 

पादिकः। चतु यन्वश्युं द्ष्दैगुणखयतो भवेत् | 

पञ्चप्रष्टति यत्र खुद्रव्याणि कतोहसंपिधौ | ततर 

सो हसमान्याछर्वाक च स्याञ्तयु णम्" चक्रद्° 

तन्न देयद्रव्यमानपरिभाषोक्ता । "'अकलकको निरारम्भः 

प्रा०त०तोधयालाङ्गषर्मोक्नो भाव ०।९ कलतासाधने चे 

भेदे च। भां लोध्रकलकेन इताङ्गतेलाम्"” कुमा० । 

“छोकालक्ोकलोऽकल् ककलिलोऽचिक्रलालकः” माघः । 

प्रापाथये लि० मेदि०। 

काल्कन् न ० कल्कं श्राद्धं करोति खिच्-भावे-द्डट् । धाया 

चरणे“ चह कलकने कल्कनं दम्भः भाय च"सि०्कौ० । 

कल्काफ़ल इ कल्क विभीतकंख फलमिव फलमखाकार- 

साम्यात् । दाड्मिडनक्ते राजनि । 

कल्कि एण कलकोऽसत्यख षार्ययोतया दन् | भगवतो- 

दथमेऽवतारे तद्ाविभावप्रसङ्कादि कलाकपुर उक्त यथा 

५सखाधिन्याधिज्राग्डानिदःखगोकभयाच्रयाः | कलि- 

रांजाहगाच्े शवं चथोरोलभा्काः। बभूवुः कालविश्वष्ाः 
लखिकाः काश्कानराः । दभ्भ्राचारद्राचाराख्लातमाट 

विह्िखकाः। बेदद्ोना दिना दौनाः खूद्रेवापरगः सटा। 

क्तकेवादबह्छला ध्र विक्रविश्योऽधघमाः 1 बेदविक्रयिणो 

नाव्या रखविक्रयिणष्चया । मांखविक्रयिणः क्र.राः चित्रो 

दरपरायणाः | परदाररता मन्ता दर्थस्करकारकाः। 

लाकाराः पापचाराः शठा ठनिवाखिनिः। षोड- 
शन्टायुषः भ्छालबान्धवा नौोचसङ्गमाः | विवाद्कलद्- 

चुब्धाः केशवेशविभूषणाः । कलौ कुलोना धनिनः, पूज्या 

बाङ्ंषिका हिजाः | सन्नप्ासिनो ग्टहासक्ता ग्टहस्यास्ल- 
विवेकिनः । गुङनिन्दापरा घम्मौष्वजिनः साधव्च्चकाः । 

प्रविहरताः शद्राः परषवहर्णादराः । इयोः सलोकार- 

उदा; शठे मैत्री, वद्ान्यता । प्रतिदाने, चमाऽ्थक्गौ, 
विरक्गिःकर णा्तमे । वाचालत्वञ्च पाण्ड्य, योऽय 

धम्योसेवनम् | धनाढपतवच्च खाधुत्वे, दूरे नोरे च 

लौधैता | त्रभात्रेय विप्रत्', द्ग्डमाल्रे ख मस्करी । 

अलस्य वद्मती नदौतीरेऽवरोपिता । स्त्रियो वेश्या- 

चापदा: खसा व्यक्रमानसाः । पराच्रलोनपा विप्रा 

चण्डालपामयाजकाः। च््ियो वैधव्यह्ोनाञच्च खच्छ- 

न्दाचरणप्रियाः । विलरहद्किरा मेधा, मन्द्शस्या च 

धदिनो । प्रज्ञा नुपा, लोकाः करपोडप्रपौडिताः। 
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स्लन्े भारः, करे घत्र, रत्वा चुब्धाः प्रजाजनाः | 

गिरिदुगे वनं घोरमाश्रविष्यन्ति दभगाः। मधुमासे 

मूलफलराषहारः प्राणधारिणः | एवं तु प्रथने पादे 

क्के; ऊश्णगिनिन्द्क्ञाः। द्वितीये तन्नामहोनास्तोये 

ब सङ्कराः । एकवर्णाचत्ये च विरूताच्य् त्तृक्रियाः । 

निः-खाध्याय-खधा - खादहा-वौषड़ों कार -वच्जिःताः । 

देवाः सब्बे" निराहाराः ब्ह्याणं अरणं ययुः" | इत्यन्तेन 

१ख० कलिखभावषपवसैय भगवतः प्रादुभीवप्रतिन्नोक्ा 

५सख्वुलव प्राह एरो ब्रह्मा देवानां हृदयेश्ितम् । ततृद्ल्वा 

उण्डरोकाचो ब्ञाणमिदमनवीव् । शम्भले रिष्ण्.यथसो~ 

गे प्रादर्मवास्वद्म् छम्य मातरि विभो; कन्यायां 
त्वन्निदेथतः। चतर्भिश्वाढभिदेव ! करिषप्रामि कलि्चयम् । 

भवन्तो बान्धवा देवाः ख्वांयेना$तरिष्यय | इयं मम प्रिया 

लच्छीः शिले सभविषःति । इड्द्रय्य ूपख कौश्यां 

कमले्तया । भार्ययया, मम भार्यैवा पद्मयानाच्ना 

जनिष्यते । यात यूयं भुकं देवाः खांभावतरपे 

रताः। राज्ञानौ मर्रेवापौ ख्वापविषयास्यह भ्वि। 

छनः कतञ्गं तवा धर्मान् सस्याय पूर्ववत् । कलि- 
व्यालं शनिरख प्रयाखे खालयं निभो ¦ । इत्य दोरितमा- 

कर्य बद्या देवग वतः | जगाम जह्वा सदनं देवाञ 
निदिं यवु; । महोमाश्राख भगवान् निजलन््रशतोद्यमः। 

विप्रे | शम्भलयाममाविवेथ पराकः । छमल्यां विष्ण - 

यश्चसा गर्भमाधन्च वे ष्वम् । यहनक्षत्रराश्चा दिसेवित- 
च्रोपदाम्बजम् |सरित्सचद्रागिरयोलोकाःस्थावरजङ्गमाः । 

सां ऋषयो देवा जाते विष्णौ जगत्पतौ । बभूव सरवसत्वा- 

नामानन्दो विधारयः । मु्यन्ति पितरोषृष्टास्तु्टा देवा 

जषय॑यः । चक्र व्वाद्यादि गन्धवा ननुदहाशवरोगखयाः । 

दादणश्यां शुक्तपच्चद्य माधवे भासि भाधवः। जातं दब्यतुः 

एन" पितरौ इष्टमानसौ | धात्र साता महाषष्ठो नाड़ो- 

च्छेमी तद्गम्बिका ! गङ्गोद्कलेदमोचला सावित्री माजंनो 

दयता । तद्य विष्णोरनन्तस्य बद्धा ऽद्ात् पयः उधाम् | 

माटकामङ्गलवचः शबष्णजन्द्दिनेऽभवत् । बद्धा तदुषधायाए 

साग प्राह सेवकम् । याह्टोति तिकागार गलया चिष्णु 

प्रनोघय । चतुर्जमिदंद्प' देवानामपि इन्ञं भम् । त्यका 

माचुषवद्रपं करु नाथा \ विचारितम् । दूति ब्रह्मवचः 

खुत्वा पवनः चछरभिः उषम् | उथोतः प्राह तरा 

जद्यण्णोवचनादतः । तच्छत्वा षुण्डरोकारस्त तकात् 

हिभुजोऽभवत् । तदा तद्मितसो शहा विकवपञ्- 
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भागसौ | भ्व्मस'स्कारवत् तब मेनाते तद्य मायया । 

तवस्तु शम्भरलमाने सोत्सवा जौवज्ञातयः । भङ्गलावा- 

रबह्धलाः पापरतापविवच्जिंताः। छमतिस्तं छतं लब्धा 

विष्ण्,' जिष्णुं जगत्पतिम् । पकाना विप्रचख्यानाद्या- 

दावं अतम् । इरेः कल्दयाणरदिष्णय शाः शुद्धेन चेतसा । 

साग यज्िद्धिरखं पल्चामकरण्ये रतः। तदा रामः 

पोव्यासो द्रौयिभिकुथरीरिणः। समायाता ₹रिं दर् 
बाककत्वषपागतम् । तानागतान् समालोक्य चुर: यर 

च्रिभान् । इष्टरोमा दिजवरः पृजाद्यक्र ख॒ रैश्रान् | 

पजितास्ते स्वासनेष् संविष्टाः खद्ठखाच्रवाः। इरि क्रोड- 

गत तख दव्शुः सत्वमूत्तंयः | त' बालक नराकार 

षिष्ण॒' नत्वा छनोत्रराः। कलकि' ककरा र्यमावि- 

मैतं विदुर्वधाः। नामाज्मै्ततच्लद्य कल्किरिव्यभिविच् तम् । 

लला सुंस्कारकमाणि यन्त दटमानसाः । ततः ख वधे 

तवर दम्या परिपालितः । कलेनाल्येन कंसारिः शुक्ल 

पले यथा शशौ | कल् केञ्यंटास्लयः ऋराः। कविप्राज्ञद्ठम- 

न्लकः:| तातमादप्रियकरा शुरविप्रप्रतिशिताः। कलकेर थाः 

इरो ञगताः साधवो धर्मतत्पराः | गम्य भग्यं विशालाद्या 

न्नातयस्लदृतत्र. | विधाखयू पभूपा पाचितास्तापवजिंताः। 

जाद्यणाः कलकिमालोक्य परां प्रौतिष्ठपागताः । ततो 

विच्छ् यशाः इन्र धौरं सवैचुणाकरम् । कलकः कमल- 

पल्ला्चं प्रोवाच पठनादतम् । तात, ते बह्मसंस्कारं यन्न- 

सढनमतुत्तमम् । साविल्ीं वाचयिषदरामि ततो वेदान् पटि- 

, षरि२्अ०) तद्ध चरितादिकं कल्किएराणशब्दे दश्यम् 

कल्किन् प° कलको नाश्यतया ऽसय इनि | भगवतो दशने 

ऽवतारे कलक्रिन्े विवरणम् । “मत्सखः जरम वराह 

नरि ख वाननः | रामोरामच् राम बद्धः कलक्घो 

चते दथ" एटा" । “कल्कौ शतां च भविता प्रहरि- 

ध्वतेऽरोन्" छग्ध° | 

कल्किपुराण न° । बेदव्यासप्रणौते अदुभागवते उपठराण- 
भेदे तल प्रतिपाद्यविषयाच् यधा- 

्तसमीपे शौगकादौनां भविध्यप्रञ्नः | शकय 

कल्किषुराशप्रािविवरणम् । कठेत् पत्तिः । कलिविव- 

रथम् | कलौ खाचारश्चयः | धरिता सह देवानां 

जद्धहोकगमनम् । जद्मलोकव्थनम् । ब्रह्मसमीपे कले. 

दौषकोत्तं नस् । नद्णा स देवानां गोलोके गमनम् | 

विष्ण् समोपे कजिदटत्त निवेदनम् । विष्णो विण् यथलो 

ष्टे अवतारतयाविभावाङ्गोकारः । विष्ण, यशसः पत्थाः 
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चमव्या गर्भः । विष्णौ जाते रवाना इषेः । विष्णोख- 
वभेजमूत्ति परिहारपूरैकं माषष्पधारयम् । रामरप- 
व्यासद्रौणोनां कल्िद्र्यनारभैभागमनस् | क स्वे्नांमक- 

रणम् । कलकेर्पनयनकाले पिठरुपरेथः । कल्केगैर- 

क॒लवासाधे याना जामदन्नप्राञ्निच । कल केरा 

ध्ययनं धलुवेदशिचाच । गुङ्दचिष्यादानाभिखाषः | 

कलकेविं लवो दकेश्रशिषदर्थनं तवृस्तुतिच्च । शिवया चिब 
खाविर्भावो वरदानञ्च । शड्रात् कल्के; करवालाशुगत- 

रङगपा्िः । कल्केमृप््यागमनम् | कलकधेरा्म 
धर्मोपदेशः । कलेधैन्मकथनम् । जाद्ण्लक्षणम् | 

छिलदीपवयेनम् । पद्माया राजकन्याया विवरणम् । 

शिवात् पद्मावा वरलाभः । पद्मायाः ज्यंवरोदयोगः । 

समागतभूपानां स्त्रोतवप्रा्निः । पाद्चाया विलापः । कल्- 

केरादेथेन शुक्ख पञ्मसमोपे गमनम् | पद्माशुकश- 

वाद; । विष्णु पूजाप्रकरणम् । यञ्चासभोपे अच्य् ताव 

तार कथनम् । श्कद्ध शम्भले प्रतिगमनमू । कल्कि- 

एकरंवादः । कलकः सि इलगमनम् । पद्मप्याः कल्कि- 
मोषे गमनम् । पद्मायाः कलकिदधेनम् । कलकि- 

दशनेन भूषानां एुरुषत्वप्रा्भिः । राजञगणङ्ञवकल् किस्तवः । 

च्नन्तस्यागसनम् | अनन्तोपाख्यानस् | अनन्तेन 

सस्य साच्चात्कारः । कल्केरान्नया विच्चकश्डं णः शम्भले 

एरोनिप्ांणस् । कलकेः सस्त्रौकस्य अन्धे प्रत्यागमनम् । 
करकः सतोत्पत्तिः । बोद्धबुद्धम् । जिनविनाश्ः । 
मौडजयः। श्डेच्छजयः। ग्ड कानिमोभिः कलकेरय्म् । 

बालखिह्ञानासागमनम् । निकुम्भदुहिदठराख्यानमू । 

कुयोदव्थाः सुरां कलकरेयाला । कधोदच्ीं बधः । 
नारदादौनां सडर्षौामागमनम् । भरोरात्परिचयां 

ख्व यवथेनम् । शरोरामचरितम् | शोतापरित्यागः। 

सोताया भूतलप्रवेथः । राभख्य लर्गांरोहणम् । राम 

लंशावलो | मरोरुत्पञ्चिविवर्च्च । अन्द्रवये देवा- 

पेखतृपत्तिवित्ररष्यस् । देवापेभेरोचदिव्यरधप्राप्निः । 
छतयुगद्यागमनम् । मन्वन्तरवर्थंनम् । कलिना रंमा- 

मोद्योगः। कलकरेरिंम्विजययाल्वा । धर्मस्य कलिना समा- 
ममः। कल्किषमोपे धर्सालनिभेदनभ् । कलिना कलकेः 

संयामः । भर्रेवापिप्रष्टतोनां खथकाम्नोजबर्रचौल - 
दिभिः सुंमाभः किस चराणां पराभवः । लोकविको- 

कनघः । कल्केभज्ञाटनगरगमनम् । धरिष्वजदख समरो- 
द्योगः । मूर्छितं कल्किमादाय शशिध्वज ग्टहागमनम् । 
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छथान्ताया गोतम । शशिध्वज्ञकन्यया कलक्रेविवादः | 

अशिष्वजख 'हरिभक्तिकारणल । शशिध्वजख पूरजनाटत्ता- 
न्तकथनम-_! भक्तिलच्चणम् । हरिभक्तख्संपाभप्रठ्ति- 

कारणम् | दिष्दोपाख्यानम् । कठष्णावतारश्त्तान्तः । 

कलकेः काञ्चनणुय्यैं प्रवेष | विषकन्यासवादः। 

कलङ्ञरदुचराणां एयक थक राज्ये ऽभिषेकः | कल्केः 

अभ्रे प्रतिगमनम् | सख्ययुगप्रवत्तंनम् । मायास्तवः | 

चिष्ण्.वयसो राजद्धययत्तारम्ध्रः | नारदखागभनम् । 

जायाजोकयोः कथोपकथनम् । विष्ण. यशसो वनगमनस् । 

परशणुरामस्यागमनम् | रचि्िणोव्रतकथयनम् | कल्केः 

पल्लोभिर्विद्ठारः । शम्भले देवानामागभनम् । कलकेः 

खगारोहयम् । गङ्गाोनम् । कलकिडुराखखानुक्रम- 

णिक्ञा। कलृक्गिएुराणच्रव्यादिफलम् ” । 

ख्य ए कल्यते समर्यो भवति खक्रियाये विर्दल णया असमरयो 
भवति वाऽत्र, रप् साम्यं विरु्लच्चण्या असामय्येण वा 
आधारे वञ् कल्ययति खट विनाश" वाव्र लप- वच 

च्ाधारे च् । ह्मणो राविष्छपे जगतां वेष्टाराद्ितय- 
खमभ्मादके ?प्रखये २तख्य दिनद्पे जमतां वेष्टासभ्पादके च 

कालभेदे ! “यदा ख देवो जागर्ति तेद" वेष्टते जगत् | 

अदा खिति शान्तात्मा तदा सवैः निभोलति” भतुना 

जगश् टातदरा हित्ययो बरह्याहोरा्रयो रुक्त स्तथातवम् । 

कलिन्द दशितवाक्यन युगमानश्क्वा कमान 

प्रदण्यं जद्धणः खायुःवरिमाणः तस्य ग्नायुःकालच् 

दखिण उक्तो यथा-- 

५युगानां सप्रतिः सका भन्वन्तरमिहोच्यते | सताव्दस- 

छपश्खान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलक्चवः''० | युगानां सेका 

सप्रतिरेकसप्रतिर्महायुमभित्ययैः | इह-मूसेकाले । मन्व 
न्तर भन्वारम्धरतत्यमाप्निकालयोरन्तरकालमानमित्यये : | 

सूतेकाटसानमेदाभिन्नेः कथ्यते । तच्छ मनोरन्ते पिरान 

जते खति कतावदसङ्खाः सदुक्गङतयुगव्नितः ख्न्िः 

कालविद्धिः प्रक्षे दितोयसन्दारम्भपयय न्तः भूतमावि- 

मन्वोरन्तिमादिसन्विखपेककारेन कथितः । तत्खद्पमाडङ् 
“जखघ्चव इति) जलपूरखछां सकला थौ तञ्जिन् 

खोकहारकाले भवति | खथ कल्य प्रमाथं सवियेषमा ङ” 

शङ्ग० | ““खसन्वयस्ते मन! कल्ये न्नोयाशतदेय । ठंत- 
प्रमाणः कलयादौ सनिः पञ्चदशः ख्टतः"छ०।' ते एक- 

सप्रतियुमद्पा मनवः स्रायन्म् वाद्याः सन्धयः लख 

सज्धिसहिताचतुद् शसद्ध।काः कल्क्षावे च्रातव्याः । 
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खसन्वियुक्र चत् शमलुभिः कल्यः खादिश्यथैः। नच 
खन्वान्तरे कल्यमानः बुगसह्क्तं त्ववा त॒ युगसानमे- 
सप्रतिद्यणं भलमानं ११६७९०० ०० कंतावद १७२८००० 

युक्त सखन्विममान १०८४७८०० ० ददं चदहुगुणं 

४२१८७२० ०० कल्पप्रनाखं तद्ध ऊतोन' युगषहस्रभित्यत 
खा । लतप्रमाण दूति | कल्याटौ प्रथममन्वारण्बे सतयुग - 
व्षेमितो मनोषठदे शतेऽप्याद्यः पञ्चदथकः सन्विः कालत. 
रुकः । तया च छंतवषानन्तर' प्रथममभ्वारन्ध दूति तह 

योजनेनाविरोध दूति भावः| अथ ब्रह्मणो दिनिरात्रोः 
प्रमाणमाह "रङ्ग °। ^दल्यं युग्ये भूतसंहारक्ारकः | 
कल्पो ना्ममड्ः प्रोक्तं श्री तख तावतीः, छ. “द्यं 
पूरव्वौकप्रजारखिद्धेन युगसहच्रेण भूतसहारकारको 
लयात्मकः कलयक्ञालो नाद्य बह्मणः सम्बन््यडः 

दिन' कालन्तरक्तम | तख ब्रह्मण्णद्लावतौो दिनपरिमिता 
अव्वेरो रातिः | कल्यद्रय' तदङोराव्रसिति फलिता्ः। 
खथ ब्रह्मणशचायुःप्रमाणमदोववयःप्रमाणं चाष,» रङ्गः० । 
“परमायुः शतं वख तयाहोरालसडुयवा । आयुषो. 

ऽङ्ग सितं तख येषकल्योऽयभादिमःछ ०] परमपरं शटणा 

पूरौ त्ववा खतमपर' च वच्छभाणं श्टणु त्वम् । वदा 
परमेति देयवरायैकं सम्बोधनम् | ल" तख बह्मखस्तथा 
पू्थबोक्षयाहोराल मित्या कल्यहयद्ूपया शतं चतवषै- 

परिभितमायुः शरोरघारणकालं लानौह्ि । तदुक्त 
भवति | खहोरानमानात् पूष्व परिभाषया (१०) मास- 

मानं तद्चात् पूर््ोक्तपरिभाषया(! २) बह्मणो ्षैमानमेत- 

च्छतसङ्खाया अद्यायुरिति। भ ठत यथाश्ुतार्थन कल्यथत- 

धयमायुः, कोटादौीनामपि दिनसङ्खययायुषोऽदक्तोः चतरा 

जह्वाखः चतदिनात्मकाय ोऽन्प्वात् ५निलेनेव ठ सानेन 
आयुष यत" ख्टतम् ' दति विष्ण् एुराथोक्तो च | एतेन 

परमा ०शिन्दोकं पदमिति निरसरम् जह्मणेऽनियतावुदाया- 

इक्द्रवात् । तच्छ ब्रह्मण आयुः थतवपं द्पम्ात्े' पञ्चाशः 

इषेपरिभितभित' गतम् | अयं वर्तमान खादितः 

प्रथमः येषकल्यः येषायुदायस्य ब्रह्मदिवस उ्चरादङ्ख 

प्रथमदिव्लो बततेमान दूति फलिताः | अथय वर्पनानेः- 

खन् दििसेऽ्ये तद्रतभित्यार् रङ्ग° । ^“कलयाद्खाञ्च 

भवः षड. व्यतोताः ससन्धयः | पौवस्तब्य च भनो- 

युगानां विनो गतः” ०] ^ चस्ाहर्तमानात् कल्याद् 

जद्धादिष्सात् बषट्स्ु्ाका भगव एकतप्रतिदुगद्पाः 

शशन्वयः सप्रभिः शन्विभिः रतयुगप्रभाषैः. सहिता 
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व्यतोता गताः | चक्षार अआयुषोऽङ्ं सितभिति प्रायुक्धेन 

दचञ्चया थकः । वन्त मामख सप्रमख सनो दैवैखताख्यख 

बुगानां लिघनस्त्रयाणां घ्नः स्यानलयस्वितदद्छयानां 

चातः सप्रति यतिशद्धाक्मको गतः | खप्रषि थरियुगानि 

मतानोत्ययः । चः सश््धये | थ वत्तमानयुगद्यापि 

गतेतदिति वदचचभिमतक्षालेऽखतो वर्षगणः काय इत्याद” 

रङ्ग° ।“अष्टावि"थाद् युगादश्जाद्यातभेतत् शतं युगम् । 

अतः कालं प्रसङ्खयाय सद ामेकत्र पिण्डयेत्” ० । 

“"खअष्टावि"्तितमादमाना-द्ायुगारेतदल्यक्षालेन पूं - . 

काले अतं स्थित" छतः युगं गतस् ¦ अतः कतयुगान्ता 

नन्तरमभिःसतकाले कालं वर्षात्मक' प्रखङ्खधाय गणयित्वा 

बद्धां पञ्चस्यानस्ितां भिच्नाभेकन कस्थाने पिराडयेत् 

सद्धलन विषयः कुर्यात् ¦ सवेषां गतानां योगं कुव 

दिन्ययेः' रङ्ग° ! । 

माखख लि यत्तिष्याक्गकतया बंह्यभाख्ख लिंय- 

त्कचखषटिवत्वयव् तेषां कल्सानां नामानि देभा० दा० 

भात्खछ श्वा ख 

“कल्या दकोन्तं न' वच्छ सव्ैपापप्रणाशनम् । यखाल- 

की सेनादेव गेदपुरेन युज्यते, प्रथमः ओखेतकलस्तु 

दवितोयो नोललोहितः । वामदेवस्त, तोयस्वु ततो र जन्तरो- 

ऽपरः । रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः प्राण दइति खतः) 

सप्रमोऽथ उड्त्कल्यः कन्दूर्पोऽ्टम उच्यते । सद्योऽय नवमः 

प्रोक्त ईथानो दशमः स्तः | व्यान एकादशः प्रोक्तः 

तथा शारखतोऽपरः । त्रयोदश उदानस्तु गाङ्ोऽथ 

चतरः कौर; पञ्चदथोज्नयः पौयमासो प्रलापतेः। 

बोड़योनारसिंहस्तु खभानस्तु ततः प्रः । आाग्नेयोऽ- 

खादः परोक्तः सोमकल्यस्तधाऽपरः । मानवो विशतिः 

प्रोक्रस्तत् पुमानिति चापरः। ेकुशट खापरस्दज्ञच्छीक व्य 

स्वया परः । चदर्वि'यस्तथा प्रोक्कः सापिनोकल्यसं स्कः 

पञ्चवि'यतिमो घोरो वाराहस्तु ततोऽपरः । सप्रवि शोऽथ 

बौराजो गौरोकल्यस्लधाऽपरः । माडेश्वरस्ततः प्रोक्तो 

लिषएरो यन् घातितः | पिद्टकदश्लयान्ते ठ या कृष्ट 
नद्यः खरता । इत्वय जह्मण्योमासः सवे पापप्रणा- 

यनः । शादे हि माहात्मय्' यज्ञिन् यद्य विधो- 

यते । तख कल्पष्य तद्धाम विदित ब्रमण पुरा" । 

तद्ारम्भकाखय ब्रह्कमिदान्ते उक्र: “चे्रसितादेभानो- 

यप्च माशयुगकल्याः | उच्छादौ बड्ायाभिक् प्रत्तः 

दिनेभदूस ," चलदितारेः अव पुङघप्रतिपदनारव्ये्यचः 1 

जहम “चेत्र भाखि जगत् अद्धा शजं फचमे- 
श्नि । शङ्ख्ये समयन्त तद् द्धर्योदवे सति । प्रव 

त्तयामास तदा कालस्य मणनासपिणद्ति काशसामान्य- 

मणनस्य तत ऋरभ्योक्ञेः रवं चन्र श्ुक्तप्रतिपदि कल्सप्रार - 

म्धेऽपि “माधशक्टतीयायां कष्णायां फाखनख च ! 

"जमो चेलमासख्य यत्रैवादया तथा परा । शुक्ला लयो- 

दशौ माषे कात्तिक तु सप्रभी | नवमौ भानेथीषखय्र 
सप्रंताः संखराम्यहम् । कलखानामादयौ द्यो ता दत्त- 

स्याचयकारका;' वाराषवाक्यानि यदि समूलानि 

सदा कलखमेद्ाद्विक्द्वानि कल्या दित्वे न तत्तत्तियिष श्राङ्ग - 

कर्तं व्यतोपयोगिपा रिभाषिकत्वपरतया वा बम्धनोवानि । 

शतणव ० खि छराद्वराखामन्योन्धमहोरानविप- 

्थ॑यात् । यत् प्रोक्तः लद्धवेदिव्यं भानोभेगणपूरण्यात् | 

सन्वन्तरव्यवस्था च प्राजापव्बश्ठद्ाद्तम् न तब | दयुनिशो 

मेदो नाद्धं कल्यः प्रकोर्तितः, इत्यादिना उुगभन्वन्नर- 

कल्पानां क्षौरत्व नोक्गिः । सौैरसाने च नियतशृगादि- 

करेषु अनियततियिसग्भवेऽपि सवेषां, कद्पानासादौ 

च्ैलसितादितिथिरेव नियता पधक्दवनप्रामाण्यात् | 

किन्त प्रायुक्तमात्खे नाद्यकल्पानः चान्द्रत्लोक्े : चान्द्र 

त्वमपि तेन तियिभेदसम्भ्रवः द्०ि० वाक्य ठ यह 

स्यटीकरणोपयोगोत्यवितेधः । ४ 

खन्न तिथिदध घे युगा दिवत् व्यवस्था । ठप-चिच-भागे अच । 
२ रचने धिकल्ये च एतिकततेव्यतावुक्ते 8विधाने च ।५परभुः 
प्रथमक्षल्सख योऽजुकलो प्रवते" मचः । कल्यो 

विधानमस्यल आौचिल्येन । ५उचिते लि° थाश्तः | 

कल्पयते ऽदो यतेऽनेन करणे अच | दैदिकपिधानन्नापके 

शाश्रभेदे स चाश्चलायनापस्तम्बबौघायनकात्यायनादि- 
खलात्मकः । तद्ध यधोषयोगिता तथोक्तः सायणा- 

चाच्धेख ऋगवेदमाष्योपोटुबाते यथा-- 

“कखश्वाशचलायमापशम्बवोधायनादिष्ब्', कल्पते 

खम्यते याबप्रयोगोऽनेनेति व्य् तृषत्तेः | नन्वाखलायनः 

किं भन्लकाश्डमदद्धवय प्रत्तः१ किंवा बाद्मणमचद्त् ? 

नाद्यः द् षपषेमासौ ठ पव व्याख्याखाम "ससेदं तेनोप- 

करान्तलाल् म छग्निभोड् इ्यादयोमन्त्रा दथपूखं मायो 
कखिद्धिनियुक्ताः। न दितीयः*सखाम्नावैष्यवभेकाद् थकपालं 

इरोडाथं निर्वपन्ति दीश्चणौोवायास् "इवं दोच्तणीयेे - 

जौष्ये प्रक्राम्तल्वात् । अल्रोच्यते-मन्त्रकाण्डोनद्ञ- 
यञ्चादिमपक्रथेण् प्रषटत्तो न [1 या गादा न क्रमेण 
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जद्मयन्तदंवं॑विह्हितः “यत् खाध्यायमधीयोतेकामष्यच' 
यज्: साम वा तदुबह्मयन्नम्" इति सोऽयं नह्मयच्च 

ज्ञपोऽग्निमोडे इत्ाम्त्ाय क्रमेषं वादु यः तथासवां कचः 

सर्वाणि यज षि सर्वाश्छि सामानि वाचः स्तोमे षरि 

कषवं शंसतोतिणविभौयते तथाशआाञ्िने चद्यभाने श्रयो 

नोदिय)।द्पि श्वा दाथतयीरलनूवादिति "विधीयते तथा 

भस्च्यित श्व वा एष प्रव रिच्यतेयो याजवतियो वा 

प्रतिम्डह्काति याजयित्वा प्रविष्टा षाऽनञ्न् लिःखाध्यायं 

बेदमधीयोतेति"” प्रायचित्तद्पं बेदपारायण विदित 

दयादिषु रत्च््ञमन्त्रक, ङविनियोगेष खप्रदायपारम्- 

पर्यागत ण क्रभ च्ाद्रणष्णीयः | विगेषविनियोगस्तु 

मन््रविथेषाखां खतिलिङ्गवाक्यादिप्रमाण्णन्युपलीव्या- 

चअदायनोद्थयति आअतोमन््कार्डक्रसाभावेऽपि न कचचि- 

दिरोधः। इषे त्वेत्यादिमन्त्रास्तु क्रत्वदुामुक्कमेषवाच््ाता 
इत्यापश्लम्बादयस्तेनैव क्रमेख श्वबनिमांके व्रहत्ताः। 

चऋाज््ातत्वादेव जपादिष्पि ख एव क्रमः | यद्यपि बराह्मणे 

दौचणीयेदिर्पक्रान्ना थापि तखा द दरू षमास- 
विलतित्वे न तद्पेत्वा दाश ायनयखादौ तहयाख्ानं युक्तम् 

अतः कल्यद्धल्र' मन्त्रविनियोगेन क्रलचुष्नश्पदिश्यो- 

पकरोति तदं “प्रवो वाजाण्द्यादीनां सामिषेनीनाड- 

चासेव विनियोगलाश्रलायनोजवोत, “नमः प्रवक्रा"इग्यादव 

सख्वनाग््ाताः कुतो विनियुज्छन्ते ? इति चेत् नायं दोषः 

श्ाखान्तरसमाम्न्नातानां बआाद्धण्ठान्रसिद्धसख षिनिवयोगख् 

युोपसंह्ारन्वायेनान वक्तव्यत्वात् स्व्यशाखां प्रत्वयमेकं 

कर्मेति न्यायविदः, ठखाच्छिचेव कलोऽग्बपेकितः'” । 

काव्याण्व्या०्ककेय कल्या स्छप्रयोजनमिलयं रर्थितं यथा- 

“इह पख्यो पै प्येन कम्यैखा भवति" “तमेत 

ेदादुवचनेन विविदिषन्ति बद्मचर्येष्य तपसा अद्या 

यन्न नेति” “खगिनिङोत्र' ज्यात् खग काम” इत्याद्भि- 

वाक्यैः कन्यया स्वगा पवग दिय ःसाधमलव' प्रतीयते । 

सानि -चाग्निहोलादिकर््राकि वेद्वाक्य कवेद्यानि । बेद्- 

वाक्यानि चानेक्थाखावस्थिततवा खतच्च प्रतिवाक्य 

नानाविधपरस्मरविरङ्ाचेरम् रथेन दुर्बोधार्थानि बङ्- 

भिरववाद्वाक्य मिंचितानि च तथाहि “अग्निहोत्र 

ज्यात् खगकामः"१¶्वन्र किं सर्गो होभाय,उत होमः 

स्वगाय, तथा चअग्निहोबचन्टोगुखविधानार्थो नामधेयं 

बेति तथा “स व संवतृशर' दीच्वाभिरेतिइल्या्दौ कचित् 

संवतृसरश्र्द्ख् शद्धा यत्वम् सष्कतशवत्दरादौ तद्य 

कल्प 

गौणत्वम् । अर्थवादादिभिञ्च पाठात् विध्यर्थवादशंदेहोऽपि 

भवति किमयं विधिः १ उतार्धवाद्ः १ दूति यद्यपि जंमिनि 

शवरसखाभिकुभङ्मारिखप्रन्टतिभिर्मौमिखायां तानि वाक्यानि 

संटेहनिरासपूष्वकं यथां व्याख्यातानि सन्ति अधीत 

अाश्त्ाश्छां च तदार्थावगमोऽपि सुकर एव, तथापि तेषां 

मानाथाखाव्यवस्ितस्ये नेदानौननैः सैः परुषैरष्येव 
न्नातु' वाञ्थक्यत्वासषदधीन' कथां ङ्न" दुःशक्यभि- 

दानीन्तनामाभिति मत्वा परमकारुणिको भगवान् कात्या- 

यनाचार्ययौ नानाशाखागतविधिवाक्यसंसदद्प' कल्पत 

प्रखोतवान्"। तल प्रतिपाद्यविषयः कात्यायन चन्द् वच्यन्ते 

` ऋाषेयकल्यद्लविषयाच्च “अचार्भेयकलयो व्याख्या - 

तव्यः” द्षयुपक्रम्य खपक्रहप्रतिमूतसख लिपर्वणोञ्योति- 

शोमख सर्वागे थप्रशतिभूतख ब्टृढख्य हादथाहषय 
अ नाद्धषवाक्यंमैव प्रयोगो दर्धित्दुपनोवनेन 

ऋत्वन्तरादि प्रयोकघव्यानोति द्थंयितुमादौ ऋवि- 

ग्वरथादिकमभिधाय प्रण “कप्नो च्ोति्टोमोऽति- 

साबः बोड्रिकः* इत्यादिना सौभरशद"शोयमि्यन्तेन 

शछाभवियेषयुक्कदख प्रायणोयद्ध प्रयोगो दर्थिंतः। ततः५उपा- 

श गायता नरः” इत्यादिना अभिञ्खवद्य प्रथमाडशय । 

“पवस्व वाचः"? दृत्ादिना दितीयाश्द्ध । ^“दपिदय तव्यार 

चा" इत्यादिना ढतौयाश्ह्य। “पवमानोखनीजनत्” 

श्त्यादिना चदुर्याहश्ध [“पवमानखय विश्चवित्* त्वादिना 

पञ्चमाइस्य । ““खद्त प्रवाजिनः”” इूत्धादिना षा । 

एचः षडहः समूढो षा ब्यृढो वा" इ्यारिवा श्य 

षह्य वय हाया प्रयोगः | खम् चदर्खाक्न इया 
दिना उक्चरत्रहकल्सः ।२ग्र० “पवस वाज्रो अथियः'? 

दत्वादिना अभिलितोऽङः कल्यः । “पाख गायता 

नरः" इत्यादिना खरखान्त्रं प्रथसख् । “पवस वाचोऽयि 

यः” इत्यादिना तेषां दितोवसय ““दपिद्य् तत्याख्चा'' , 

द्व्यादिना कतोयसखय । “डपा गायता नरः ""हव्यादिनि 

विषशरायनानामाहृन्तानां खरसान्राम् कलमः । “ङ्प त्व 
जामयः”? द्व्यादिना विश्वजितः । ^पौरमोढ' मानवः 

जनिम्" दृत्यादिना चखाट्योः एच्याभिन्ञवबयोः, । 

ज्योविोममाच्छेत्या दिना खाबुरधोभद्य । “पवस वाचोऽ- 

यियः'' इत्यादिना गोष्टोमख्य “उपास मायता नरः" 

श्त्वादिना सहात्र । श्र ^लप्रो च्छोतिष्टोम-” 

द्यादिना गोः, आयुषः, आभिजितः विच्चजितञ् 

मष्हाव्रतष्य | “पवद वाचोऽखियः" इत्यादिनि प्रथत 



कल्प 

शाखस्य । “"एषेवोत्तरख क्रर्षिः द्व्यादिना हितीय- 

इतीययोः । “उपाख्म गायता नरः” इति चदुयख) 

«उपा गायता नरः” प्रत्यादिना प्रथमसाद्यसक्रम्य । 

“र षंोत्तरख क्त भिः" इत्यादिना खाद्यस्क,लिकख । ̀  पव- 

समानस्य जिन्वते "इत्यादिना श्ेनर्प्सादयसख्क.ख । उपास 

गायता नरः” इत्यादिना एकलिकसादयस्कख । च्योति्ोम 

ब्ष्यव मानमित्नादिना प्रथमव्राव्यश्लोमख | "एते 

( १८६१द |] 

असुयभिन्द्व' इत्यादिना हितोयदतोयनत्रात्यखलोमयोः । 

५खचियवली प्रतिपत्” इदिश्यादिना चतुयेतलयस्तोमख । 

अग्न ¦ खायू'षि पवस" इत्यादिनि प्रथमख्छ7स्नि््,तः ॥ 

““रवेदोत्तरसय किः" ' इत्यादिना दितीयद्तौयचतथ- 

नासग्निष््ताम् परजा पतेरपुवव खद टहस्छतिसवद्य, इष 

नामकयन्नख्छ च । “प्र रोमासो अधन्द्षुः” इत्यादिना 

श्ववाखारद्य | ,. 

8प्र* | “शमन | यमि पवसे" इन्थादिना वदेव 

वारूणप्रवसिककाष्ख । “कया त्व न ऊत्या पच्च 

 दादिना वाद्णप्रघालिकदितीयाहख । “छप त्वा 

जामयोगिरः” इत्यादिना शाकसेधप्रथमाहसख } “इन्द्रा 

येन्दो ! भश्त्ते" इत्यादिना तदीयदितोयाङख । ““विच्- 

कर्मन् इविषा?१द्व्यादिना तदीयढतोयाहख शुनारोयेख 

च । , "“पश्खेन्दो ¦ इषाद्तः" इत्यादिना उपडहवख्य । 

^"इितोयद्य श्वरसाम्न' इत्यादिना 

स्तोमतोद्रञचदाजपेयेषु  प्र्यवरोहकीयाभ्या रोहष्णोययोः 

कल्यः । "वायोः शुक्रो अयामि त" इन्यादिना अभिष्च- 

नीोयख । “राज्ञा मेधाभिरःयते” इत्यादिना द् यपेयख । 

«केशवप्रनाय ब् चिराल इत्यादिना तदौयदहितोवा- 

ख । इ्ल्यं नत्र तेच । एशुक्रद्पेण सप्रच्यख 

बाजपेयख च । 

५प्र०५राज्ञा मेधाभिरीयते" दृत्वादिना राडबिराड़ो- 

खपसदाम् । “रौरषयौधाजये' इत्यादिना षुनस्तोमसय 

चठष्टोमसयं च । “उपो जात इत्यादिना जङ्ग 

इलभिदोरपचितेख । “"साहख' वद्िष्मवमानम्"द्यादिना 

सव्वस्तोमोपचितिरम्नेः स्तोमयोखच । “पुनानः सोम- 

ऋ तपेय दप्यासवेश् | 

धारया" इत्याद्निा कषमगोषवमर्तस्तोमानाबिन्द्रारनयोः 

कुलायाच | ““इन्दरायोन्दो ! मरुत्वत” इन्यादिना इन्दर 

स्तोभ । “पवस वाचो अ्ियः) दत्यादिना इन्द्रा 

ग्नो: स्तोमस्य खाद्यदिवनशद च ।“पव्ख षादो अयियः" 

द्त्यादिनिा हि तोयविषनश्ट | “ण्डं नमाज्यवदिष्पवमा- 

कल्प 

गम् इत्यादिना एकाहसाध्यानां कल्यः | एते एका- 
साध्या इत् तञ्च 

६प्र,। ` ्लप्रो ज्य)तिदटोमोऽतिरानोऽबोड़थिक ` दश्वा- 

दिना च्योति्टोमातिरात्रख, खाहोनिक्याराने .स्श्लो- 

साप्रोयांसख्य, नवसप्रदशस्य, विषषतः गोःआाबुषः वि~ 

जिदभिजितोः रक्स्तोसानाद्च प्रथमाहख कल्यः | 

गोराज्यबद्षपवमानम्" इत्यादिना, उक्घानां ज्योति- 

शोमातिरान्रादोनां दितीयदतोयचतांहानाम् एकस्तो- 

सानामाद्गिरसचल्ररथक्ञापिवनद्पाश्वां द्विराल्रायां 4 

कल्पः । " ऋभिञलषस् प्रथमा ङ्गः” इत्यादिना गगेलि+ 
राले प्रथमाहख । ““उपोषु जातम्” द्त्यादिना ततर 
द्वितोया | "पवस वाच : "इत्यादिनि त्र छतोयाहख् 

कल्यः । “पथख वाज सातये" इ्लयादिना अञ्मेधलिरा- 

लख । “'प्रसोमासो. विपरित" इखादिना व॑टलिराब्रस्य । 

“श॑ववृचरिकय विषुवतः” इत्यादिना, खन्दोमपकवमानः 
लिराबख् | वे ग्गे्िरात्रखेव्यादिना अन्तमद्धपराक- 
लिरा्योः कल्यः । 
७प्र० | “खउपाद्पौ गायता नर." श््यादिना चतर 
प्रयमाहइसय । “पवष वाचो असियः'' इत्यादिना तदौ- 

यद्ितोयाहख । “वियु तत्वारवा” इत्यादिना इतौ - 
याडइष्य । ““पवमानो चखजोजनत्” इत्यादिना चतुय 

₹ख् । “पो? जातस्” इत्यादिना जामदम्नाचठर च्य । 

वा जामद्ग्नख'" दत्टाद्निा वाशिश्वतुरहख। 

प्रोमासोविपञितः" इत्यादिना जाङ्कवचतरहसख । 

^पेखाभिनोद्धः" दूलयादिना देवपङ्धरावस्य त्रया- 

णामद्काम् । “पवमानो अजोलनत्?› इत्यादिना तदीय 

चठ थांहद्छ । ^ पवमानख विश्ववित्” दत्याद्निा पञ्च 

साख कल्यः । “एष चदुरडोयीदेवानाम् इलादिना 

पञ्चारदोयततमध्वो:। “ट्यः षडह; समूढो व्यो वा" 

इत्यादिना ऋवुषडहायुष्कामषटष्यराखम्बनानां षड़्- 

दानाम् । “एष एव षडहो य. क्रढनाम्” इत्यादिना 
सप्र्भीां प्रजापतेः छन्दोगानां जमदग्नं रिन्द्रख्य च 

पञ्चसप्रराल्राण्णम् | "या देवानां पञ्चरात्र" इत्यादिना 

जञनकसप्ररालमखध |“ “दष व षड्डोयः करढनाम्द््यादिना ` 

षषय्रस्तोमसखय सप्रराल्रख अष्टराल्ननवरात्रयोचच कल्यः । 

""ग्न आयूंषि पवष” इयादिना लिक- 

“दविद्युतत्याख्चा” दरथा- 

दिना तदोवहतोयाहख । ^“पवमानो अजीजनत् इत्या- 

सप्र । 

कुबद्शरालश्य दय)रङकोः । 
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दिना चतुथारख्य ।८“पथमानख पिश्चवित्"'दइत्यादिना पञ्च- 

साख ।“अष्टत्तत प्रषाजिनम्"” इत्यादिना षषटाहख । 

“वे खोमाखः परावति” इत्यादिना मघ्रमाहख। "पवमाना 

अष्टदत "इत्यादिना अष्टमा 1'“उपोषु लातस्' "द्या 

दिना नरभाष््ध विश्रलिदतिरात्रख च कलसः।“या टडह- 

ष्यतसवख-सा कुद्श्विन्दश्य"शत्रादिना कुद्ठरविन्द्दश- 

रा्रख ।““ष्प्रालम्बख्य पञ्चाः” इतदिना छन्दोनद्श- 

रात्र । «व्रि्ोमोऽम्निरोमोयत्?'सतप्रादिना देवपुदंष- 

राल्रसख एण्डरीकेकादशराल्रख च कल्यः । द्ते्रते 

चऋडहर्गणसाध्यत्वात् अह्टोना द च्यन्त इतय् क्रि । 

९प्र०।८द्ाद्थरावबद्य षोड्शिमन्तादतिरानौ'?द्तवादिना 

बरयोदधराब्रयोद योः, तोयषड्तिंयतिरान्रखय, चतदथ- 

रात्राणां त्रयाणा, पञ्चद्शरान्राणां चतुरखाम्, षोड़णरात्र- 

सकए चकलपः । एते सतरसं नना द्यक्गिख ।^सप्रद राते 

चचत्वाय्यांनिञ्जवकान्यहानिः' द्तदादिना खप्रदशरात्रखः 

च्छाद रानरख,एकोनविंथरात्रसय च ।^विंशतिराले षां 

वतृखरिकौ विच्जिदभिजितौ*द्तप्रादिना विंशतिरालख । 

शविंतिरात्रयोईयोः, लयोजिंशतिराब्रख, चत- 

{$थतिरानसम्बन्धिटषयातिराबयोख कल्यः | “पवस्ते न्दो ! 
इषा चतः” इतपरादिना ्योरिंशतिरानख।. “उपा 

गायता नर” इतप्रादि्निा तदौयप्रथमविशालख | “एष 

उ्टषा रथम्" 'दतप्रादिना तदोवदितोयप्रश्टविविधालख, 

चदधरिशतिरालख च कलः। तत्रं केकोत्तरटञ्ाचषौ इवय 

क्रि ।“नानावब्रह्मसान््ामतिरालः'' शत्रादिना नानाब्रह्म- 

सामादोनां ल्याणां लयस्तिथद्राल्ाणान्च तत्र च 

एकोत्तरषटडानि सप्रयुक्तिञ्च । ““विष्टतोनां ज्योतिष्टो. 

मोऽतिराल्रोऽषोडशिकः ? दतप्रादिना विधुतौनाम् ।““छष्यः 

षडह; समूढोवा'?इतप्राद्निा, च विधतोनाम् ।“यसाति- 

शालाचछ गोोभखण इतप्रादिना यमातिरालप्रष्टतीनां 

षखाम्+ एक्पञ्चाशद्रालख, एकूषटिराल्रख, शतरावद्ध 

श्ांवत्सरिकसय गवामयनख चकठः। 

१०्र* “मध्ये शख कप्रोऽतिरानः” द्तादिना मध्ये 

च्छद, कपानां न्यु डाग्नि्ोमेभ्य आदधितोयादङ्ः कल्यः। 

“दहितीयखाङ्क' इतादिना तल ष दितीयाहादि पञ्चानाम. 

खाद् । “शप्तम्धा क्कः” दतग्रादिना सप्रमप्रष्टतोनां लयाणा- 
भङ्कास् ।'दयमसदाज्ः पञ्चानाम् ?द्तयादिना दचमाड- 

परशि णु चछन्दोमद थास अहेगणस्य । “अद्ध प्रत्रा 

शृहद्यतम्” इतप्रादिना डन्दोमदशाङ्प्रथमाङ्ख । “पवस 
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वाचो आअसियः" इूतप्रादिना ङ्दोभदितीयाहख । 

““दविदय् तत्रारुचा” इतदादिना ङन्दोमतोयाङख । 
“पवमानो अजोजनत्?” इतद्रादिना डन्दोभचदथांङबप । 
उत शुप्रासः” इत्यादिनि तदोयपञ्चमषषटयोरङ्कोः | “ये 

सोमासः परावति" इूतवरादिना तल सप्रमाष्ख। 
“हिन्न्ति खरष््यः'” दूर्याद्ना तत्र खशमाडसा । 
“ङषोषु जातस्" इतप्रादिना नवमदथमयोरङ्कोः कर्पः। 
११प्र०८पुरस्तात् एव्र कप्रोऽतिरात्ः” इतप्रादिना घुर 

स्तात् एष्छसख, निराला भिज्ञ, गोः, अायुषश्च कल्य :। “खख 

प्रहनानहदयुतम् 'दूतप्रादिना हितोये डन्दोमे प्रथमाणय । 

“पड्ख वाचो ऋथियः''इतदादिना तत्र तोयाय । 
“दविद्युतदरारचा'? दतपादिना तत्न ढतोयाद्खय | “बस्नमे 

छ खतधसे” इत्यादिना तत्र चदं पञ्चमयोः षष च । 
“वे सोमासः पराववि"्वयादिना सप्रमादिदयमान्तानां, 

महात्रतसयतिराव्रष् च कल; । “विधुतिनिः ल प्रम्” 

द्द्यादिना दतिकृण्डपायिनामयनानां, हाद थस वतृषरखय, 
षविं शतिषंवत्यरसपर, थतसंवत्खरस्य, अग्नेः स हस्सा- 
ध्यायनख्य च । “प्रथमस्य सारखतसय षोडधिमन्ता- 

वतिराल्लौ" दूतप्रादिना ब्रयां शारखतीनां, दाषटं त- 

तरयोः, खपबव्रातिराल्योः दभि प्रथमखप॒ च कलसः । 
“पवख वाचो अथियः'दतादिना दयि हितौीयस्य,तन्र 

उश्रषरण्सासे विपर्थ्यासषय च कल्पः। इतेवं यागविचेषे 

दिनमेदे खक्तपाठादिप्रयोगो दर्धिंतः। अन्ये घ आञ्चलाय- 
गख्त्ादिर्पेषु तेषु प्रतिपाद्यविषयाच्च तन्त्छन् 
द्याः, कल्यपन्धञ्च बेदाङ्गभेद्ः तन्दलमङ्गषब्दे ७श* 

शिच्चादिवाक्यशक्तम् तत्र॒ “इशौ कलो ऽय पडते" 

शूत्यत्र वेदिककम््ंणां विधानन्नानख्य कल्पमन्धाधीनत्वात् 

कश्येसाधनत्वे न इश षादग्ाद्भस्तता । पिटकल्यः श्राद्कल्यः 
पश्ुकल्पदतप्रादि “कल्छवित् कलयामास वन्ाभेवाख 

संविधाम् "रघुः । अदाने । ५३ग्दवच्छौचकलपचच"मल; । 

खपुकुपदः कल्सप्रतयनिष्मच्स्तु रषदसमाप्नप्ररतय्रये । 

«^एते प्रदीपकद्छाः परस्मर्रिल्षणगुखविरेषाः” सां ° 

का० | “कार्ये तया नः प्रतिपञ्चकल्यम्› कुसा° । 

“ज्ाइकल्सा सकशच यजपेदपरिथिष्टभागः यजर्ेदशन्दे 
शितिः । अयकेवेदखांयभेदख्पकल्पस्तु पञ्चदिधः | 

«नक्चलकल्योगेदानां सखूंतानां तथेव च | , चद्चेः 

खादाङ्किरषः शान्तिकलचच पञ्चमः” निष्णु* । देभा° 

दाण्देवौरा्ये च “पञ्च कटा भवन्ति नशषलल्ो 



कल्य { ९८२०} . कत्र | 

कतानः सुदड्हितािधिराङ्किरखः यान्तिकिलपरश्च आथ- 

खः"? इति । 

काल्यक त्ि° कलयति रचयति आरोपयति वा लप-खिच्- 

रल् । 1र चके ्अआरोपके च । कचं रे (कच्र) भावप्र° 

$नापिते एु० शब्दमाला तद्य केशमेशरचकत्वात् तच्छेद- 

त्वात् वा तथात्वम् । कल्य+-खाये कन् । 8कलथन्द्ाये च 

कल्यकारः इण्कल् कखन" करोति शं-खखल् १कतससल- 
कारकेषु श्याश्चलायनादिषु कलं वेशं करोति खण | 

र्वेथादिकारकेनि*शनापितेए°ख् ल । कल्पकरकोऽष्यन् 

कल्यच्षय ए कल्यख षट; रचनाविथेषद्ध च्योयलर । 

प्रये | «परा कल्चग्रे इत्त जात' जलमय ज्रम्" 

इष्तृकथा । “कल्य चये एनसे ठ प्रविशन्ति पर' पदम्” 

विष्ण एरा ° । 

कल्यतङ् इ० कम्प राहशिरोधत् ठर वा। रदेवतरभेदे 

कल्यपाद्पशन्द विडतिः। “खादीट् कल्पतरच्छाथा- 

नाचिता चरमिः पथि"? “मेरौ कल्पतरोरिव ” रचः । 

““निगसकल्पतरो्ग छितं फलमु" भाग० १,१,२ । २्ख्टति- 

निबन्वनभेटे शारोरक्दधलभाव्यटीकाभामवोव्याख्यान - 

खपे श्यन्यं च 

कल्यदरुम ए° कयं ° राष्कथिरोवत् व° वा । इेवतङभेदे । 

ख'करविषयफलदाढत्वाश्च तद्ध कल्सदर् सत्वम् “ अहङ्रले- 

यतोन्द्रोऽपि कल्ह् भविसूषयेः, कुमा० । “नाबुद्ध 

अल्दर् मतां विषाय लात" तमात्न्यसिपलदचस्” रघुः । 

“कलर मेरि विचित्नफलेविरेजुः” भाषः । कल्, 

कल्पटच्चादयोऽप्वव्र । 

कलयन न° कप-डेदने भाषे ्ट्,ट् } शद्ेदने लिका०। सप् 

खामथ्यं किच्-भावे लृट् । र्रवनायाम् रेदिधाने 

$ारोपे च। 

कल्यना श्लौ शप-चिच -भामे दुख ] रचनायाम् “उद्वा- 
रेऽख्,ते तेषाभियं खाद् कल्पना " सतुः^ प्रवन्वकल्यना 

कथास ° २विधानेश्यारोहखाय गजसव्लोकरये हेम * 

“ककलन” हिरदगख' वदङ्थिनः? मावः ४व्यतिरेकव्या्धि- 

च्रानाधीने अलुमानमेदे नैया ०५ अर्थापत्तिङ्पे प्रभाणा- 

ऽन्तरे मोमांसकावेदान्तिनद्वाहः। आरोप्चाविदय- 

भानपदा्थंख्य न्यन खवितख् अन्यत प्रतिभाषद्पः 

सानसव्यापारः । “कल्नापोढभभ्वान्तः प्रत्तः निवि 

कल्पकस्”' सव्वद्०ख० । वथा रच्लौ स्पेकल्ना । 

वेदान्तिमते एवं प्रपश्य ह्मण कलपनाङ्प आरोपः। 

“चिन्कयस्यादितोयदखय निषकलखयाचरीरिणः | उपास 
कानां सिद्धधे' द्धथोद््पकल्न?। निराक्षारषय 
साकरतया जगद्ाकारेणारोपोऽपि कल्यनैव षचा- 

ध्यासशब्ट् उक्तः| तदेतत् शक्राफले तद्धोकायं च 
निरसौत' यथा- 

“ख इभेषासमेवापे नान्यद्यत् शुद्श्त् परम् । 

पश्चादहः यदेतद्च योऽवशिष्येत सोऽहम्” शक्राफ०। 
“अङ्मेवेति कते न्रख्य व्याहत्तिः शखाखभेवेति क्रिवा-, 

न्तरख । चसे सायासम्बन्दादद्मेव विधा विभक्त इत्यथैः, 

पश्चान्भायाषियोगादनन्तरभष्यड्मेव प्रपञ्चखादि- । 

सध्यावलानेषनिष्यधेः । यद्धौतत् प्रपद्चख्प नद्य" 

गान्यत्र सि" मय्यारोपितं यथाऽ न्वत्र सिद्धः सर्परच्जौै 

एव" विवेचना भ्चमे निषत्ते योऽवशिष्येत सोऽङमस्ि 

श्द्न्तया खद्पख निदेद् मथक्यत्वादेवच्यते । एतेन बथा 

कटकादि षुवस्यालयेऽपि चवणतवमेव सव्यम् । तथा जगदा- 

दिमध्यानतषुनष्यतं सत्तामाल" भगवतृखद्पसिति च्णायै 
प्य्गं, न तावदस्यासन्भवः “श्टेव सोम्ये दम्"््यादि- 

ुवििद्धत्वात् । ग च कालाकाथाद्षुतिव्या्षिः वडत्- 

पत्तेः तत्वात् विभतमनिव्यं बाध्यत्वात् शुक्तिङ्ष्यवदित्यच- 

सानाञ्च। नापि साकारेषु चतुष्वव्यात्निः तेषामाकारति- 

शोह्ितत्वात् तश्चाचनिर्दौषं कल्यम्। एवं सामान्यलक्तख- 

शक्ता वियेषाङ््विदमा "टी °५^ख हे धा निराकारः शाका- 

रख खनव च्छद चेतन्य' निराकारः, सत्वावच्छिच् ` चेतन्य 

साकारः स चतुधा रजखमोभ्यां दुक्त सत्वे षुदषः१ 

रजखा बरह्मा समखा रद्र: १ शङ्खं विष्णुरेव ४ "भुक्ता ०। 

“ख हं घेति दे धात्वमेवाह निरेति अनवच्छिन्नं बस्तुन्यव- 

` ष्ेदक उपाधिराकारः तेन रहितो निराकारः तव्- 

सङ्ितोऽन्यः । ताद्य रचयति "खनवच्छिद्चमिति । 
हितीयः लच्चयति स्तवेति । चदेव भेदानाह र 

चेतिस: शकारः) तदाद्य' मेदंमाहङ् रजस्मोभ्याभिति । 

द्भ्य रजस्तमोभ्यां युक्तं सत्वे प्रतिफलित चेतन्य' 

परुषषन्दाये इवि पूर्ोयम् । एवषठत्तरल् रजखमोभ्या- 

जिति ङतीयया तयोरप्राघाग्य'५“सङ्युक्गे चाप्रधाने"(पा०) | 

इति खरश्यात् तेन रषे षत्व बहलं, रजसमच तदपे - 

चा ग्यनमित्यथेः । नव न्रौण्ि उमान्येव निशाग्बद् | 

प्रतिकचणत्वात्, खोकाधिकभावद्षां काये गब्बो न ठ 
साषादिमूत्तं द्रव्यवत् प्रयवः । शुक्कय रषं इनोवेतत ते, खल 4 

स्यं लिष । दितोयं मेदमाङ् रजक्षेनि। रजका यक्ते सते 



। 
॥ 

कल्य { १८२१] । कर्य 

जन्मा । अन च मात्रया शिद्यमानमपि तमो रजसः 

प्राधान्य वक्त नोक्तम् नत तच्चा्येष ततकाग्येखोप- 

लभ्भात् तोया दु प्राग्वत् तेन ब्रह्मणि तमस्लोकं तद्- 

पेत्तया रजः प्रभूतमित्यथः। रजसः प्रागुक्तिः सत्वापे्चया 

खेयत्वात् ठुर्यप्रकरणारोधाञ्च तीव भेदमाह तमरेति। 

खल्र रजोमाना हरो धादिकं प्राग्वत् । चतु वेमाइ शदे िष्णु- 

रेषेति शे रजख्मोभ्या मच्छ टे सत्वे विष् रेव विष्णं नेव 

क्रियते न ठ तलाबन्दरवद्ध'न्नान्तरसिव्येव शब्ट्ायेः। तथाहि 
“तजन विषुद्धोजिं तषत्वाकार सदाशिव" दयाचच्चते "शैवाः 

पशुपतिरिति पाशुपताः । पुरुषोत्तम इति पाद्चरान्ाः। 

च्यादिष्िद्भान्ु सिद्ध ङ्ति कापिलाः । ईश्वर इति षात- 

लाः। इहतु तख विष्ण्खंन्नेव | यदा विष्ण्" पञ्चादक 

भिन्यल पञ्चानामपि गिष्ण्.ख'न्नाखक्ला चतुणा शत्चा- 

न्तरमण्क्तम् । शद्वसत्वो पाधिसतु विष्ण संत् एवेल्येवथब्द् चः। 

ते च बह्ञविष्ण.खट्राः प्र्ेकम् आधिदेविकादिभेदात् लेधा 

विष्णु रेव'टो° “"चगोचग्ख गोचरत्वे हेतुः प्रशतिगुणः 

सत्वम्, गोचरख ब्र्पत्व रजः,ब्द्पख तिरोहित- 

श्वे तमः । तथा परस्यर्दासोनत्वे सत्वम्” &€क्रा० । 

^फप्श्चपाधिसंमेदात् पञ्चख्पताहक्ता दृदानीमनच- 

खंह्ितोपाध र्पह्हितप्र्ययायोगाद़पाधीन् लच्चयति 

ऋअगोचरद्येति । अगोचरद्य विषयभूत वस्तुनोगोचरत्वे 

विषयीभातै चखदर्ैः प्ररतियुणः तत् सत्वभित्ययः। 

हेतः प्ररुतिदुणद्युत्तरत्र पञ्चुखलुव स्ते! गो चरद्य सतो- 

यत् खम्बन्धाच्नानात्व' तद्रजः । तख तिरोद्ितत्वे का- 

रथात्नावस्याने हेवस्तभः इूम्ययः| विनाये इष्यदक्ता 

सत्काग्य पच्ाश्रयणा्तिरोष्ितत्व क्य॒क्गम् । णवमाधि- 

देविकोपाधिखद्पछक्त छध्याञ्मिकोपाधिखद्हपमाद् 

तयेति | अयमथैः-परस्यरषदासोनमिलदिषर्द उद्ाखीनत्वे 

चेतः सत्वम् दूति" री “गोचरत्वे सत्वम्, उपकारित्वे 

रजः, अपकारित्वे तमः । गोचरत्वादौनि, खितिषधषटिख- 

हाराः? खक्रा०। “चाधिदेविकाध्याल्छिकतोपाधिलच्ष्णादा- 

धिभूतोपाधिखद्छपमपि ललित येन हि एकञ्िन् 

वस्तुनि दिद्पोविच्छेदः आअसावाधिभौतिकः तद्क्तस् 

“"योध्याद्भिकोऽयं पखषः सोऽसावेवाचिदेविकः | य 

खनोभयविच्छेद्ः स॒ खटतोद्याधिभौतिकः” | उक्तान् 

गोचरत्वादोन् उप्राधोहश्नोलयव्रमाह गोचरत्वाटौनोति। 

गोचरत्वबद्धक््पतवतिरोहितत्वानि क्रमात् स्विन्यादिशब्द 

खच्येन इत्यथैः । न चैव' षटयुनन्तरस्वितिरिति विर- 

बरत शह स्विति पूव॑कत्वात् बुः) स्विता हि ष्टदा- 

द्योषटाद्यात्नना सज्यन्त नास्थिता शति अवरएवोज्ञः 

“बत्व' लिडोकस्थितये मायया विभि शुक्तं खल व्ेमा- 

नः | खगाय रक्ग रजलोपख'हितः छष्ण' च वें 

वससा जनात्यये” दूति टो °«उदासोनत्वादोनि च"शक्ता०। 

(“एवमाध्यास्मकेषुपोत्याइ उदाखोनेति । अयमर्थः 

यदिद चेतरादेरुपकारापकारेधुख"पयावस्यानं सा स्थितिः, 
उपकारकत्वेन सुषटिः। खपकारकत्वेन तु संद्र: । ततश्च 

जगत् स्थिन्यादिडहेतव चऋाधिदंविकाः, अन्ये त्वाध्याल्मिकाः। 

इरनराट्यः अवतारा षवे विना छष्णम्, सतु रुषः 

लिविक्रेमावतारत्वात् बधोक्तम् “तयोव एमरोषाहसदिन्या- 

भास कश्यपात् | उपेन्द्र इति श्ातो वामनत्वाञ्च 

वासनः"? (भाग.०)दति | अत ठव तलं तत्र विश्वद्पप्रक्षटनं 

पूरववतारदेयवाद्सन्दयन्च । दश्डते चाद्यापि कु चस्यलीमूरत्तौ 

न्रौ विक्रभविङ्क शब्णव्यपरेश्च । अतएव प्रह्ादरुह्ितायां 

हारकामाहकञेत डतौये अध्याये वङ्ञगठमलङ्करिष्यता 

भगवता शकल निज तेजस्तखां मूर्तौ विन्य 

शभिति दर्थिंतम् । वथा हि “वत्र न विक्रमी 

सूिव॑दते यत्र शोमतो । नरा खक्गि' प्रयाखन्ति चक्र- 

तीर्येन गताः | क्डेवर' परित्यक्तः प्रभाते रिणा 

वदा । कलाभिः स्ति तेजा भूत्तौ निवेथितम् । 

तात् कलियुगे . विप्रा | नान्यत्र प्राप्यते रिः | यदि 

कायै हि ङष्णन तत्न गच्छत भा चिरम्" इति। तथा 
“आदौ लिविक्रम इति ख्यातिरासीन्मह्टोतले । लष्णख 

ठ कलान्याखात् कष्ण इग्यभिधौयत)दइति | यन्त॒ सत्वः 

विशयुद्धमिन्ादिना शुद्वसत्वतासंकत्तन' तत् सतभयख- 

विषय, म त॒ यथाखुतमेव य॒णान्तरकाय्यखाष्य्,पल- 

श्भात् तन वदसन्यभन्यवब त॒ वास्तवमिति तु भक्गि- 

माल त्रात् पुरूष एडायनिति उन्तोष्टव्यं निष्कव्यः 

चेदषूपरिष्ात्। यथा चया ब्रह्मादिम् त्तेयोयुखमृलाः तथा 

ाखादयोरसाञ्च न्म्ल एवेव्युपरिष्टात् प्रवेद यष्यामः। 

कि बहना तच्तितयतारतम्यवैचिल्नयाकान्तमिद्" विच्च 

लडुक्तः “न तद्च्ि थिव्यं वा दिवि देवेषु वा एनः। 

खत्व' प्रति क्त' यदेभिः दयात् निभियुषरिति" टी° 

“तेष विष्णु बद्मरुदरा निमित्त“ परूष उपादानं गोचरत्वे 

त चेतन्यम्, एव पञ्च भेदाः तत्र निराकारः" इक्ता, ¦ 

रवसुपाधिखद्पः निधारयोपडतेष खखा[ययेषद्यो - 

पयो गमा तेष्विति ' तेषु स्वितिुर्धिहारेषु विष्णण- 



कल्प 

दयः क्रमान् नि्ित्तम् कुलाल इष घटख, पुरुष 

दान" समवायिक्षारण'. घटखेव त्, टा च कारणदय- 

पूर्विका काथोप्रहृत्तिः असमवायिकारणं त निमित्तान्तरतः. 

मेवेति एथडनोक्तम् । आतणव “कन्वयादितरतद्चेति" 
भागरप्रथमन्लोके इयमेगोपात्तम् । गोचरत्वे प्रतोतिविष- 

यत्वे त॒ निरवियेषचेवन्लं हेः “तख भाषा घरवैमिद्ं विभा- 

तीति?शतेः। तन्न स्थित्या दिनिमित्ताधे नयः, उपादानार्थं 

चकः गो चरत्वा मन्यसे ति"विष्ण' प द्चातकम् इत्यल पञ्च 

बोक्ता न न्युनाधिका इत्यभिप्रेत्याह रसिति । नचेभेकः | 
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सामान्यात्मा वियेषष्ूपाच्च परञ्चति षटकमाशङ्खय विेष- 

परिङारे खामान्यस्यानवस्यानात् णवं तावत् पञ्च वनि 

श्यं कच्यित्वा तदेष सन्धान्तराचुख्पेख लक्षणेन दरढयितु- 

माद् तल्नेति | निराकार डति निराकारख लक्षणं कथदृत | 

इत्यथैः” टो । "न यल काोऽनिनिषां पर; प्रभूः 

कुतो ह देवा जगतां यर्थिरे। न यब्र खत्वः न रज- 

स्तम नदे दिकारोन महान् प्रधानम्। पर पटः वष्णवमा- 

मन्ति तत् यतर नेतीष्यतदुस्िलवः। विज्य दौरात्मय्- 

मनन्यसौहृद्ाृदोपयु द्या पद पदे परे” (भाग ० )इक्ता ०। 

“तन्नापि म यल्लोति तटस्यद्य,परं पदमिति खद्पख। 

तत् "पर" पद्" देष्णम् चामनन्ति विष्ण नाधिठिति अथि 

कताधिषणितेन रान्नाधिषितवत् बह्यादिपदानामपि 

बिष्ण् नाऽधिषटितितवात् परमिन्यक्त' विष्णुनेवाधिषित- 

भित्यथैः। ठम् पदे कालोनास्ति यः अनिनिषां ब्रह्मादोनां 

परः प्रभुः सहतां सद्ाप्रलयेऽपि नाथोनास्ये वेत्यथ :| 

षतएव कालाभावे किंपुनन्यायेन देवा खपि तन्न न षन्ती- 

त्याह कृतोन्विति। था देवाभाजे जोवा चपि न सनोत्य 

जगताभिति । बे देवा जगकशाम् उञ्चावचां गतिं गच्छतां 

जोवानामोशाः तेषां का वान्तं १ ततृकतविज्नगन्धोऽपि 

नाश्तोत्याङह शशिरे इत्यनि्यत्वद्योतनाथं लिट्प्रयोगः। 

यत्र च पटे सत्वादिनाश्वि सत्वभिन्द्रियदेवतारूप, 

रज इन्द्रियम्, । तम इन्दरियाथेपं, विकारोऽहधारस्तेषां 

नयाण्ां कारणं महान् बृद्धितच्वः तद्र प्रधान 

मव्यक्तं तन्मतः | सत्वाद्यभाषादेतत् प्राप्नवतां इनजन्ा- 

दिश्वादीजले्ोऽपि नास्तोत्ययः। एकं दःखं नालोयब्ञाच- 

खमख्लोन्या ङ् यन्नेति । यत् विष्णुपदं हृद् मनषा उपरुद्या 

ज्जिष्व खनन्यसौ हृद् भवन्ति अन्यन्न विषये प्रोतिं परित्यजन्ति 

ताडकचख्ाभावात् तदवि पदे पदे चष्यं चे अद्पद्' 

ङ्ख आदरस्य स्यानम् उत्तरोत्तरचमत्करणोय- 

कल्य 

त्वात् दौरात्यः श्ज्ध अनादिदुर्वासनावासितत्व 

ह्क् विषयान्तरष्टतिरपि नास्तीत्ययः नेति नेतील्- 

पनिषदुपरेशविश्चास बलात् अतत् पि एदाद्न्यव 

उत्श्द्डिलवः सेच्छयेगोत्ष्धृषटवन्तः | नित्यनिरतिशय- 

चखातभवद््परे ष्णु पदे अनुभविता शखनुभवनं लु 

भवनोय दूति कत्तकरणकमांखि आ तच्छट्ट् नोच्यन्ते 

तानि द्यनुभवाथेषठपादोयन्ते सग्यहभवे त व्यज्यन्त असत्य - 
त्वादन्तरायत्वाञ्"टी °“ इल्यं खनिस्तपरमेद1शस्वितो विन्नाः 

नदग्वोययं छरन्विताथयः”। पुरुषः -“भूतैयेदा प द्चभिरातम- 

खटः पुरं विराजं विरचय्य तस्िनु । खांयेन विष्टः पुरषा- 

जिधानसवाप नारायण खादिदेवः१(भाग०)सुक्ता०।.“एव- 

भख हिविधलचणशक्त खन् धिकारिणमाह दल्यभिति। 

इत्य" व्यवस्थितः अनेन प्रकारेण विशि्टामवस्यानापन्नो 

छनिरूपरमेत् म किश्ित् र्यात् यतोविन्नानख 

विशडइन्नानद्पदख विष्णोर् देनं साच्चातकारः तख 

वीर्य" बलं तेन चछरन्वितो यथा पुनर्नदेति तथा हि दितः 

खाशयोजोवत्वोपाधियेन च तथा | यमैः वच्छमाण 

भूभिकोपासनाक्रमबलात् सत्वषुरुषान्यता ख्या तिमापन्न- 

सतामपि साबुज्यार्थो निरोडुकाम इवेतामवस्यामा- 

पन्नो छनिरल्राधिक्रियते नान्यः । 

निर्धारार्थ' सूल्यभित्यादि न्नेयम् अन्यथाखोहरण' निः- 

प्रयोजनं खात् | इति शुकः राजान प्रति परुषलक्तण- 

भाष भूतैरि्यादि। आकषट; आत्मना प्ररति- 

मधिष्टाय षष्टेः एर' देहः भिराज ब्रह्मा खड ̀ विरचय्य 
निष्पाद्य तद्िन् खांथेन जौवकलया यदा प्रविष्टः 

तद् परुषसखून्नासवाप पुरि शयनाइखनाहा इर्षः अनं- 

ओऽप्य'थोक्तिः कल्यनया । नारायणः जलशायो खादिरेवो 

निराकारः?'2ो°। छक्ताफलस्याः चोकषासतु भागवतोयाः । 

अवण्यन्चाविकारि- 

कल्पनाकाल वलि कल्पनायाः कालः कालो यख । संक. 

ल्यवद्ाशुषिनाशिनि अस्थिरे प्रदार्ये लि०। 

कल्पनो स्त्री कप-डेदने करेद्डट् छप् । कतत थाम् । 

(काञ्चि) हेम । 

कल्यपाद्प ए° कम्रं ० रा्शिरोवत् तश्स° वा। ठर 
तद्भेदे “खषा न चक्रो ऽ्पितकल्पपाद्पः"' नैष | 

म्ादानान्त्मते खषनिभ्ितपादपाकारे देये रद्रव्यभेदे 

तदिषान' हेमा दा° उक्त" यथा- 

५मल्छय उवाच | “कल्यपाद्पद्ानाख्यभतः परमदत्तमम् । 

महादान प्रवदामि सर्व्वं पातकनाथनम् । इर्य दिन- 

| 
1 

३ 
५। 
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अथासाद्य तखा पएुरुषद्ानवत् | बरयाह्वाचमं कुर्या- 

ज्ञोकेशावानं तया । ऋत्विग् सण्डपसम्भारभूरणाच्छा- 

दनादिकम्” । आओादिशन्दन कालदेशडद्धिश्राङ्गशिवादि- 

मूला ड्ग चद्टयवरण-सधपके- दान होम -भेदिको- 

परिचक्र-लेखनपञ्युधये-वितानपताकातोरखादि, भल्ड 

अरा्णोक्ततखापरुषद्ानवद्वं दितव्यम् । “काञ्चनान् 

कारयेदुच्वानु नानाकलखसन्वितान् | नानाविद्ारवश्तराखि 

भूष्ानि च कारयेत्” | नानाफशेति, षस्त्रीगो- 

गज-वाजि-भखि-वज.-क्नक-रजत-भशटफलादोनि । 

““अक्तितस्तिपलादूषेमालङ्खात् प्रकलेत् । अद्वत् लप्र- 

वख ख कारयेत् कल्पपाद्षम् । युड्प्रस्योपरिदटाञ्ख 

खिववस्वयुगादटकम् । कामरेवमधस्लाद्ध सकलल' प्रक 

वेत्” । अदात् ठ प्रवं खेति, यथाधक्ति दामाथेकप्- 
चव्य दधन मद्धादिप्रतिमासद्ित' करपादप क्यात् 

इितोयमष्यद्वं चठ विभज्य एकैकां येन वक्षप्भाण्खल- 

दे्तासद्हितान् सन्तानादोन् विदध्यात्, युडप्रस्थोऽल 

दालि'त्पचिश्ः प्रस्थः धराये परिक्ौन्तिःत"द्ति। 

जन्ञादिवचणसकां नद्याण्डदाने,कामदेवद्पन्त॒ विष्ण धर्म - 

न्तरात् “कामदेषस्तु कत्तव्योखपे्ाप्रतिभो भवि । अष्ट 

बाहः प्रक्व्यः शह्धपद्मविमूभणः । चापथायकरदध 

खमाङुद्चितलोचनः । रतिः प्रौतिस्तथाशङ्गि्भा्थाचता- 

शथोचवला । चतखस्तख करतैव्याः षल्न नोरःपमनोष्हराः। 

चत्वारश्च कशासतद्य कार्यां भार्यवस्तनोपगाः । केतुच्च 

सकरः काये; पञ्चवाणडखोमहानिति, \ ऋधलादिति 

जह्य दिसिरपि सम्बध्यते । अब्र प्रतौ परिभाखाभावात् 

ुरुषेच्छया प्रतिमादिपरिमाणानियमः | ५बन्तानं पूर्व्वं 

वत्तदतत् रोय थेव करयेत्?" तरीयां भेन, दितीवा्ै- 
चतधायेनेत्यथेः । तहतकव्पडबत्, पञ्चशाषवं गुडप्रसयो- 

बरिगत" अ्मादिप्रतिमान्वित' का दितयथेः । केचित, 
कृामदेवमधस्तात् प्रकल्ययेदितिसन्तानचे योज यन्ति, तन्ति 

सत्प्रतिसेव कैव्या । "“मन्दार दक्िये पाश्च" थिया सद्धं 

हतोपरि । यप्धिभे पारिभद्रन्त॒ साविक्रवा शह जोरढे | 

द्रभोसंयुत' तदन्निषेश्यं इरिचन्द्नम् | दुरोवांयेन कुर्वीति 

खौग्योन फलसंयुतम् ”। चोच्तणसङ्त जह्माख्डद्ाने,सापि- 

बोकच्चषण्माह नारदः “पद्मासना च सावित्री सालन 

कमलः” । चरभोलचण्यं बह्माण्डटुराखे “सवत्धा 
छरभो, धेचरारक्ता परसतस्तनोति, “सौम्यो न, उत्तरेण । 
खतादौनाखपि परिमाष्यापे्चायां तदिति वचनात् मलि- 
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धाना प्रस्यपरिमाणतमप पेयम् । «कौ भेववस्त्संवक्तानि- 
चुमाल्फलान्वितान् । तथाष्टौ पूखं कलशान् पाडुकासन- 

भाजनम् | दोपकोपानडइच्छत्रचाभरासंनस'युतम् ॥ फलः 

माद््ययुतं तहदुपरिष्टाहितानयकम् । तथाष्टादश धान्यानि 

खभन्तःत् परिकल्ययेत्” । ऋथनभाजनं, भोज्यान्नित- 

आलनं वितानं पञ्चवखं म् । अथ पूर्ववत् पूववेद्य् रवि- 

वासनः विधाय श्ोभूति जाद्भमणुषाचनादिप् ाहतिपव्यन्नः 

कम्पं रेष' समापयेत् । “होमाधिवाषनान्तं च खञापितो 

बेदिष्वेः । लिःप्रदति्णमादत्य सन्त्रमेतश्ठदौरयेत् । 

नमस्ते कल्सटच्ाय चिन्तिताधेप्रदायिने। विश्वम्भराय 

दभाय नभश विच्छमूर्तये । यजात् त्वमेव विच्वात्मा 

मह्या स्थाणदिंशाकरः । सूतम पर बौनखतः पादि 

सनातनः ¦ त्वभेवामुतसव्वं खसनन्तः पुरुषोऽव्ययः । स- 

न्ानाद्य रेतः सन् पाहि ससारषागरात्” । अमृता, 
देवाः तेषां शव्वं ख, अमुतसवं स्म् । «एवमाभन्त्रय॒तं 

दद्यात् रवे कल्पपादपम् । चद्वभ्यं खापि इतिवम्भदरः 
शन्तामादौन् प्रकल्ययेत्”'। दानवाक्यमन वुलाषुरुषोक्त- 

मड्नोयः, चतूर््यः प्रकल्ययेदिव्य कैक दद्यादिलर्धः। 

चतुम्यःद्तिवचनादन्न चदा मेवल्विजां वरण्यमिति गम्यते 

ऋलिगदकपके त॒ ऋव्वियभ्य इति ऋति ग् मलेभ्य इतयथेः। 
रति" च॒ प्रत्ते जापकादिम्योऽन्यंव दचचिष्णा दातव्या | 

बेदचद्रटयापेच्वया चद्वःख'ख्यत्वमिदमुत्िज।भिवि केचित् । 

दापि “प्राष्य तेषामतुस्ाश्च तथान्येभ्योपि दापये- 

दिति” बोडव्यम् । दचिानिर्ं यब प्व बत् + खल्ये- 

ष्वे काग्निवत् कु्थदु गुरवे वा्भिपूजनम् | न रित्तथादद् 

रवीति न च व्ियवान् भवेत्” । स्ल्सत्वविवरणशकत 

जह्माख्डदाने । ततः ण्याडवाचने ठते वेदिसमौपरः गत्वा 

कतदेवपूजोयजमानोयुरच मूषदेव देवता विखजं नं बथा त् । 

“आनेन विधिना यस्तु मद्ादानः निवेदयेत् । सर्मपाप- 

बिनिर्धक्ः सोऽञ्मेधफल' कमेत । अद्यरोभिः परि 

तः सिद्धचारणपन्नगेः । भूतान् भवां मलजांसता- 

रयेदरोमस"भितान. ] श्छृयमानो दिवः पितुषुन्रप्रपौ 

सवान । विमानेनाकैवर्ेन विष्ण छोकं स॒ गच्छनि 

दिवि खातः तिषठ द्ाज्ञराजो भवेत् ततः 1 नारायय 

बलोपेतो नारायखपरायश्य; | नारयश्यकयासक्रो ना 

रायणपुर' व्रनत् | योवा पठेत् बकलकल्पतर्प्रदाक, 

योवा श्णोति परुधोऽद्यघधनः अरेदा । सोऽपोन्द्रगोक- 

मथिगस्य सारो भिम्ेन्न्तरं वदति पापविमुक्गदेहः” । 
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दूति मल्ययषठराणोक्गकल्यतरदानविधिः। तल्ैव लिङ्गषराणे, 
“सनतङ्घमार उवाच । अथान्यत् ख प्रदक्चयामि कलपाद- 

पमन्तमम् । अतनिष्कोख कर्चव्यः स््स्समन्वि- 
। सवशाखा, सवदिगन्तथाखाः । “शाखायां 

विधिना कला सक्ञादास् प्रम्बितम् । दि्येमपे रकतचव 

चाद्ुराखि प्रविन्यसेत्” । दिव्यं :+ उतकट रितवेः । 
भप्रवालह्धारयेद्धोखान् प्रबलेन दर्मख च्च "| प्रवालेन प्रबा- 

लङ्ारयेदिति,विद्र मेगल पज्ञवान् कारयेत्यदियेः| “फलानि 
पद्वसानैखच पारिजावख शोभनम् । मूखुदर्डञ्चं नोलेन 

यञ्ज स्लान्वखत्तमम् । दद्य द्रुभासञ्चं इष्परागेख 

मस्तकम्” । च्न्धा दं भागो मस्तकं, तदू, द्मा 

यस् । “गोमेदकेन पै स्वन्व' खय कान्तेन चुत्रतः। 

चन्द्रकान्तेन वा वेदिं द्रू,मख स्यटिकेन वा। 

वितच्तिमातर आयामो टचख्य परिकोरसितः । शाखा- 

रकसमानन्च विक्तारन्चोैतस्तथा" | चाखाव्यतिरिक्गख 

इत्सय वितस्तिमात्र उच्छाव कार्थं :, उद्खं तश्लयेति 

ष्वन्धादूह्खंहखो मवमो या भध्वमशाखा तखा पि वि- 

तल्िसाल उच्छ.ायः, शाखादटकसमान" विच्लारनिति, 

अषटदिगसखोनासरटशाखानाौ विहारः तियय 
वितच्िमानन्ेष ङग दित्वथं ; । “वच्छे स्थापये चङ्ग 

डोकपालसमाटतम् । पर्व्वौनगवेदिमध्ये ठ मण्डले स्याध्य 

पादपम् । पजवेह् बमोशान' लोकपाला यल्लतः। पव 

बच्जप्ोमाद्यन्त॒लाभारवद्ा चरेत् ¦ गिनेदयेदुदरूम शम्भो 

जद्धणायाय वा नप ¦ । बाद्धणेभ्योऽथवा राजा सावं 

भौमो भविष्यति''। तलाभारषदा चरेदिति लिङ्गषुरा- 

्ोक्ततुलापुङषद्ान विह्ितविधिमाचरोदिधर्थः । कालो. 

त्तरे । ““कलानान्त॒ श्त कल्यमयेत् कल्यपादपम् । 

शमूलद्ण्डपलञ्च फलपुषपसमन्वितम् । पद्धस्वान्वन्तु 

सकलया पञ्चानां ख्यापयेत् छधोः। सद्योजातेन मन्त्रण 

देय यादय शिवायतः । दिन्यैविमानैेष्ान्ते शिवलोके 

महीयते । पितरस्लद्ध भोदन्ते सत्यलोके भद्ौपते ,» । 
दूति लिङ्खषुराणो क्रकतयधादपदानविधिः। 

कल्पपाल इ* कल्पः सराविधानकलपं संकल्पं मद्याभि- | 

लाषे वा ततृपायिनां, पालयति पाल-चखण् | शौखडिके 

छराजोभे हेमच०। कल्यपाल इत्येव पाठः साधुः । 

कल्यलता स्त्री कप-णिच्-कम्पणि खच कमे° । महादा- 
मान्तगते ख्ेकल्पितरताकारे दागोयद्रव्यभेरे तद्विधिः 

केषम° दा* सतृद्य एु० उक्तो यथा- 

“ फलानां 

कलय 

“अथातः सम्पक्चयामि महादानम्षमस् | सङ्कल 

कता नाम महापातकनाशनम् । धुर्यां तिथिभधाषादय 

कत्वा बाह्ञश्छवा चनस् । ऋतिग्मर्डपसम्भार भूषणा च्छाद 

नादिकम् । ठदलाएरषयत् क्यात् लोकेावाइना दिकम्" 

खादिगब्द्व्याख्यानं पूववत् (कल्यपादपोक्गयत्) ^“ चामौक- 

रमय; कुव्यात् टच कललताः शुभाः। नानाषुषपफलोपेवा 

नानांशुकविभूषिता । विद्याधस्चुपर््णानां मिथयनेरुपथो - 

भिताः । इरोनादित्य भि; िद्धः फलानि च विहङ्गमे; "। 

चामोकर्, वये कल्पलतास्तुलाकारा विशय, । 

भानाफलानि, दु स्त्रोगोगजवाजिप्रष्डतोनि, खद्पदुष्य- 
ठच्ना्थं त्वे नेबोपपत्तेः । च-शुकानि, 

वक्राणि । सपाः पच्िणः। एव टश कल्पलता विधाय 

बेदिक्ायाम् लिखितचक्र्ोपरि मध्ये इवं, पू्वौदिदिक् 

चा स्थापयेत् । “लोकपालाहषारिरयः करत व्याख्ाद्च 

देवताः । बाद्मोमनन्दथक्िद्च रक्णय्योपरि न्यसेत् । 

ऋअधसताद्ध वयोमध्ये पद्यगङ्कुकरे इअ । लोकपालानु- 

सारिण्यो देवता, लोकःपचथक्रेव इत्यथः | अवस्ताद्ध 

वयोरिति, सध्यस्यापितेयोः कल्यखतयोरधच्वाव् पन्न 

करां नामी, शङ्खधराभनन्तशक्तिञ्च स्थापयेत् । लव. 

शादिपरिमाश्च, परिमाखविशेषानिर्देथात् रष च्छया 

नियम्यते । चख्यच्वुपयो न्यं धे दिति कथित् पाठः| 

वन्न स्त.पो राशिः हिवचनं राथिद्रवप्रे्येति | 

“इभासनस्ा त गुडे पूतः कुखिथायुधा। रज- 

ग्यजस्िताऽऽग्ने यो च् बपाणिरथानके । याम्या भद्हिषमा 

दा गदिनौ तर लोपरि । एतेन मेकष्ती खाष्या 

सखडगा दक्विखापरे । वारुणे वारुणौ कीरे आषस्या 

नागपाथिनी | पताकिनो च वायव्ये गस्या थर्करो 

परि । सौम्या तिलेष् संस्याप्य शद्खिनो निषि स्थिता । 

सारेश्रो दषगत। त्रीशपाणिः लिष्लिनो?' । इभो- 

गजः ख च चतरदन्तोविधेयः, कथं, वच्छ, रजन्व- 
छस्थितेति, रजनो, हरिद्रा, अलः, दागः, इरिद्रो- 
धरिस्थापिता खागवाहनेत्यध, अनले, श्याग्ने यदिम्मागे, 

दक्षिणापरे नेक तदिगृभागे नेच्छ तो प्रो तवाहनेत्यवघेयं, 

भषस्या मक्षरवा नेत्य: । निधिस स्थितेति निधिं 

कलथालुकारि , “भौलिन्योवरदाश्छदत् कन्तंब्या बालि 

कान्विताः। शक्रा पञ्चपडादूद्धंभासड्ख्ात् प्रकल्प 

येत् । सर्व्वासाष्टपरिष्टाञ्च पद्चवश्पं' वितानकम् । घेन 

बो दथ इण्भाच षद्धदुत्काति चैव हि" । मौलिन्धो 

^ 
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शकटधराः, वरदा इति, यथोक्गायुधधघारिणः कादि 

तरेव करे वर दसदरान्विताश्तय्थः; | ५बालिका, कथे- 

भूषं (वालि) बालकान्विता इति कचित्माठः वदा वाभोत्ध- 

छ्गस्थि तब्रालकाडति व्याख्या । रएतद्ख पञ्चपलादिप्रिभिः 

तक्षल्जताकर योपल प्रवणे विभज्छ सवै कत्तव्य, 

दगदूव्योख कत्तव्यादपरेशात् । “मध्यमे देतु युरवे 

ऋलिन्बोन्यालचेव च| ततो भङ्गलशब्देन स्नातः 

शुक्ताम्बरो बधः । बिः प्रद्तिणमाशटय्य मन्त्रानेताचदो- 

श्वेत» । तत दूति होमाधिवासनषुण्या इवा चनादि 

ू्मक्तकर्म कला पानन्तयषच्यते, स्तात इति कण्डसमो- 

पवत्तिःकल शथस्थितसर्वौषधिजलेन कलत्विगभिः स्ञापितः, 

ग्टद्धी तङुद्धमाञ्जलिरित्यपि यम् । अत्र भन्तः '^ननो- 

नस; पापविनाथिनीभ्यो बद्धयाण्डलोकेश्चरपालिनोभ्यः । 

च्छाशंदिताधिक्यफलप्रदाग्यो 

अथ पूववत् प्रयोगशच्खाय मध्यमे दहे हेवतादिखह्िते 

ललते गुरवे प्रतिपाद्य चेषा ऋत्विगभ्य: प्रतिपादयेत् । 

लददन्नया चन्येभ्योऽपि दानं दौनानायपूरण, खल्पे- 

त्वे कार्निविधानं देति ूर्वीकतमदसन्बेयम् | बतः षणया- 

दशाचनदेवतापूजनपिसञ नानि ङ्य त् [रति सक्लदि 

भङ्गनाप्रदामं भवभवद्छदनक्षारि यः करोति| चअभि- 

अतफलदे घ नाकलोके वसति पितामहव््मराणि 

{नि"यत्" । खभिभतफणदे, दृटफलदायिनि । “पिट 

श्तमवताग्येद्धवाश्चः श्च च दुरितौषविनाशगशुद्देहः । 

अरपतिवनितासदखसंख्छ : परिषटतमम्ब, जसं रदाभिवन्द्यः। 

षति विधानभिदं सदिगङ्गनाकनककल् पल ताविनिेदने । 

पठति यः रतो तदोचते ख पदमेति शुरन्द्र- 

शेविवस्” । कलप रंकल्पविषवद्य घाधनं कता ।र्चर. 
दशगाखाद्पलतायाञ्च। 

कल्यवर्ष एर उ्रसेनश्राठर्देवकखात्मजोपदेवस्यात्मजमदे 

“खाङकातलौ?रवकचोपसेनश्च चतारो टेवकाकनाः। 

रेववादपदेवशच शरेयोदेषवद्वेनः'* इवय क्वा राजन्यकलप- 
वर्षाद्या उपरहेवद्वा दथ” भाग० ९.२४,२५ उक्तम् | 

कर्पसरु्र न० कलपद्ध वैदिककर््ादष्ठानख प्रतिपादकः 

खम् । आाश्लायनापसतम्बप्रणोतेष वे दिककर्ेप्रयोगाये- 

दकेष छतरातरकयन्येष “व होऽखभेधः संख्यातः कल्प- 

खमे य `बाद्ञयैः। चदोममहश्तस प्रथमं परिकल्पितम्” 
रामा । [पान्त धितसिन्ववः"भाग० १,११.२ । 

कल्पान्त प्र ° । कलपग्धान्नोयलं । यलये जअयरः । “कत - 

कल्यत वि°खप-णिच-क्तं । रचिते“प्रज।पतिः कलपितयन्न- 
भागम्" कमा० । “मदौयसोभपि षनाभनल्पणकलपि- 
ताम् " २व्यञ्धिते। ` इप्तभेदकरकलपितखरमू"" माघः | 
“करे कथ पितोव्यक्ितः खरोयल" क्ञि०। शेच्यारो- 

पिते च ।“खधिष्टानावयेषो हि नाथः कल्पितवस्तुनः”' 
खतस'० । “कि न पष्चसि संसारः तन्ौवान्नान- 
कल्पितस्"'बेदा०प्०।४ अरोहं सच्जितगजे हेमच ० 

१ कलिमसन्नवा परिभाषिते “तञ्च छिततम' कमे चता 

श्यत्त कल्यितम्” वाक्यप° ! 

कलिन् ति ° कल्ृपयति कप-ख्पिच्-खिनि । १रचके र्यारो- 
-षके श्वेथकारके च॒ नापिते घु* । “ले ताये कल्पिनं 
इापरायाधिकलपिनम् " यजु° ९०,१८। 

कल्पः लि ° शंप-खिच्-यत् । १रचनोये रखारोष्ये र्खनु्ेये 
४ विधेषे “कालो पपन्नातिधिकलप्यभागम्"' रघुः । 

कल्मन् न° कर्मन्मरख लः। कर्मणि । 

कल्मलि ए कलयव्वपमसयति मलम् एषो० । १तेजवि । 
“तख प्रषच्यां दिथि चद्वा एचलो मन्तो भागधो विन्ञानं 

बासोऽङङब्णोषं रालो केधा हरितौ परवन्तौ कल्मलि- 
भेखिः' अथ ०११,२,१। 

कल्मलौका न°कखयल्यपगश्यति मखम् एषो °। ज्वलनयुक्ते 
तेजि भिङ्° | ̂ “नसखा कल मदोकिनश् ममोभिः» 

० २,११.८ । “कलमलोकिबः ज्ुखतोनामघेयभेतत् 
निरू० । १,१७ । ज॒खन्त' कङयत्यपगमयति सलमिति 

कलमलोक` तेजः+तदन्तः शदरम्"भा० तवः अस्ये इनि । 

कल्मष न° कर्मं शूभकमे खति खो-क षु° षत्व" रख लः। 

$पापे.व्यपेतकलमणो निन्टं बद्धलोके भदो यते “व्यपेत 
कललघोऽभ्ये ति^भ्यासौस्तायातनाः प्राय ख लोवो वौतक- 

लमषः* मदः) रनदुति तिण्खमरः१ ₹स्तपुच्छे न ° निजा ° 

8नरकमेहे ए ० भेदि०। ५मखिने लि ° जटाधरः ““जन्ड- 

न्वे यदि खातां वारौ भौमनो । र मासः कल्मषो 

नाम भनोडुःखप्रदायकः” दो पिकोक्ते दैमासभेरे ए । 

कल्माष इ° कलयति . कल-किप् कल् भाषयति हिनल्ि 

अन्यवस्ं म् सभाया श्ु° भष-इसायाम् अच. कमे ०। 

शचिललव्ै रतद्ति लि शमरः “अनशचांलि- 

चिरिकलसाषान्"भा०आ ०९अख ० | तित्तिरिवञ्जिलवच्णंन् 

क्रः । “कलभाषा खग्निमार्ताः?' यज् ° २४,७ । 

^“ कगमाषाः करपुराख्धयः पथवः चखाम्निमारूताः षर 

ये” गेटढो० “कलमाष रेन्दराग््माः' यज ३६..५द । 
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“मारतः कल माष खभ्नेयः ठब्णः' यज् ०१६.,५६ । 

श छष्णवसतु ४ ठण्ण पाण्डर वरे $ ०५ तद्वति ति । दैराचसे 

च षु्त्री स्तयां जातित्वात् डोष् मेदि° । वशवाचित्वे 

गौरा०पाठात् स्तिया ष् । ऽगन्धशाखौ बु ०राजनि०। 

सच्यग्निमेदे भारतम् | ““च्ग्नोनां याद्रेेन स सक्तानां 

सहाग्डधे ! | `ते जातवेदसः सवे" कल माषः कम- 

स्तथा । दनः शोषणदौव तप्रनच्च महालयः'' इरि - 

व १द०अ० | ध्नागभेदे “नोलानोकौ तधानागौ 

कल साषशवलौ तथा'* भा० खा० ३५ मागनामोक्तौ । 

१० कणन चते च ! “कल माषनिल्ेके "आखनर्ग्द० ४) 

२,५ । “कल माषो नाम छष्णविन्दु चित ५? नारा०। 

कलमाषकण्ड उ० कल साषः संन्णप्राण्डरः क्रष्णोवा 

करटोऽख । भद्हादेवे इारा० तद खतः चे तथे 

त्वेऽपि विषपानकाले नोलकणठलत्वात् तयात्वः कल 

माषसोवादयोष्यव ।^् वा दिन्विष्णुरधिपतिः कड माष- 

सोबो रच्चिता"खय०३,२७,५. ।५भरषाव ला दिथे विष्ण- 

` बेऽधिषतये कल साषयोवाय रकिले"'खथय ० १२,३,५९ । 

कल्माषपाद इ°कल माषौ पादौ य्य । रूयैव ण्ठ चदा- 

बले ट पभेदे ।“द भावये सगरखाच्ताम्"दइुपक्रम्य “चय् ̀ 

ताजितृखतस्वासोटतपरस्यौ महायशाः । दिव्याचद्दय- 

स्नोऽखौः राला नलसखो बलो । ऋतपञ्ं ठवस्लासोदाकरू - 
प्थिर्मद्ोपतिः। छद्ाखश्लनयस्तखध राजा न्द्रसखोऽभ- 

बत् ¦ दास छतस्लासीत् सौदासो नाम पाथ्वि! । 

ख्यातः कल साषपादो बौ नाशा भिलसहोऽभवत्'" 

रिष'०११अ०। तस्य जच्मणापात् रा्सलप्राग व॑ खेन 

श्ाप्रविमोचनख च कथा भा०्का०१७७.७८०्खग्यधा- 

५करमाषपाद् इतेरव' लोकेराजा अभूव ह । दत्तक 

वजः पाये! तेजसाऽखुढथो भुवि । स कदाविदनं राजा 

गयां निर्ययौ पुरात् । खगान् शिध्यन् वराहांश्च चचार 

रिष्ुमहनः। तखित् वने महाघोरे ख्डगां च बह्थोऽडह- 

नत् । इत्वा च चिरं श्रान्तो राजा निवषटते ततः। 

अकामयत्तं याच्छा्य विश्ासमिलरःप्रताप्रवान् | षतुराजा 

महायान वाशिष्श्टपिसत्तमम् । ठष्यात्त्च चधात्त च 
रकायनगतः पथि | खपण्यदजितः सङ्धा छनि प्रतिस 

खागतम् । शक्तिं नाम महाभागं वथिष्कृलव दनम् । 

क्ये दत्रः पुत्रथताहथिष्स्य मद्धाम: । अपगच्छ 

पथोऽशगाकमिव्येवं पार्थिवोऽजवोत् । तथा कषिरवाचैनं | 

सान्वयन् च्छया गिरा। मभ पन्या महाराज , धमप 

केच्मा 

एष सनातनः । रान्ना सर्वेष घम्ेभु देयः पन्था हिजा- 

तये । रवं परश्मरं तौ द पथोऽ्ैः वाक्यमूषठः। 
अपरपोपसरपेति वागुक्तरमकुव्व ताम् । ऋषिस्तु नाप- 
चक्राम तखिन् धर्ापथे स्थितः| नापि राला इने- 
म्प्रानात् कोधाञ्चापजगाभ इ । अश्द्चन्तः त॒ पन्धानं 

तश्डषिं न्टपसत्तमः । जवान कथया मोष्ान्तदा राक्ष 

वच््निस् । कथाप्रह्ारामिहत्ततः स शनिसत्तसः । 

तं थाप न्छपश्रो्ठः वाथिषठः क्रोधमूच्छितः। छलि 

राचचसवद्यज्ञाद्राजापरद ! तापम् । तणाश्वभद्य- 

प्रश्टति षरुषादो भविष्यसि । मदष्यपिशितेः 

सङ्त्रिष्यसि सहोभिमास् । गच्छ रालाधमेतय् करः 

शक्छिणा वीग्यअक्तिना । तवतो याच्छनिभिन्तन्त॒ 

वि्चामिन्रवणिष्योः। मैरभासोत्तदा तन्तु विच्रा- 

निनोऽन्वपदयत | तयोषिवद्तोरेवं समी पश्ठपचक्रमे । 

ऋषिर्यतपाः पार्ये } विश्वामित्रः प्रतापवान् | ततः सं 

बबवे पञचा्तन्टषि ्टपसन्तमः । ऋषेः पुन्न वथिषख 

वञ्चिष्ठमिव तेजसा } आखन्तद्खाय तद्ात्ान विश्ानित्ो- 

$पि भारत | । तावभावतिचक्राम चिकोधेच्चाकानः प्रियम् । 

खत थप्र्लद्ा तेन शक्गणा ई पोत्तमः। जगाम शरणं 

शत्चिं प्रसाद्वितुमरयन् | तख मावः विदित्वा ख 

न्हपतेः कुरुसत्तम । विश्वामिलस्ततो र्त अरद्देश च्पं 

प्रति । पान्त तु विप्र्विवे श्ाभिवख चाज्ञया । 

राचः किष्वरो नामे विवेश पतिं तदा| रसात 

ग्टह्ोतन्तु विदित्वा छनिसत्तमः | विच्ाभिलोऽष्पाक्रा- 

सन्तश्माह् थादरिन्द्म ! | ततः ख ्टपतिस्तेन रच्चसान्तगेतेन 

च | बखवतृपोडितः पाये! नान्वबुध्यत किञ्चन । दद- 

शाथ दिलः कचिद्राजानं प्रस्त वनम् | अयाचत 

शधापन्नः सभांसम्भोजनन्तदा । तखराचाथ राजिं 

भिल्रसह्स्तद्ा । असस बद्ध सव मलरव चष प्रतिपाल- 

अन् | निषटत्तः प्रतिदाखामि भोजनः ते यथेधचितम् । 

क्त्या प्रययौ राजा तच्यौ स द्निशत्तमः । ततो राजा 

परिक्रम्ब यथाकाम यथादखम् | निषत्तोऽन्तःरं पाये ! 

प्रविश महामनाः । ततोऽदर रात्र उल्याय छदमानाग्य 
सत्वरम् । उवाच राजा संख्टत्य जाद्यणख प्रति्तम् । 

गच्छाषृश्िन् वनोदेथे ब्राह्मणो भां प्रतीते, अन्नार्थो 

त' लभन्ेन समांसेनोपपादय । गन्छव्वं उवाच | एव 

शक्नसततः दः सोऽनासाद्याभिष कचित् । निवेदया- 

माष तदट्1 तश्नौ रान्ने व्यथाज्ितः। राजा रलका- 
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ष्टः दमा गतव्ययः | खष्यन' नरमांसेन भोजयेति 

सुनः नः । वचेषध ङ्ख ततः ददः ख स्थानं बध्यवाति- 

नाम् । गत्वाऽऽजह्वार त्वरितो नरमांसमपेतभोः । स तत् 

संख्य विधिवदच्रोपद्हितमाशु वं तश्षौ प्रादाद् बाह्धष्णाय ` 

शषधिताय तपख्िने । स शिद्धचच्तषा श्ष्ा तदन्न दिल 

सत्तमः \ च््रभोख्चमिदमिव्याद को घप्था कुलेः । 

जाद उवाच । यञ्ञादभोच्छमच्र मे ददातिसन्टपा- 

अम; } तच्छतं व सूदस्य मिष्वव्यत्र॒ लोकपा । सक्तो 

मातुष यथोक्तः र्तिणा षरा । उद्वेजनीयो 

भूतानां चरिष्यति महोभिमाम् | दिरचव्याद्कतो रान्तः 

ख शापो बलव्ानसूत् ! रचोबशशमातरिटो विसंज्नचाः 

भवन्त.पः। ततः ष न्पतिन्रेटो राचसोपडहतेन्द्रियः ` 

उवाच शक्ति, वं इष्टौ न चिरादिव भारत ^ याद् 

सदयः यापः प्रयुक्तोऽयं मयि स्वया । तस्माच्त्तः प्रव 

सव्ये खादितः सादुषानहम् । खष्डक्घा गवः रदयसतं 

प्ाथव्वंपरबुव्य च | शक्तिः त भच्यामास व्याघ्रः 

पशभिगेशितम् । अक्रि तन्तु धतं डा विद्ाभितः इम 

शन; | वथिदखेव इष वद्र: सन्दिदिथ इ । श तान् 

शक्वीपृवरान् पुनान् वशि महात्नः। भच्चवामाख ल करदः 

चिः दरान् श्हगानिव | दथिषो घातितान् त्वा विच्रा- ॑ 

भिनरिख तान् तान् | धारयाभांख तं शोकं महद्भिर नेदि- 

नोम्१।५ततः प्रतिनिदटत्तः ख तया बध्वा शानवः। कलमा - 

पाद् भासनं ददर्थं विलने वने | शदतड्वत'राजा 

कुड उल्याय भारत ¦ । खाविषटो रक्षोत ख द्रयेषात्त् तद्ा 

खनिम् । अबश्छन्तो त॒ तः हहा क्ररकर्माखमयतः । 
भयस्"विग्नया वाचा दरिषटनिद्मबोत् । अरौ गल् 

सिवोखोख दशन भगवन्नितः | प्रग्टष्ोतेन कान 

राच्तसोऽभ्येति दारखः। तं निवारयिदु' शक्गो नान्वोऽल्लि 

भूवि कञ्चन । त्वडतेऽद्य महाभाग ! सव्यैवेटविदां वर ! | 

यादि भां भगवन् ! पापाद्खाहारणदेनात् । रा 

सोऽयसिष्हातचच' वै ननमावां .वभोहते । वशि उवाच । 

साभैः एन! न भेतव्यं रा्षषान्त कथञ्चन | नतद्रचो 

भयः बखात् पश्छसि त्वपख्ितम् । राजा कलमाष- 

पादोऽ वयं वानु प्रथितो भुवि। ख णषोऽख्िन् गनो. 

हे भे निवसत्यविभौवखः । गन्वध्वं उवाच | तसापतन्त 

प्रच्छ वथिषठो मनवामभिः | वारयाभाष तेजौ 

कङ्धारोखव भारत ! । मन्तपूतिन च धुमः रु तमभ्यच्छ 
वारि । भोच्यामाष वै थापात् तसा दुषोरान्नराधिप्रम् । 
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ख हि दादश वर्षाखिवाथिषद्धैव तेजसा । यल आारीद्- 
देव पकाल दिवाकरः । रच्तसा विप्रशक्तोऽथ 

ख पस्तदनं भत् ¦ तेजसा रञ्जयामास सन्ध्याभ्बभिव 

भाच्करः । प्रतिलभ्य ततः संत्तामभिवादयय कताञ्चखिः । 

उवाच न्दपतिः काले वथिषटक्डधिदत्तमम् | सौदासोऽद 

महाभाग ! याच्च छनिसन्तम ! । अस्वन काठ यदिषटनने 

जहि किं करषाशिते । वि उवाच । उत्तमेतदुयथा- 

कालं गच्छ राच्च प्रणाधि वे । नाद्मणणंसतु मचष्येन्द्र । 

मावसंस्या; कदाचन } राजोवाच । नावमख मा 

भाग ! कदाचिद्भाञ्जखषेभान् । त्वज्निरेणे सवितः सम्यक् 

पूज् विष्वास्बडं दिलान्' । 

कल. मागाखूषिरम्मल । तद्ध कद मावपादताकथा ख 

खगे तय् कपथापादिकथा च भाग ०९.,९अ ० यचा- 
““छतपर्खखऽनलस खोयोऽ अविद्या मियान्रलात् । दत्वा 

ऽ्द्दय द्धा, सव्व कामस्तु ततदतः । ततः चदास- 
शत् यलोमदयन्नोपतिन्धपः । आआाहम्िलरशष्हं यं वं 

कलभषाङ्कि,खत कचित् । वथिष्यापाद्ररोऽभूदनपत्यः ख- 

कश्वेया । श्रोराजोवाच | किंनिनिन्तो्चरोः शापः 

सोदास्ख महाक्मनः । रद् दितमिच्छाभि कथ्यतां 

न रषोयदि | च्रौश्क उवाच । सौद्ासोखधमयां किञ्चि 

रनच्चोजषान ह । छमोच भ्वातर, सोऽथ गतः प्रति- 

चिक्लोषेया । संचिन्तवन्नवं रान्तः खद्द्पधरोग्टडे । 

रमै भो कामाय पका निन्य नराभिवस् । परिेच्छ- 

भां भगवान् विलोक्याभक्षपुमञ्जसा | राजानमशपत् 

क् होरचोद्धोवं भविष्यसि । रशःखत' तदिरित्वा चक्र 

दादथवानिकम् । सोऽ्वपोऽ्जदिनादाय गख श्रु 
शशद्यतः । वारितोमदयन्दाऽपोखथतीः णदयोजं लै । 
दिशः खमवरनोः सव्ये". पश्यज्ञोवमयं पः। रालसं 

भावमापन्नः पादे कलमाषताङ्गतः ¦ व्यञायकाले 

दढ बनौकोद्श्पतो दिजौ । शुघार्तोजर्ट्े विप्रः तत्- 

पठ्याहाज्ञतायेवत् । न भवानाचचसः सालादिच्छाकूनां 

मङारथः । मदय्या पतिव्वौरि ! नाध््यं कुम हसि । 

देहि मेऽपन्बकामाया अलतायं द्विजं पतिम् | देष्टोऽयं 
माहषोराजन् ! इर्षद्धा खिलाधेद :। ताद्य बधो वोर ! 

व्वायबघ रच्यते | एष हि द्ध्य विदांखपःयोल- 

युष्यान्वितः ¦ आरिराघयिषनं मदा पुङूषश्'सितम् । 

शयं सूताक्ममामेन भूतेखन्वष्ित' युः । सोऽव ' नह्ञभि- 

वर्ते राजर्भिप्रवराद्विभो । कथमर्ति शवं श्च ! बर्थ 
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पिवरिथात्मजः ! कमणा मनसा वाचा स्यमूतेष सौ 

दम् । षिद्याविवेकसम्पच्नाः शोचभेतदिड्वे घाः | 

तद्य काधोरपापखध भ्व.णख ब्रह्मवादिनः | कय बधः 

यथा बनो न्यते सम्भतोभवान् । यद्यय" क्रियते भच्य- 

स्तह्हिं भां खाद् पुष्यतः | न जोषिष्ये विना येन चञ्च 

कल्यपाल ए*कच्यं सध मद्य' पालयति पाल-अण् उपन्सर 

शौरडिके हेमद० । स्खुल् कल्यपालकोऽपि तल्ाचे" 
शब्द्मा०। [ प्रातर्भजने, लिका* 

कल्यवत्तं ° कल्ये प्रात्य तदु पिच कम्र अच् । 
कल्याण न *कल्दे प्रातः अर्यते अब्द रते अण--षञ् ।१ हन्ति, 

ज्टतकं तथा | ए करूणभाषिरया विलपन्त्या अनाय- 

वत् । व्याः पशुभिवाखादत् सौदासः शापमोहितः । 

बाह्यो बोच्छ दिषिष' धुरुषादेन भकितम्। थोचन्यात्मा- 

मह्वम शपत् कुपिता सतो | यसा भितः पाप! 

कालतः स्वपत्या | तवाचि ग्ट राधानाद्छतप्रन् ! 

दथिंतः। एषं भिरं शप्त्वा पतिलोकपरायखा । तद्- 

ख्छीनि सखमिधेऽभ्नौ प्राख भन्ु गेतिङ्गता । विशापोदाद्- 

शान्दान्ते मैवनाय शष्दयतः । विन्ना्य ब्राह्मणोशापं 
महिषदा श॒ निवारितः ¦ ततजन्रुः स तत्याज स्त्रीषधखं 

कभ्पथाऽप्रजः। वथिषस्तद हन्नातोमदयन्त्यां प्रजामधात्" | 

कल्मापौ खो कल्माप+ “अन्यतो ष् "'पा° हगेष् ।१चिलवरै- , 
युक्तायां स्तयां २ छष्णवशेयां यशनानद्याञ्च प्रतिक" 

न्पञ्रेञो यतमानोऽपि भारत | । अभितः सोऽथ कल्माषो 

गङ्गाजले परिभ्वमन्”' भा० खा १६९७ | “कलमाषीं 

गग्णवखा" यदठन्भभितः” नोलकञ° “कल साभोतोरसु सवख 
गतस्व' गिष्वतां ष्टगोः'" भा०स०७दैख० | गङ्गाय्नास- 

क्ृमद्मोपे एष श्टगोराखम दति भारतादौ लोके च प्रवि- 
चरतः कलमाषोन्द् न यहनोच्यते धिताखितियोर्नद्ोः- 
भिन्रितत्वे न कन्ण पाण रषशैत्वात् प्रवागस्वयद्नायख्यात्वम् 

` कल्य न° कलयति चेटा अन्नम् ° यक्, कल्यते कल-गतौ 
कमणि यत्, कला वाधुयतृ्षा। प्रत्ये अमरः 

२मधुनि हेमच ०। श्नि शामये «यावदेष भवेत् षल्यस्ता- 

बत् त्रेय; समाचरेत्” भा० 8०५५अ०। 8सच्जे समर्ये 

उद्युक्तो च नि°खमरः५कथयस कथाभेतां कल्या; ख रवये 

वव"भा०च्या०५अ०।“'लब्बू रं घव तथाऽ्षये मह- 
घधोः। बभूष कल्यः कौन्तेयः प्रह्टः सद्यकम््ःयि? मा० 
ख ०२२५अ० । “कल्यौ सोभगवन् योह मपि सर्व 
छरादरोः"भा °चआा०२२१५ ० | ५वाकूञुतिवर्जिते(काला 
बोवा )&उपायषचने कल्ट्मा णव चने च नि०ेदि ०।६चुरायां 

श्लो भेदि° ७गुभात्मक्षायां वाख्टां द्नी अमरः ८डइरो - 
लक्यांस््नौ शब्द्र० | 

कल्यजण्धि सलौ चद-क्तिन् कच्छे प्राम ग्धि, । शप्ातर्भोजने 
उपचारात् २तत्कादभचेव् जटाधरः कल्याथाद्थोऽष्यल्र 

काल्याणकष्टत न° ख्तोक्त चओओषधिमेदयुक्तश्तमेदे बधा-- ` 

मेदि ° रङ्गे । शअभिपरताथं विद्िमङ्गलम् “वचिन्नेव 
कवे नित्व कल्याणं ततर वै भुवम्” “पूज्या भूषयितव्याश्च 
मह्धकस्हयाणमो स्, भिः" चः। “तद्र कल्याणपरस्मराणाम» 
“अन्वसोयत कलायं तद्या विच्छिन्रसन्तिः"'रघः 
तद्धेठरपि शङ्खादिक' मङ्गलम् । “काणा नां जरि 
महां भाजनं विच्वमूत्त.! “मालतोमा० । शशुभवुन्त 
विण्खसरः। “कल्याणपञ्चमा रातयः कल्याण. 
पञ्चमीकः पकः” ति° कौ “उदगयने आपूर 
लाये पचे कल्याणे न्ने चौलोपनयनगो दान विवाहाः" 
छाश्चर्न्ट० १,8७.१, “प्रातितेश्याहवेश्ौ च कल््याये 
विं यतिदिजेः” मदः । स्यां बह्ञा ० वा ष् । «उप. 
स्वितेयं कल्याणो नान्न कीर्तित एव यतृणएषुः। «उपो. 
पविष्टः कलाणोः कथाश्चको सनोरमाः"भा० व०१२४ 
“उवाच चन' क्यारा वाचा नधुरयोजिं स्” भा० 
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कल्याणकशुड ° छख्वोक्तो द्रव्यषि रेषख युक्तया पकं शुः 
मेरे । यधा^प्रस्यलयेखामलकीरसख शुद्धसख दन्वाद् ठा 

शुडख्छ । चूोशतें न्विकचव्य जोर व्योषेभष्णा हष 

ऽजमोदैः । विडदकसिन्ब् लिफलायमानोपाठाग्निघान्यैद 

पिचुप्रमाखैः । दत्वा बिदश्् खेफलानि चाष्टव्टौ च 

तैलस्य पचेत् धावत् । तं भक्तयेदच्चफलप्रमां यथेष्ट- 

वेष्ट लिघ्गख्धि युक्तम् । चनेन सव्व अश्णीविकाराः। 

शश्वासकासख्रमेदथोषाः। शाम्यन्ति, चायं चिरमन्तर- 

ग्ने ईवख "सवख च ठदिद्ेठः। स््नोणां च बन्ध्यामयना- 

अनः दधात् कल्धाखको नाम गुडः प्रतीतः” । 

५विइङ्गनिफलाहसतामद्जिठादाडिमोत्पलेः । प्रियक्गु खल 
बाख कचन्दनामरद्ारुभिः। बद्श्कृटरजनीपिनीवारि- ` 

बाइये; । हरेणुकालिषृहनतीवचाताखौ केसरः । दिक्ीरं 
विपचेव्छप्पिमालतोकुचनेः स । विषसज्चरकश्चाषयुलमो- ` 
ज्ाद्गरापहम् | रएवत्क्याणकं नाम हर्पिरमाङ्गव्यख- ` 

प्तमम् । अलच्छीयङरचोऽग्निभान्द्यापखारतापदत् । ` 

अद्यते नद्शुक्ताणां बन्बयानां गभेद् परम् । मेष्यद्चकतु" ` 
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घुभायुषंय रेतोभाग सजापडस् | र्तेरेव यथाद्रव्यैः; 

सञ्गन्ध ख साधितम् । कपिलाया तप्र" छवयेभणि- 
संयुतम् । तत्क्षोरेण सहेक्ध्य' प्रवाध्य क्नेरिमेः | 

इमनचम्पकाशोकिरोषदुनेष वम् । तथा नलद्पद्चानां 

केरेदांडिमख च । तिधौ प्रशस्ते नक्षत्रे शाधकखा- 

ठर च। ठतं मदुषुदेवाय ब्रद्भणेरभिमन्तितम् । 

दत्तं सर्व्ज्वरानु इन्ति महाकल्हाणक तस् । दशेन- 

श्यर्यनाभ्यान्त॒ शव्वेतोगहरं शम् । अध्षदुः सवं 

भूतानां वलोपलितवज्जितः । 

जीनेदषशतत्रयम् ” । 

कल्याणकलवण न° च्तोक्ते ौपधमेदयुक्त लगणभेदे यथा 

५गण्टोरपलाशङुटजिल्व कैसुद्यपामागेषाटलापारिभद्रक- 

नारेयोशष्णगन्धानो पनिद हन्यट खषकनक्तमाकपूतिकाटड = 

तोकस्छकारिकाभन्ञातकेज्् दवजयन्तोकद लौव्षामू होवेर- 

शुरकेनद्रशारुणो चे तमोच्काथोका दे वंवगे समूल 

पलथाखमाद्रंमा््य लवणेन सह स्ट पूर्व्ववद्ग्ध 

च्वारकल्येन परि्ताव्य विपचेरेतत्मतिवापञ्चालर हिष्ादिभिः 

पिपूषलयादिभिव्वां । व्य तत्कल्छया यकलवणं वाव्सोगेष 

शलभङ्ञोहाभिषङ्गाजोखणरयोऽरो चका्तानां कासादिभि 

खपदर,तानां चोपदिशन्ति पानभोजनेष्िति | भवति 

चात्र । शिषरन्दनादष्णभावादहोषायाञ्च विपाचनात् । 

खंस्कारपाचनाद्धेद्ं वातरोगेष अखते ” । 

“कल्या णकं वा खव पिबे ु" दतः । 

कल्याणशयोग इ °ज्योतिषोक्त याल्ाङ्गे लग्नावधिखयानविेष- 
स्ितप्रहयोगमेदे यथाशयुरौ केन्द्र १,४,७,१०,विकोखे 

५,९, वा रबिलामे ११ च कख ?० | कल्याण- 

योगी भूपद्य यातः कल्दयाणक्लट्भवेत्' ) ““लिकोखगे 

५,९., शभे खेढे शणले वा दितोयने। कल्याखसंन्नो 

योगोऽयं यायिनां मङ्खखप्रदः"इति च 

क्याशक्तत् नि °कल्याणं शुभं शाद््रविद्िव' करोति शकष 
&तर ।१ास्पिडितकम्बकारके ५नदह्ि कलया खकत् कञ्चि- 

द्गेतिं ताव! गच्छति"गोता२कल्ाष्टकरमात्रे च ति ०। 

ऋल्याणवत् लि ° कल्याण+असूयय ̂  मतुप् मख वः । भङ्ग 

खयुक्तं त्रिका च्जियां ङोप् । 

कल्याणवाचन् न° ६त°। शास्त्रविदितकततव्यकम्पणः प्राक- 

कसेव्ये नाद्य्ादिद्वारा कल्या ्ययुक्तमन्तरविशेषवा चने । 

ततृ्रकारोयधा “खौं अः कर्तव्ये ऽखिन् कमणि कल्याणः 

पवन्तोऽचिन् बन्त'हति प्रार्थिते नाह्जणेः “ओं कद्धायस्' 
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अखाभ्यासाद््टतखेह् . 

कव 

इति विरुकरे “ओं एटथिष्या्ुतायान् यत् कलाय" 
षरा छतम् । षिभिः सिद्गन्धव्व'ल्त् कलपराण' सदास्तु 
नः'“इतिय थे माभित्यख लौ गाचिन्छ भिरदु् ण्डन्दो नद्या 

देवता कलपु रखवा चने विनियोग इति ला भ्यो न 
सां वाचं कलदुाणोलावदानि जनेभ्यः बद्यराजन्याभ्या 

ऋद्राय चार्याय च खाय चारणाय च प्रियोदेवानां 

दकिणावे दादरिह भूवासमयं मे कामः सग्धष्यताइप- 
माहा नमतु ' यज् ° २९.,२, इति च पठेत् । 

कल्याणवोज इ° कल्याण वीज यख । मद्रे राजनि ° । 

कल्याणिका स्तो कल्याण-+षंन्नायां कन् अत इत्वम् । 
मवऽशिलायास् राजनि° | 

कल्याणिन् ति° कल्याण+अस्यथ' इनि । {कल्धाणयक्ते 
च््िवांडेषए्सा व र्बलानाभोषधौ राजनि° | ४ 

कल्याणखादि ष पाखिन्युक टक्प्रत्ययेनडगदटेशनिभित्तमूते 

शब्द्गणे स च गणः “'कल्याणो दभगा इुभेना बन्धको 

चअनुट्टि अनु्धृटि जगतो वलो बदी ज्चे्टा कनिष्ठा 

मध्यमा परस््नो' काद्दयारनेय द्ग्यादिः । 
कलयापाल ए° कल्यां चरां पालयति पाल--अण उपण्वर । 

थो ण्डके विक्रा° । ख्ख .ल् । कब्डयापालकोषयन । 
कल्ल कूजने अशब्द च ज्वाण्खात्मर अशभ्सेट् । कङ्ञते अक 

ज्जि चकष्ल प्रनिकल्लति कञ्चः । [ तबथात्म् । 

कल्ल बि °कन्ल- खच् । बधिरे लिका०। तख शब्दाश्रोढत्वात्- 

कञ्चत्व न° कक्ञख भावः त्व। !खरख भेदने डेमच° 
र्बाधि्येः च | 

कल्लोल इ०कल्ल-बा०व्ोलच, कम् जलं लोलं चपलं यखाहा 
अत्र नित्यं अदस्तारदय लत्वम् नि ° तद्धानदुना सिकत्वं च । 
शमहातरङ्ग, अमरः “कालिन्दी जलकञ्चो कोल 7इलङ्द- 
ली? उद्खटः 1“ “कङ्लोखाः सलिलनियेरषाण्य- 

पारम्” साधः रेष व शवैरिखिबि" भेदि । 
बज्ञोलोऽसूयले एष्करा ० इनि । कल्लोचिन् कल्ञोलयक्त 
देये नद्यां स्त्रो ।“कज्ञोखिनीवज्ञभशज्ञलङ्खे'” माना ०ख 
जातोऽ तार० इतच् । कङ्ञोलित जातमहातरङ्ग नि ° 

कव स्तुतौ वमे च भ्वा° चा्म०सक ० सेद् । कवते कवि । 

ष्दकमे णिच.-कावयति ते चदित् अचक्ञावत् | प्रनिकवते 

कवक ए कु-खच रुन्नायां कन् । सासे, रभूच्छत्राके, न° 

डेमचर । “लशुनं ब्टञ्जनश्चव पलाख, कवकानि 

चेति" अभच्छे मदः । “देवतां विः चिसु' लोहि 

तान् त्रञ्ननांस्तथा | अदुपाङुतमां सानि विडज.नि कवकानि 



कव 

च") खभच्छे यान्न “कवकानि कल्राकराखि'› निता०। 

कवच पजक वातं वञ्चतिवन्चमृल०क चतनोत्या ० उचखाण्च 

वा | गई थे रपटहवाद्ये च मेदि रैसन्नाहे 
माबलाणे योड़ भिय के शस्त्राातरलथायैमङ्ग धाय्ये" 

लौहाटिनिभ्धिते वमख्छि पु°्नण्खमरः | कवचलच्तणा- 

दिकं य्न कल्पातरावकतं यथा-~ 8 

«खढगादीनान्त॒ मखना पूवयैमेव निद्थिता । अशाकानेष 

निर्ि्टः कवाचादिरिपोष्यते । वक्ञचणं संयद्ेख प्रव्लयाभि 

निबोधत । कां चमे सव स्कं = लयनेतत्त दसतरम् । यथो- 

न्तरं गुष्युतं यथा पू्ैन्त निन्दितम् । थरोरा२रकत्वन्तु ल घत्वं 

दृढता तथा । इमे्यतेति कथितः कवचे रुशसं यहः । 

खच्छिद्रतातिगुरुता तहता खभेद्यता । कवचानां विनि- 

दिष्टः रमासाहोषख'सहः। अतव वरथो पिनदि्टः कमोदेवं 

अदव्विधः। दितोरक्गस्तथा पोतः गष्णो जद्ञादिष कमात्। 

केचित् कुर्वन्ति कुशलाः कवचं धादुखश्छ्वम् । कनकं रजतं 

वाख कोहं तेष थथाक्रमम्"। अधिकं बमं बन्दे वच्छते । 

"यथः शस्नप्रडाराथां कवचं प्रतिवारखम् ! तथा टेवोप- 

जातान) शान्तिमिति वारणम्” मल० त बु° | 

«वितत्य याङ्ग" कवचं पिना" “(सच्छलक्वचं रथस्" 
भदः | कवचोजातेऽख तार ° इतच् । कवच्वित्तत तद्धा- 

रके लि०। सः अस्त्य दनि | कवचिन् तद्धारके ति० 

“नमो विलभिने च कवचिने च" यजु° १६१९५ “यच 

कवच्चो वश्चाऽकवचोऽभित्लो यञ्चाजमनि च्छा पाः कवच 

पाथेरज्मनाभिहतः शयाम्” अथ११,१०,२२ द्डिवां 
डगप् | वन््ोक्तो मन्दरसाधनाङ्गे ४वाक्यसं बभेद ।५मन्ते णु 

न्नियते योगौ रक्ते कवचेयैतः”' इति तन्तोक्ते खख 

रश्ासाधकत्वे न वभेतुल्यत्वात्तयात्वम् । ““च्रोजयन््ङ्गख - 

खास कव चख ऋषिः शिवः" “इद् कवचमन्नात्वा योभजेत् 

कालिदकिणाम्2 ति चमे०्त०। कवचानि च देवताभेदे 

भिन्नानि तन्द्रोक्कामि तानि च सन्त्रसारे सोत्रकवचप्रक- 

रणे अन्यन् च उश्यानि । तानि च^भूव्ले' विलिखितं च॑तत् 
स्वणंस्व' धारयेद्यदि । कणठ वा ठचि वाङ्तै'"दत्यादिना 

तन्त्रो शिखित्वा कण्ठाद् घाद तया विहितानि । 

कवचपच्र पुकवचः तद्घखनसाधनं पल्लभिव वच कलं यद्ड । 

भूजषनडक्ते शब्द् च ° । “'भूजे विलिख्त चैतत् "तन््ो- 
क तदल कलस्य कवचङेखनाधारत्वात्तथात्वम् । 

कवचष्र यु सवच रति येन वयसा 
च् उपर ख०। 

-लद्यमे 

कवचहर ् थोद्यभयोम्बवयस्के मारे 

[{ १८३०) कव 

कवचहरः कुमारः” सि° कौ” | वन्ंइरादयोऽष्यत 
“वभ्यैहरः कुभारः"रषुः। 

कवटौ स्त्री कौति शब्दायते क-अटन् गौरा° छेष । कवादे 

दिङ्पकोषः । तदाः रोधनक्ाे यन्द्ायमानलवात्तथात्वम् 

कवत खलो कण्टः अस्ता भदप् स्तिया इय् । 
कया नचिल्" इ्यादिकाछठ ल् । “कषतोष् रथन्तरम् 
मायतोति” ताण्ड ° तिः “कया नवित"दत्यादाख्िख 
चच कवत्यः''सा० स भा०माधवः।५अविदेश्य' विनिशेतुः 

कवतोष॒ रथन्तरम्"खधिकर० सा ०। “ता चः» क 

४,६१ क्ते आद्यास्िख्धः । तलान्यायाः कवच््वाभावेऽपि 

खाययोहं योः कवत्वेन बाङ्ला तथात्वम् । 
कवयि (यौ) खली काच्जलात् वयते गच्छति स्वानान्तर' वय- 

मतौ दून कदिकारान्तत्वात् वा ङोप् | (कङ्) भव् खभेे । 

लिका ०। वा बलातिक्रभेख यमनः त्तथालस् । ““कवयौ 
भरा क्लिग्धा कषाया विकारो । किञ्चित् पित्तकरी 
वात्मनो बलवद्धिंनोणभावप्रर उक्घ्ुणा । 

कवर इ° कौति कु-शब्दे-खरन् } पाठके उच्छव°पाठकाले 
तद्य शब्द््ायसानत्वात् तथात्वम् । क जलं इयोति 

ट-खच । २खवणे २खस्ञं च य'न^मेदि० | लवख्ख 

जलं पकंमानेख द्रवौभावेन जल्पे परिणामात् 
ण्स च दंनमातेष्य हखात् जलखखावणात् वतथा- 

तवम् । के मृध॑नि वरम् वरणोयम् । $केषभूषायां 
लि । केशविन्याख एव च्लियां नेष । अन्यत्र ठ 
टाप् । सा च। ५खरषषपायां (वावङ््) थव्द्च*› कवरो- 

खतोमल यजाद भिव व्याक ंमालखकवरां कवरी तरुण्या: 

माषः। ““व्याकोशवेभाव्ड न कद रवम् "ज्ञि ° देकर रवये 

० तदति लि हला० । क्व-म्तुतौ अरन् । 
सखिते €संषटक्त लि* हलायुधः | गौरा० हेष | 

१ बररायास् (वावृध) मेदि °। व्याः कवरो ठल्यत्वात्नम् । 

कवरकौ स्तौ कवर किरति क्षिपति ठं-बा° ड गौरा० 
डेष । वन्द्यास् वद्धा; बन्धनागारे कवरबन्ना- 

भाकेन तथात्वम् । 

कवर्ग ए कषटितोवगेः एकस्वानोत्पन्तिकसमूहः । कण्न- 

ष्पे वण घ॒ तेषां कशटस्थानो त् पन्तिकत्वे न तथात्वम् । ¦ 

ततः वर्गान्तात् भवाय ब्द्त्वात् ऋ । कवर्थोय तद्धने लि °। 
कवल केन जेन वदधते वल--चलने च् ।! साते ““खस्ता- 

अरसोहकनलावथवालकोषेम्» ५सखास्ञादषद्धिः कवलेखणा- 

नाम् "रषु °रोगना यां भावप्र*उक्े द्व्यभेदख् रेक्रियाभेरे 
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च ततृकरणव्रिधिगुखौ भावप्रज्डक्गौ यथा । “वातपित्त 

कफन्नख दव्यख कवल' खे | अदं निकष्य स चर्् 

जि्ोबेत् कवले पिधिः। कवलः कुरुते काङत) भच्छष, 

रते कफम् । टण्णां शौचं च वैरथं दनचालन्च नाश- 

येत्। के जले वलते खच ।(बेच्लामाच)रमत्खभेदे शब्ट्च ० 

षु'श्ो सख्यां जातत्वात् हेष । लख . डोवा । कवड़ोऽष्यवर । 

कवलप्रख ० कवलयोग्यपरिमाश् भेदे 

तख प्रस्यपरत्वो ऽपि कक्यादिश्न ऋाद्युद्ा ता । 

कवलिका स्री कवल इव इवार्थे कन् । (घुलङ््ि) इति 

श््वाते वरशिकित॒साङ् चखौषधभेदे “ततः कल्को नाच्छादय 

नातिसिग्धां मातिद्त्तां कवलिकां दत्वा वच्- 

पड़ेन बक्नोयात्” “वनां कवलिकां दत्वा खड् चेवापि 

पटकम् "““ततः क्िकां दत्वा वेध्येत् सुसमाहितः" सुखु° 

कवलित लि °कवजं करोति कबल+खिच्-कमोखि- क्तं ।१टत- 

` सासे रेभृक्ते रेव्याप्ठे च जटा०। 

कवष वि० कौति कु-शब्दे बा०ऋषच् |! सच्छिद्रं कवाटादौ 

तख ॒ पिधानकाले शन्द्ायभानतवात्तथात्वस् । स्त्रियां 

गौरा० छेष | “न्द्र! इरः कवष्योधाजमानाः” 

यज०२,४,.कबध्यः सशुधिरा, सच्छिद्र ण्व शब्द्प्रवरात् 

कौतेरौणादिकोऽषच प्रत्ययः” बेददौ° । ५कवष्योन 

व्यचखतोः” यजु ०२०,६०१. “होता यच्वद्.रोदिणः 
कवष्वः?' २९.२४१ 

कवष लि०ज्ञ-शब्दे अन् वेदे षत्वम् । सच्छिद्रे कषाटादौ ख- 

च्छिदरख शब्द्यमानात्तथात्वस् \ “कष्वाःसतोः कवषः 

इन्द्र ¦ शुम्भमानाः?'यज्० २९.,५..वघ; कु-शब्दे कृ- 
वन्ति शब्द् डुर न्त कवषः कुवतेरदनुप्र्ययः षत्वमाषेम् 

कपाद्यः पिधानसमये अन्द् कुव्वाखाः सशुषिरा वा बेददोण 

कवस एर कु-ऋतनोन्यादिना अस । १ कवचे सन्ना रकरट- 

कजा तिभेदे च उच्छ्र. । 

कवाट न° कु-भावे आप् कवं शब्दमटति, 

वेने वा ऋण उप० स । दाररोधके (कपाट) खाते 

काटादिमये पटायें अमरः तद्य हारपिधानकाले चनब्दाय- 

मानत्वात् वातरोधकल्वाच्ः तथात्वम् “उरःच्रिया तन्न च 

नष ० ॥ 

कवल्ख प्रश्यः। 

कं वातं वटति वट 

गोरसः, रतृकवाट दुह षे तिरः प्रसारिता” 

“मोच्दारकब्राटपाटनकरो काथोषुराघोचरी"अच्नदास्त०। 

कवाटपरिमाण्णादिकं इण्सन छक्र यथा| “वविक्ताराधें 

भेद्गम भित्तयोऽन्या : खभन्ततः। गभे पादेन विद्छोणे दारं 

[१८३१] 

दियुणडच्छतम् । उच्छ्रायात् पाद्विच्ीणां याखा तददु- 

४५९. 
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इभ्बरः । पिस्तारपादप्रतिमः बाह्धल््य शाखयोः खटतम् , 

लिपञ्चशप्रनवभिः शाखाभिस्तत् प्रथयते "| ततृकाशनिव- 
मच ज्चो°त० भारतोक्तः “चोरथोह्धवं दार ब्टहेषु 

न निवेशयेत् । लताधिवारं विहनेरनिलानखपोड्डितम् । 
मजेंभग्नञ्च तथा विदय बरि्षातपौड्डितस् । चेदेव - 
योतपन्न वज्चभग्न' प्रसयानजम् । देवाद्यधिषठित' दाङ 

नी पनिम्बविभोतकान् । कण्ट किनोऽखारतद्न् वजयेत् ग्ट ~ 

कमणि । वटाश्रलौ च नियं कोधिदारविभोतकौ । 

पला थाल मलो्चंव पलाशञ्च विवर्जयेत् । विस्तारात्. 
दिगृणोच्छायं दारं कु्ांत्तथा ग्टहम्” | अधिकं ष्ट 

अन्दे वच्छते । अलयायं ङोप् | कवाटी खल्पकषवाटे खरी । 
कवारक्न लि कवा(पा)टं इन्ति यता “यज्ौ इस्िकवा- 

(षा)टवोः» पा० इन-टक् । कवाट हननथक्ग चौरभेरे । 

कवाटवक्री न° कवाटं वक्रं यद्ञात् ।(कवाटवेदु) इचभेरे । 
कवार न° क जलं दृणोति खाच्रयत्वेन खथ ङपर०्सर । 

पद्म लिका°। 

कवारि चर्क॒त्सितोऽरिः कुगति०ख० बा० कोः क्वादेशः | 

कत्खिते थनौ“देषी पूतिदैचिखादेवयाच्छा न कवारिभ्यो 
न ते एणन्तिः' ० १०,१०७,२ । 

कवासख लि*कुतृखितख्य सखा टच् एषो ० नि °| कुतृवितस- 
द्ये । अपाप शक्रखतलुटिमूहति तदशुभं सवायः 

कवासखः'' ऋ० ५,६४,२ ।'कुद्धितषुरुषसष्ायः "भा ० 
निरक्त ठु कवासखः यख कपूयाः सखायः द्ग्यक्ग' तब 

ब्धव्रीहो टज्ञपि निपान्नः इति भेदः 
कवि इ क्व~वने गतौ कु-शब्दे वा इन् । 

करान्तदचिनि-खर्वन्त - १ ब्रह्मणि देमण्व । तद्य शर्वगत- 

त्वात् सव्वं ज्ञत्वात. क्रानदथिंलाञ्च तथपत्वस् । “कविम- 
नोषो "परिभूः सव :११ दा “कविः कान्ददथो स्यद् 
^“नान्वतोऽच्ि दरष्टा "प्ति तेः "याहु ०भः ० । “करं एरा- 
खमलुशासितारम्» गोता 1 स्तु “होता वा देव्डा कवी? 
यजु ०२८,१ ०।".एवगृवरज भेषज नकविम् ""यज्०२८,९४। 

शवालूभिके नौ तद्ध प्रथम" काव्यज्रत्तःत्वात् तथा- 

तवम् । 9कविताकारके “भन्द् करिः :» रधुः 
“नेकमोजः प्रसादो वा रसम्ावविदः कनेः" मावः | 

“रदं काबभ्यः पूेश्यो नमोवाक प्रथाखहे" उन्तर०च ० 

(काव्यम्) “कविः कव्व न् कोक्निः प्रोतिद्धु विन्दति," 
चन्द्रा° । “एङो ऽभूचलिनाठ् पर इलिनात् वलभोकत- 

चापरस्ते षवे कवयद्िलोकदुरवस्मभ्यो नमस सद्े" 



कवि 

उद्रः । ५रबेः कवेः किं समरख शार” विदग्ध २ । 

९१ ष्टगुसुते ऋषिभेदे ६ तत् षले -शक्राचाग्ये" तद्ध कविषु 

त्वो ऽपि जन्यजनकयोरभेदोपचारान्त््वसम् “ष्टगीः पतरः 

कपिरिहान् शुक्रः कविद्धतो यदहः''भा०्याण०्देदखण० । 

जरर मेदि °} ८क ल्किरेवस ज्य ऽश्वा तरि." क लनेज्यं 5 स्त्यः 

सयूराः कर्िप्रान्नसुमन्त्रक्ञाः इति कल्किशब्दे उदानस् । 

& चौरयोघे“4ेधस्याने रणे भङ्गो दरगे खद्धिः प्रजायते 1 

कपिपवेशन' तत्र॒ योधाघातश्च ततर वै" ब्यो० त° | 

‹ ट.बिदलौरयोद्ध” रषु° । १०्खलीने स्त्रो भेदि०। 

वाङगेष् | ११क्रान्तदर्थिनि लि०।““ज ख त्रे ण क्यो 

वयन्ति" यज ० १९,८। “कश्यः ऋान्तद्शिनः” बेददो ° 

१रमेधाविनि ति ० “अध्यापयामास पिद्ध.न् शिशराङ्किरसः 

कविः" मनुः | “कते शासिता कविः?"यज्ञ०३३,२९। 
<शकविरेधावो” बेददो । १३चाचुषभनोः वैराज प्रजापतेः 

कन्याजातद्ठतभेदे यु०। “कन्यायां भरत ठः ! वैराज 

प्रजापतेः। ऊरः पूरः थतय न्बस्तपस्लो सत्यवाक् कविः" 

रिव ०२अ०।१४स्तोतरि नि °“इन्द्रमग्नि कविच्छदा? 

क ०२,१२,२। “कविच्छदा कवीनां ` स्तोतर्, शाडवित- 

फल प्रदानेन पच्छन्द्कौ'? भा०। 

कोविक एगकषि+खाये कन् कवित् खा्थैकप्रत्ययख प्ररतिलिङ्धः 

व्यतिक्रम दूति । खच्छोने (लागाम) इलायुधः । 

कविकल्यद्रम ए० वोपदेवकेते धातुपाठयन्यमेदे ५कविकल्प- 

दर्मो नाम मदयैर्निष्पाद्यतेऽत्र च" इति तडुपोदषाते । 

कविकल्यलता स्लो काव्यरचनाशिच्चोपयोगिखन्यभेदे । 

कविका स्ली कवि+खारये कम् । (लागाम) खलोने अमरः 
रकविकापुष्ये राजनि० । रकषयोमत्सरे (कद्र) भावप्र । 

कवयी श्ट लङ्ग षाद कम् तत्र॒ कवयोत्यल कविकेति 

पाठान्तरम् 1 

कविजगरष्ठ ए* कविषु च्ये्ः । श्वालभीकिष्ठनौ 1 लिका° | 

कविता स्तौ कवेः वसविवर्भावः तल् | कविक्मखि काव्ये 
काव्यशब्दे विति; । भकेषां नेषा भवति कविताकामिनी 

कौतकाय प्रस° रा० | त्व | कवित्वभग्यव्र न० |““कवि- 

त्वः द्भ लोके शङ्रस्तत्र सदर्कभा"'सा०्द्° अग्नि 
ुरा०।८ब ` वति कित्वा्धतनदौनदीनः पर्यन्ते प्ररम- 
यदलोनः प्रभवति "कपंरखरयः |'“ता ऊ कवित्वा कवी? 
क०ट८,४१,८कवित्वना कवित्येन" भाणषटषो० साधु । 

कविपुच्र पु क्वेः श्ययुदधन्यख पुत्रः &त०। {भागते शशुक्रा- 

चा" “गोः पलः कविविद्धान् शक्रः कविद्तो यदहः" 

{ १८३२] कव्य 

भारते आादिपव्णि दैईेखध्याये । कविदतादयोऽणन । 
कवियं नभ्कं छखमजति आज-क वोभावः।{खलोने लिका ०। 

“कवियं कविकोच्यते” लिकाख्डे क्तीवतया पाठात् शब्द् 

कल्पदर्मे पु.क्ोवतोक्िः चिन्त्यमूला । 

कविरहस्य न० हइलायुधकते स्लोकात्मके अवभेदेन एका- 

कारधात्भेदप्रदर्थके खन्वभेदे। 

कविराज ° कवीनां राजा किः राजेव वा " ठच् समा०। 
कविश्रोढे । “श्रोडषं" कविराजराज्ङ्टालङ्कार हरः 

इतस्?" ५्तरौविश्वनाथकविराजजछतिप्रणोतः 

साह्श्वदपैयमन् स्यगितप्रनेयम् "खा °द्ण्टी °रासच्वरण- 

चोके कविराजशब्द्ख तद्थैतव चिकितृसके प्रसिद्ध॒ 
मूल" न दश्यतेऽतो न तदथकता । 

कविरामायण ° कविना कवित्वेन रामः अयनं यख 
णत्वम् । वालसो किशन । शब्द्रला° ! 

कविल लि०्कु-कथ वेने वा बाण्डूलच. । श््लोतरि २शब्द्- 

=, 

नेषधम् । 

कारके च । ततः म्रगद्या० चर्यम् जप । काविच्य, 
तत्सच्निकंदेशादौ लि °। 

कविवेदिन् लि° कथि" कषित्व' वेत्ति विद्-णिनि । काव्य- 
 वेत्तरि कौ जटा० स्यां हेष । 

कवौय न०कवि+खवाये कचित् खार्थिकखापि प्ररतिलिङ्गा- 

+ तिक्रमः। खलोने (लागाम) जटाधरः ; 
कवोयत् लि° कंविरिवाचरति कविं स्तोतारम् च्छति वा 

कषोय-नास० चद | १कविसटथे अत्मनः स्तोत्रिच्छौ 
च। “पो इणान पवते क्वोयन् व्रनम्* ० ९, 
५१४,१ । रेकवोयन् कविरिवाचरन् कवयः श्चोतारः 
तानिच्छन् वा"भा०। रतेन अयाः छते. क्वौयःअन्दो- 

दाहरणतयोपन्यासः प्रामादिकः । स्त्रियां ङोप् । 

कवौोयस् लि° अतिशयेन कविः ईैयद्च। कवितरो स्तिया 
डेष् कवोयषी । तरप् । कवितर तताय । तमप् । कषि- 
कस बहनां मध्ये अतिशयश्चोतरि काव्यकारकेन च किर 

कवल न°नोलक्षणठताजकोके कंवबलयोगे कंवल ब्टे लल- 

शादि ।""द्त्यथालि कवलं तदुत्तरोत्तमहच्यते " नील ०्ता० 

किल न° क जल" पलति स्तष्णाति विल-रूतौ च्य 

खप० स^ । कुवलये शब्द् च° । 

कवोष्ण न° कुतृसितष्टष्ण कगतिसमासः कोः कवादेथः । 

१ ईषद्व्णे श्ये रतदति ्ि° अमरः | “पयः पूवैः स- 

निश्वासः कशोष्णस्चपभण्यति"रषुः। 
कष्य न° कवयः क्रान्तदर्थिंः पितरस्तेद' यत् कूयते पिटभ्य 
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केव्थि 

क शब्दे कर्मणि यत् वा । पिल् चेन दौवमानेऽ्च्रादौ 
अमरः । इव्यक्व्यद् नपाता पात्र ब्राह्ध यानाद ख मनुः 

श्श्रोलियार्यैव देयानि इव्यक्रव्यानि दाटभिः। खड- । 

चऋशोय विप्राय तख दत्तः महाफलम् । एकैकमपि 

विद्वा खं देवे पत्रय च भोजयेत् । एषकलं फलमाप्नोति 

नामन्त्रज्ञान् बहूनपि | द्रूरारेव परीचैत बाह्मण वेद 

पारगम् | तो तडव्यक्व्यानां प्रदाने सोऽतिथिः 

ख्टतः । सहसत छि सडस्राणामन्टचां यत्र भञ्खते। 

एकस्तान् मन्त्रवित् प्रोतः सव्वान्ेति धम्पतः | न्ञानो- 

तृङष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च| न हि इस्ता- 

बद्छग्द्गिधौ रुधिरोणेष शुध्यतः । य बतो मरते चारान् 
हव्यकव्ये ष्वमन्त्रपित् | तावतो खसे प्रेत्य दीप्रद्लच्छ- 

योयुङान् | न्नाननि्ा दिजाः केचित् तपोनिष्टास्तथाऽ- 

परे | तपःखाध्यायनिष्टाञ्च कम्पोनिढाश्तथाऽपरे । ज्ञान 

निडेष कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यल्लतः } व्यानि तु 

यथान्यायं सव्वेभ्रेव चरद्ष्वेपि। अच्रोतियः पिता यख 

चुच्नः खादेदपारगः;। अश्रोतियो वा पतर 

श्यात् पिता खदूबेद्पारमः। च्धायांसमनयोवि- 

दयात् य॒ खाच्छोल्तियः पिता । मन्वसम्मूजना यन्त॒ 

सतृकारभितसरोऽेति। न साद्व भोनवेन्धिलः धनैः 

कार्योऽद्य संस: । नारि न निल यं विद्यात् तं श्राद्धे 

भोजयेदि.जम् । यख सिललप्रधानानि साह्वान च 

द्वीपि च । तद्यप्रेत्य फङ' नास्ति चाह्वषु च हविःषु 

च । यः सङ्गतानि कुरूते भोहाच्छाद्धन भानवः । ख 

स्वगादधवते लोकाच्छाद्मिलो दिजाधमः। सम्भो- 

ज्ञनौ साभि्िता पैशाची दक्िणा दिजेः। इवासते 

ठा लोके मौरन्ध वेकवेश्सनि । यथेरिथि ीजशप्र 

नवघ्ना लभते फलम्! तथाऽनचे हविह च्वान दाता लभते 

फलम् । दाद्टन् प्रतिखहोढ, च कुरूते फलभागिनः । 

विड़षे दिश्या दन्ता विधिवत् प्रत्य चेहच। कालं 

चरद्धिःद्धयेन्बिल नाभिद््पमपि त्वरिम् | दिषता 

हि हव्िभक्तः भवति प्रेत्य निषफलम् । यल्लन भोज- 

येच्छाद्धे बह्ल.च वेदपारगम् ! शाख्छान्तगमयाध्वय् 

डन्दोगन्त॒ समाश्चिकम् । रषामन्यतमो यख भञ्चीत 

आद्गमद्धितः। पितं तद्य द्गः खच्छाच्ता 

साप्रपौरषो | शष व प्रथमः कलमः प्रदाने इव्यक्व्ययोः। 

ऋतुकलपस्वयं पेयः सद्ा सद्भिरनुष्ठितः । मातामह 

आादशच्च खखोयं श्वशएरं यरम् । दौह्िि विट्पति' 

{ १८३३ 1. कव्य 

गन्ष्टलिगयाज्छौ ' च॑ भोजयेत् । न ब्राद्धाण' प॑री्ेत 
देषे कभ खि चम्पषित् पित्रये क्मणिदु प्राप्रे परोक्तेत 
परयल्नतः। ये स्ते नपतितल्लोवा ये च नाक्तिक्ृत्तयः । तानु 
इव्यकव्ययोिप्राननहा तुर नोत् । जटिलज्चानधीयानं 
इलं कितवन्तथा । याजयनि चवे पूगांस्तांश्च च्रद्धि 
म भोजयेत् | विकित्धकान् देवलक्रानु माऽविक्रयि- 

स्तथा । विप्रणेन च जोवन्तो वज्याः खहहेव्यञव्ययोः 1 

मेष्यो सामद्ध रान्नश्च कुनखो श्यावदन्तकः | प्रतिरोड्धा 
युरोश्चव ्यक्ताग्निनव ेषिस्तथ | यच्छी च पशुपा- 
लश्च परिषेत्ता निरालतिः) जद्ादिट् परिविन्तिञच 
मणभ्यन्तर एवच} कुथोलयोऽअक्णो च इषलौपति- 
रेव च। पौनभेषञ्च काणश्च यख चोपपतिग्टहे । 

भ्टतकाध्यापको यञ्च ग्टतकाध्यापितल्तवा | अदरश्िष्या 

शुरुषौव वाग्इटः कुण्डगोलकौ । अकारणपरित्यक्ता 
सातापिन्नोगुं रोस्रथा । नाद्यं यौँनेड सम्बन्धौ : 

शं पतितैर्गतः । अगारद्ाद्ो 

ख्यो- 

गरदः कुख्डाशो सोम- 

विक्रयो । सखद्रयायो बन्द च तेलिकः; ज्रटकारकः | 
पिल्ला विविद्मानश्च कितवो मद्यपस्तथा । पराप्ररोग्यभि- 

शस्तच्च द् भ्भिको रंसविक्रयो | 

यश्चा दिधिष्पतिः। 

धञःशराणां कत्तं च 

मिलभ्नेक् द्य.तडत्ति्च एना- 

चाखसयेव च । भ्वामरो गण्डमाली च चिल्रथो 

पिशएनस्तध्रा । उन््त्तोऽखञ्च अज्धांः ख्ुव्वेदनिन्द्क णव 

च । इहस्तिगोऽश्रोद्द्मको नत्तनरर्यञ्च जोति । 

पक्षिणां पोषको यञ्च यदाच थेव च । स्रोतसां भेट्को 

यञ्च तेषाञ्चाबरये रतः । ग्टहखवेशको दरूनो ट्तारो- 

पक एव च । शक्रोड्ी श्योनजोषो व कन्दादूषक 

ण्व च| डो ठषलटत्तिच्च गणानाद्धव याजक्रः | 

आचारहीनः क्तोवश्च नित्यं याचनकस्तथा) लघिजोवी 

ज्ीप्दी च शद्धिनिन्द्िति खच । चौरश्िक्ो माहि 

णिकः परपूव्वापतिस्तथा । प्रो तनिक वर्जनीयाः 

प्रयल्नत; | एतान् विगहिताचारानप्ाङ्खेयान् हिजाध- 

सान् । हिलातिप्रवरो विदाचतभयत्र विग्जंवेत् । ब्राह्यण- 
स्वन षीयानरूष्णाग्निरिव शाम्यति । तसौ इव्यं न दातव्यं 

न हि भद्मनि इयते । अआपाङ्खदाने यो दाठर्भवत्यङख 

फलोदयः; । द्वे इरशिषि पित्रे वा तं प्रवच्छाभ्ययेषतः | 

च्व्रतेयंदुहिजभुक्त परिवेक्नार्बद्निस्लया । चपाङ्गयेयद्- 

श्यौ तदं रत्ति भन्ते}! दाराग्निह्योत्ररंयोग 

रते योऽखजे खितो। परिवेत्ता स वन्नियः परिवि- 



कव्य 

ज्तिस्तु पूर्वजः । परिवित्तिः परौवेत्तायया चपरि 

विद्यते । सव्ये ते नरकं यान्ति दाढयालकपञ्चमाः | 

शाठ्मुतख् भार्यायां योऽदरब्येत कामतः । धम्मो 

शापि नियुक्तायांस न्नेयो दिषिण्प्रतिः। परदारेषु 

जायेते हौ छतौ $र्डगोलकौ । पल्यौ जोवति कुण्डः 

खधान्छते भत्तेरि गोलकः | तौव जातौ परेल 

प्राणिनौ प्रेत्य चेह च| दत्तानि हव्यकव्यानि नाश 

येते प्रदायिनाम् । पाङ्कयान् 

तावतां न फलः तत्र दाता 

अपाङ्घयो यावतः 

भ ज्ञानानलुपश्यति } 

प्राप्नोति बालिशः । वौच्यान्बो नवतेः, काणः षष्टः) 

श्वित्री शतत } पाप्ररोगो शडस्तख, दातुर्नाशयते 

फलम्| यावतः खखशेदङ्ग नाद्ञणान् खद्रयाजकः | 

लावतां न भवेह्ावृः फलं दानख पौत्तिकम् । वेदवि- 

ञ्खापि विप्रोऽख खोभात् कत्वा प्रतिखहम् । विनाशं 

ब्रजति चिप्रमामपात्रसिवाभ्भरसि | सोमविक्रयिखे विषा, 

भिषजे पूयशोणितम् । नः देवलोके द॒त्तम्, अप्रतिषन्ह 

वादखंषौ । यत्त, वाणिजके दत्त, नेह नान् तङ्कनेत् । 

भद्मनीव ङतं इब्य' तथा पौनभवे दज । 

त्वपाङ्खयष यथोदिषट बुसाध॒ष् । मेदोऽसङ्ःमांखमच्लास्थि 

बदन्त्यन्न' मनोभिः | अपाङ्घोपद्ता पङ्कः धाव्यते 

येहि जोत्तमेः। ताच्धिबोधत कावृरछपन हिजास्यान् पङ्क 

पावनान् ¦ अयाः सर्वेष बेदेष सव्वं प्रचमेभ्, च । 

खोलियान्वयजाच्चंव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः | त्िणाचि- 

केतः पञ्चाग्निद्खिद्ठव्ंः षडङ्गवित् । जाद्यदेयान्मसन्तानो 

च्ेष्लासग एवच । बेदाथेवित् प्रवक्राच बह्मचारी 

खडसद्: । शतादुञ्व विक्तोया जादा: पङ्किपावनाः” 

भाग० 8,१८.१८ । ““वत्सषेन पितरोऽयम्णा कव्यं चोर" 

मधेचतेति'” टचिव्याः पिभिः कव्यद््प्चोर- 

दोहनात् तख तदज्नत्वम् । कु-शब्दे क्मखि यत् र सतुखे 

““कब्योऽखि कव्यवाहनः ”ताख्डय ° जा ° । “कव्य स्तुत्यः "" 

भा० | कवलं कवः कु-भाने प् कवे साध यत् | रेस्तव- 

साधकेखोतरि । “वोतो जनश्य दिव्यख्य कव्यैरधि!" ऋ ०९, 

६१,२ । “कव्यैः कवनलाधुभिः स्तोमिः” भार । 

कव्यबाल इ कव्य कलते ददाति अन्र बल-द्ाने 

 च्ाधारे वञ् | ¶वङ्ञो तत्र दाने हि पिधा दाननि- 

बल्यते दौयते बल-द्ाने 

श्श्युट्ाने चङ् | रपिटदेवभेदे लिका० “कव्यवालोऽनल; 

लोल; यमचभायेना तथा! अण्निषुात्ता बद्िषदः 

दूतरेष 
ॐ 

ध्यक्ेखयात्वम् | कव्यं 

[८२४] कश 

सोमपाः पिहदेवताः” वायुर पुर 

कव्यगाडोऽष्यव | 

कव्यवाह च° कव्य' वद्बि प्राप्यति पिद्धुन् वह-खख 

उप्र स° | अग्नौ । कव्यवाहनथन्द् विति; । 

कव्यवाद् इ कव्यं वहति वह-खि। पिदभ्यः 

प्रापके वद्धौ | 

कव्यवाहन इ०कव्यं वह-वडति“कव्यषरोषपूरोष्येष जु्ट्"पा० 
वह जट । पिढभ्यः क्यप्रापके वद्कौ “नयो वा खग्न- 

यो, इव्यत्राहइनो देवानां, कब्यवाइनः पिष्टु्णं, सह- 

र्चा अद्राखाम् " तेति २,५,८,६ । “अग्नये कव्य- 

वाहनाव खाहा” यजु २५२९. । “अग्नये कव्यवाइ- 

नायाहत. होति ततृ चि्टकते इव्यशा इनो देवानां, कब्य- 

वाहनः पिद्धष्वामिति" शत० ब्रा" २,६,१,३० । 
कश शब्द् अकन्वोप०्यतौ शासने च सकण पाण्ग्वा०परण० 

सेट् । कति अकश)त्-खकाशोत् चकाश | प्रनि- 

कति | ““अन्योऽनच्रन्नभिचाकशोति” खुतिः। 

खक लटोङ्पम् । उभयपदीक्टेके । 
कश्च ० कति शब्दायते शास्ति ताडयति वां 

करणस्य शट विवक्षया कर्त्तरि कश-अच् । अश्चारेस्ताड- 

नदाधने चग््रवसत्ादिनिर्भिते पदाैमेदे (चाङुक) "“ख 

राजा त कथचनाताङ्यत्” भाण्व०१६६ अ» । । चमरो 
अख स्त्रीत्वमाह | “जघान कथया मोहात्तदा राच्चस- 

““सस्यककशोल्रय- 
च 

विचारवता नियुक्तः" माषः ५,१ग््ो० व्या° मङ्ि° । 

क्खवा इडः 

कव्य 

यड- 

बन्ध निम्” भा० खा० १७७० | 
9 

“अत्र कथाः कशाषातास्तासां लव्ठत्तममध्यमाधमेष 

यधासद्ुय च्टदुसमनि्.रदिनिदपं लितयन्तखय विचारः 

“रतेषु निनित्तेषु अङ्गु बन्ताद्यः” इति विमर्षः तहता 
तजन्नेन । यथाह भोजः ““सद्नेकेन वातेन दण्ड़- 

काके ताडयेत् । तोच्छ' मध्य इनहभ्याञ्जवन्यन्नि- 

द रेच्तिभिः । उपनेेऽथ निद्रायां खूलिते दु्ट- 

चेष्टिते । बडवालोकनौ त्य कये ब्ग त छ भित । खन्त्रसे 
च इरल्याने विमागेगमने भये | शिक्तात्यामस्य समये 

खञ्चाते चित्तविभ्नमे । दण्डः प्रयोज्यो वाहानां कालेध 

दइादशस्तपि। सोषायान्ध्रौतमाषन्वात् व्लश्चुव च 

बालिनम् । विभ्वान्तचिन्तमधरे व्यक्गशिच्चञ्च ताडयेत् । 

प्रह षित खन्धवाह्धोबाडवालो किन तथा । उपवे च 

मिद्रायां कटिदेशे च ताङ्येत. । इश दित खे ₹न्या- 
इन्र नेप्रस्वित' तधा । जषनेः रूलडित' इन्यान्नेवमागे 



। 
~ 

कमो 

इेरदितम् । यः कुशटप्रशतिवा जी त' सैल व ताडबेत्” 
दूति | खधिकमश्रथन्दे उक्ताम् । मांसरोहिणया स्तो भावप्र 

काशक्तत् सख ए ° ऋषिभेदे तस्यापत्यम् शिवा ° अण्ट । काथलत््ल- 

व्याकरणशास्कारके ऋषिभेदे ““इन्द्रबन्द्रः काथलतक््ञा- 

` पिथिकी'थाकटायनः। पाणिन्यमरजनेन्द्राः जय- 

न्््ादि शाब्दिकः” वोपदेवः । ततः उपका० गोलप्रल्य- 

यद बह लक् । कथरतृक्तेन निवैत्तम् चद्रथ्यैम् 

अरोडहणादि० वुञ् । काशकत्सतक तच्धिष्टंत्तादौ वि । 

कशस् न° कथति नीचं कथ गतौ अष्न् । छले निड्° । 

कशां लि० कशाभङ्ति अरे-अण् उप०्स० । कथाताडन- 

योभ्ये इरे चश्रादौ अमरः । 

ऋशिकां ए कति हिनस्ति सर्पम् कशासने बा० 

ङ्क | मङुखे तख पादाविव पाद्ावख उपमानपूकक- 

त्वऽपि इस्वा० प्राठात् मान्त्यलोप" । कथिकपाद्ः। 

कशिपु उ* कति दुःखम् कष्यतेवा कश-गतिशासनयोः 

ऋगयु1° नि° | \ यत्ने अाच्छाद्ने च रखमरः | एक- 

शका २भक्ताच्छादनयोञ्च व््िः | पुष्मवन्तात्रियन्व 

अयं द्विवचनान्तः इति भेदि० | ४शव्यायाम् | 
“ल्त: कथिषएठभिः कान्तं पयहव्यजनाचनेः” भाग० ३, 

२४,१६ । “चेदसि भूः किं कथिपोः प्रयासः "भा०२,२, 

५। “कशिपोः शय्यायाः" त्रोधरः। ५ अआासनभेदे ष 

५कचिच्छये वरोपस्थे णपस्ा्कवेश्सस । कचित् 
प्राखाद्पयं हे कशिपौ वा ययेच्छया"भाग० ७,१३,१७। 

बेदे अख क्लोवत्वभपि “प्रषच्याश्च दत्तेन वेदिम् डिर- 

रूय कथिपूपल्व णाति तकिन् होतोपविधति? ““हिर- 

श्ययोः कथिषएुनेाः दरात् प्र्यङ्डध्वय्यं:” 

अतण जा० १३२,४, ३,१। “कशिषु चासनमभेदः। 

“होत्रध्वदय ह्हिरणमवयोः कथिषनोरपविष्टौ" 
` काल्या° १५,६.१। कशिषुशब्टेन मद्धरक उच्यते। 

“फलकभिति पिढभूतिः”' सं °व्या०। “वखध्वय् यजमानौ 

कूचेयोः” “फलकयोवा, होढ नह्मोदातारः कथिषुषु" 

कात्या २०,२,२,१९.१२०,२१ । ^सपादमासन' कूचैः 

(कृरडोचौकशौ) ^्पाद्रद्ितः फलकः कशिषशब्टन 

हासन" भस्रक उच्यते" संख° व्यः० | तेन ्दासनं 

पादरह्ित' फक च कशिपुशन्दाथेः । । 

कोका श्लो कश+वा० रैकन् | स्धतवत्षायां 

न्घल्याम् ।“खागधिता परिगधिताया कशोकेव लङ्का" 

८ १,१२६१६ । “कथीका तत्सा नकुलो सा यथा 

ष श्ण शक ॐ 
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पत्या सह चिर क्रोड्तिम कदाचिदपि विष्ठञ्चति" भा० 

अशु ठ“ वेदिषतरे राजभेदे । “वथा चिश्गौद्यः कशुः शत- 
इद्वाणाम्' ऋ० ८,५.२७ । 

कशेरक ए यकश्लमेदे। “मरिभदरोऽय धनमदः अओतभद्रख 

युद्यकञः । कथेरकोगरडकख्ड,;” इय॒पक्रम्य “एते चान्ये च 

बद्धो यक्ता: शतददख्शः'' “इति भा०म०१०च् ० कुवेर- 

सभावसने उक्तम् । 

कशेरु(र) स्रो कं जलं वातं षा श्टणाति श्ट्-'के शर णरक्- 

चाद्य"उ्णाण्ड खवा | टणकन्द्भेदे (केशर) उशन ० 1 

दौषीन्तः तदटुचठदंग्दां र्कन्यायां सा च नरकाञ्ुरेण गजद्- 

-पेण हृता ततृकथा हरिव ०१२१अ०यथा“तवदुदंहितरं भौमः 

(नरक्षाञ्वरः) कशद्धमगमत्तद् । गजद्पेश्य जग्राह रुचि- 

राङ्गों चददेोम्। प्रमथ्य तां वरारोहां नरको वाक्यमजवोत्” 

प्रत्ययान्तः घुखिथ। “किः कुव्वता वराहेण खाद्यन्ते 

चि कथेरवः” । उच्छ० चन्द्रः खान्तः क्लोवमाद् 

अमरः । “्टङ्गाटकं विस द्राक्षा कथेस् सथुक' खिता" 

खश्च°। खायंकन् । तत्रार्थे न° तद्धे दयुणा भावप्रण्डक्ता 

यथा । “कथर् दिविध मष्द्राजकशेरुकम् । 

हस्तारति लघ् खाद्यततद्धिचोटभिति टतम् । कथेरुक- 

इयम् शतं मधुरं ठवरं च॒रू । पित्तशोषितदाहबु' नयना- | 

भयनाशनसु । पाहि शुकरानिलक्ञं श्ररुरिस्तन्यकरम्परम् । 

भारतवर्षस्य नखण्ड़ान्त्गते ३ ख रडभेदे पु०८२न्दर॒ कशेर- 

शकलं किल ताश्वरपमन्यट्गभस्िमट् तञ कुमारिका ख्यम् । 

नाग" च सौम्यमिह वारुणमन्त्य खरः गान्वसंन्नमिति 

भारतवर्पमध्ये"सि०खि०। इएराणससते विष्णुपुराणे च "भार 

व्याख वर्षस्य नव मेदा्नियामय । इन्द्रहोपः कथेरख 

ताश्नवर्थ गभल्तिमान् । नागदोपश्तया सौम्यो गान्रकैसय 
वारुणः। अयन्तु (कुमारिकाख्यः) नवमस्तेषां दोपः सागर- 

शंत; । योजनानां सष्न्त होपेऽयं दिश्णोत्तरात् । 

पू किराता यदान्ते परिभ यवनाः स्थिताः ब्राह्मणाः 

चलियारश्या मध्ये सद्र भागयः | इव्यायुहबखिच्यादय 

व क्षयन्तोव्यवस्थिताः । बेदखटतिषुखाश्चाभ्याः पारिपानो- 

ङ्ग मुने ! | गनेदादरसाद्याद नद्यो िन्ध्यविनि्ग ता: । 

तापौपयोष्णीनिष्ि ग्ध्याकामेरो प्रमुखा नदी । गोदादरो- 

भौभरयीलष्णवेन्वारिक्रास्तया | सद्यपादोङ्गवानद्यः ख्टताः 

पापभयापहाः । इतामलाताखपर्यौप्रसृखामलयो- 

इषाः । लिसाभा छषभिकुल्याद्या मन्द्र प्रभवाः खता: । 

किङ ङभाराद्याः शुद्धिमत्पादसन्धवाः । तद् 

तत्त 
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चन्द्रभागाद्या डिनवद् पाद्निःताः । अासां नदयु पन्च 

सन्त्यन्याच्च सखः । पञ्चिमे कुरूपञ्चालमध्वरेणादयो- 

जनाः । पूव्यं टेथादिका व कामङ्परनिधाविनः। खाः 

कशिङ्गमगधा दाचिखाव्याख सव्वं यः। वथाऽपरान्ताः सौ- 

रषाः शुद्ाभोरास्तयाबद्ाः। मारङ्मालाचेव पारिपाल- 

निवासिमः । शौषोराः सन्वषा इषाः यालवाः शाकलवा- 

सिनः भद्राभार्गास्तथयाम्व्टाः पारसोकादयस्तथा | 

` च्छासां पिबन्तः सखिलं वसन्ति बिता: खदा । चनारि भार- 

ते षे युगान्यत्र महासने ¦ | कतं लेता दापरञ्च कखिता- 

ग्यन म कंचित् ! तपल्लण्न्तिभूनयोजह्धते चाल वच्विनः। 

ङानानि चाल दौोवन्ते परलोक्षाथेमादरात् । पुरुषौ्यन्न. 

रुषो जम्ब दोपे सदेल्यते । तल्लापि भारत चेष्टः 

जम्ब.दोपे महान ! ¦ यलो हि करेभूरोषा ततोऽन्या 

भोगभूमयः ' अल जनवादश्खाथां शङ्क्तेरपि ख- 

तमः | कद्ाचिज्ञमते जन्ठमां ष्यः शुण्यस च्चयात् । 
गायन्ति देवाः किल गोतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे 

स्वगापवगेस्पदेवमूते भवन्ति भूय; पुरुषाः सरत्वात् । 

कमांणखस'कल्पिततत्फलानि सन्द विष्छौ पररमात- 

स्परे । अवाप्य तां कण््ंमह्ोमनन्ते तचिङ्गयं ये 

स्वभखाः प्रयान्ति | जानोम मेतत् क षय'गिलोने खर्ग- 

प्रदे ब््श्छि देहगन्वम् । प्राप्याथ धन्धा; खलति 
भलुषदुा वे भारते चेन्द्रियसङ्गहोनाः। नवर्षन्तु मंलेय ! 

जम्बु होपसिदं मया । लचचयोजनविश्लार' सशेपात् क- 

जितं मया” ४८््दर्डस्वि इन ° चखा. खाये कन् । 

एषःस्विभेदे श्लो अभर: । टणकन्देऽपि स्त्री र्लमाला 

कचेरकद्चातियुक्तः स वकोपकं यथाह सदत दिषा- 
सलभ व्ादयुपक्रमे “केरष्टङ्गाटकनधरवक्लोफल सम शनाध्य - 

शनप्रश्टतिभिः चे श्ना कोपमापद्यते"' । एतद्र क्रुलचर- 
भंशमोजनेऽदपानम् यथाह खलपानवगें इतः “कूल - 

चरां श्टङ्गाटकञ्येरकासवः" | इदञ्च शते भधुरवगे 

उकम् । तदाक्यं मधुरे दृश्यम् । एत च्च ्रपित् 
प्रकोपकत्वे न लंभिकारितशक्तम् चद 

विशाले करि पक्रभे ^ प्रा पित्त च कुष्यति । 

लमोन् बह्कविधाकारान् करोति विविधाश्रयान्"” । 

लगेरुमत् इ* यवनराजगेदे । ““इन्द्रयुज््ोहतः कोपाद् यव- 

मख कथेद्मान्” रिव» १६अ० | भा ब १२अ०। 

कोक लि श्रथ-ताद्ने बा° खोक । हििसके राध्षसा- 

डो^भास्वा दभन् दूरेवा; कशोकाः" अवर ५,२,४। 
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कञ्चन अव्य्कः+-विभक्दनात् चन इति श्चग्ध°पाखिन्यमरमते 

एथक् पद्भिति भेदः । (केओ) इयं ^द्मघोषद्ठतेन 
कञ्चन प्रतिशिष्टः प्रतिभानवानथ माषः। चित् । कबिद्- 

प्यत्र अव्यण्एकषपद' हिपद्' गेति भेदः “कित् कान्ता- 

विश्युरुणा खाधिकारे प्रमत्तः" मेष ० । 

कश्मल न° कथ-कख चद् च। समू्छयां, रणो, 
“ कृतसषा कश्सलभिद्' विषमे सष्पस्थितम्"” गीतः । 

सा राजन् ! कदल चोर प्राविथो बुदधिनाशनमू भार 

° 8४ ° । वेदे एषो. ख्य थः । कञ्च तत्राय 

“विह्ेष क्सः भयमनिनेषु निद्श्मषि'' अथ० शपाम 
च शब्ट्मा° 8 मलिने ति० हेम । 

कश्मर ष° कथ-रैरन् मुट् च | स्वनामख्छा मे देचमेदे । ततो 
भवादौ कच्छा° अथ॒ । काग्रलीर तहे शमने लि° । कष्मो - 
रोऽभिजनोऽख तच्चधिला ° खञ् । काश्मोर पिलादिक्रिमेण 

तहे वासिनि तिरस्तियामभयल ेप् । तद्ध राजन्यपि 

तथा । बहप द तद्य लक् । कष्डोराः। स्त्वां भगदि० 
नुक् । काश्ोरो । “आन जद्ग' जनपदान निबोध 

गदतो मम" द्त्य.पक्रमे “क्राः सिन्धुसौवोराः यान्ारा 
दथेकास्तया”' भा० भो०्ट्अ जम्बु खरडविभागे देथ 

कौरंने ! तहे थसोमादि शक्तिसङ्खमतन्ते ७पटके जज्ञ 
यथा-“थारद्।नडमारभ्य कुड माद्वितदान्तकः | ताषक् 

कण्डोरदेचः ख्यात् पञ्चा थद्योजनात्मकः' | 

कश्मोरजग्मन् न ° कष्डौरदेओ जख यख । कु मभेदे । क्ली 
रजादयोऽष्वब । . वद्धे द्युष्णादि भावप्र० उक्त बथा 

कुम मखं रङ्गं का्कोरं पोतकंवरम् | षङ्कोचं पिश्यन- 

न्वोरं वादों घो णिताभिधम्। बष्ोरदेथजे केत क मः 
यज्गबेद्धि तत् । खच्छकेरभारक्त पद्ममन्वि तदुत्तमम् । 
वाद्ोकदेणख्ञ्ञातं कृष्मं षार्डरम्प्रतम् | केतको. 

गन्धबुक्कन्तत् मध्यं हच्छकेथरम् । कष्, मश्यारसो 
के यत् भर्षगन्वि तदौरितिम् । रईषत्पाखष र्थे तद~ 

धम खल्, कोरम् । दृष्कम कटुकं स्लिग्ध' भिरोरम्- 

अखजन्तुजित् । तिक्तं वजिर वश्यं व्यङ्गदोषत्ब यापडम्" 
कश्य न° कशव्यनेन कच-शब्दे बा करणे यत् । ।मदये 

वैज० | मद्यपानेन यथेशटणब्द्करष्यात् वतधात्वम् । 

कशामरति दरा ° यत् | र कशथाषातयोभ्ये अश्चमध्य- 

भाने बि० अभर: | 

कश्यप इ० क्छ" पिबति वाश उपर सः । बद्मण 

भादसषलख भरोजेः इदे ऋषिभेदे तख तच्नाभनिदक्ति- 
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यया-५अह्मणस्वनयो योऽभूत् सरोचिरिति विश्ुतः। 

कश्यपलस एलोऽभूत् कष्डपानात् स कण्यपः"साकेर्ट ० 

छु०। तद्य वंशादिकिधा५जद्मणो मानकश्ाः घुला विदिताः 

ब्णमष्षेयः। मरोचिरनरङ्गिरलो पुलस्त्यः एलः 
ऋतः । भरोचेः कष्ठपः पुनः कण्यवात्त् दमाः प्रजाः। 

प्रजग्भिर मद्धाभागा द्तशन्यास्त्रयोद् | अदितिदितिद्नुः 

काला दनायुः सिंडिक्षा तथा | क्रोधा प्रधाद विश्वा कष 

विनता कपिह्ठा छनि; । कद्र. मतजव्या् ! दक्षक- 

श्यौव भारत ! | एताशां वीयं सम्यन्न' एलपो लप्रपौत्रकम् ” 

भाग्खार्दै५ख० रतासामपत्यभेदान्तत्तच्छन्ट् उश्याः । 

“कश्पाय लयोदशः” मुः | 

सद्य च वं शादिकथा भाग ° खन्ययैवोक्गा यथा-“"पल्लो मरी- 

चेतु कलाद्धषुवे कर्दमाकजा । कश्यपः पौखंमाखं च 

हापूरितः जगव् ' भाग ७,११२९ घ्लो० श्युक्ता 

ततपल्लोनां दन्तप्रजापतिकन्यानां नासभेद्ः नामा- 

न्तरेष्व ताच्छंनामकसख तख च खन्या अपि चतः दत्त. 

अन्धाः पल्य आसन् "'दतिेस्क ° उक्र' यथा-^ततः प्राचेत 

तलोऽसिक्ग्राजहनोतः खयम्ध्वा | षिः सजनया 

भास इदः पिदटवत्सलाः। दथ घर्म कयेन्दो- 

हिषट् लिनव दत्तवान् । भूतङ्किरा्चयश्येभ्यो हे दे 

लाक्य चापराः^नामाषेयान्यमूषां त्वं सापत्यानाश्चमे 

श्ट” इर्य णक्रने (काय कश्यपाय दिषट् षट्दहियुणाः 

दश मयोदधे्ययेः त्रोधरः) उत्तरव्रादिव्यादीनां 

बयोदशानां व॑ थकोषनन्तथार्ः । “ताक्याय नामान्तर' 

प्राङ्राय कृश्चपायेष अपरा आअविष्ठादटतस्लः इूतिशश्रीधरः) 

““ता्यख विनता कटर; पतङ्गो यानिनौ- 

क्वपि । पतङ्खपरद्धत पतगान् याभिनो शखभानघ । सुपराऽ 

(विनता) त गरुड साच्छाद् यन्न थवाषनम् | 

सयं छतमनूरुञ्च कटर.नामाननेकशः+ दूति | ताच्ये-, 
नामककष्डपख्य पलो प्रङिद्धनानककश्यपय 

प्रज्ञायुलनामादिक्छक्त' यथा तल्बौव 

“खय कश्यपपललोनां ववतुप्र्धतनिद' जगत् । अदि- 

तिदितिरश्वः काष्य पररिष्टा चचरा इला | सनिः 

क्रोधवशा ताच्ा द्वरभिः सरमा तिमिः । तिनेर्बादोगणा 

चासन चापदः सरबाप्ठताः। रभ्वा गावो 
ये चान्ये दिथंणा वप ! | ताखायाः ग्चेनब्टघराद्या- 

शवेर्यरखां गच्छाः । दन्द्यकादयः सधा राजन् ! | 
कऋोधरवग्रात्रजाः । कायायूरहाः स्र जातुप्रानाद्च 

सौराः | चऋरि्टायास्तु गन्धाः काष्ठाया दिश्फेतराः। 

छता दनोरेकष्स्तिषां प्राधानिकान् ष्टणु । द्विमृद्धौ 

शम्बरोऽरिष्टो इवसीवो विभावष्ः । ऋयोहखः शङ् - 

शिराः खभ; कपिलोऽरुणः । पुलोमा हषपवां च 
एकचकोऽुतापनः। धूमकेशोविद्धपाच्लो विप्रचित्तिश्च 

इजयः । खर्भानोः सप्रभा कन्याषाड नस्चिः क्रिल । 

हषपवेणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाङ्भेा बो । ठश्चानरघ- 

तायाञ्च चतदखशच्चाश्ट््नाः | उपदानवी हयशिरा 

पुलोमा कालका तथा | उपदानवीं हिरण्याच्चः करत- 

शेयथिरां छप पुलोमा कालक्षाच दे वेशखानरदते 

ठकः उपयेमेऽथ भगवान् कश्पो बह्मनादितः। 

पौलमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः । तयोः 

षट्टिसदखाणि यन्नघ्नांस्ते पिद; परिता (अज्लुनः) | जवान 
खगेतो राजन्नेक इन्द्र परियक्करः । पिप्रचत्तिः सिंहिकायां 

अतञ्चकमजोजनत् | राज्ये केतृचतं सहत 

य॒ उपागताः । अथातः श्रयतां वंथोयोऽदितेरतु- 

पूवः । यन्न नारायणो देवः खांयेनावतरदिभः । विव- 

ख्ठानयंमा पूषा त्व्टाऽथ सविता भगः । धाता विधाता 

वर्णो निलः शक्र उश्क्रमः | विवस्ततः ाडदेष' संत्नाऽ 

श्यत वे मलम् । भिधनञ्च महाभागा यमः च॒ यनां 

तथा | सेब भूत्वाथ बड्वा नाद्यौ शने भुवि । खाया 

शनेश्चर' लेमे खावरख्िद्च मनुः ततः । कन्यां च तपतीं 

यावे षते संवरूशं पतिम् । अव्यंमृष्णो भादकषा पलो 

तयोशर्षण्यः ताः | यत्र वे साहषो जातिनरंह्यणा 

नोपकल्यिता । पूषानपत्यः पिष्टादो भम्नदन्तो ऽभवत् 

शुरा। योऽसौ दकाय कुपिव' जहास विडतदिजः । 

त्व््दैादजा भाव्य रचना नाम कन्यका । सचिवे यस्त 

योजं ने धिश्वङ्पच वीर्य्यवान् । त वतरिरे रगणाः 

्लस्ीय' द्विषताषपि । विमतेन परित्यक्ता युरुणाङ्किरसेन 

यत्” भाग ६.& ° ¦ कश्यपो ततृपललोनासपि 

नाभान्तरकलत्यनया विरोधः परिहरणीयः । 

दख एथिव्याः प्रतियदङ्पेख प्रा्चिकथादि भा ग्डरिवं ° 

५२। यथाभमार्मवे पितुः चखाद्धे कश्यपाय निबेदिता। 

मंबमेदोऽस्विदर्गन्धा दिग्धा सलियभ्ोखितेः । रजस्लेव 

युतसिः कंश्डप' सष्ठपस्यिदा । ख मां ब्रह्मपिरष्याह कि- 

छि ! स्वमवाङसी । वीरपलोबतमिदं धारयन्ती पिघो- 

दसि । खा्ं॒विस्ञापितवती कश्छपं लोकभावनम् । पतयो 

ने हता जद्धन् ! भागे भङातना । साह विङोगा 
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विक्रान्त; लत्ियेः शस्त्रट्तिभिः। विधवा खन्यनगरा म 
धारयिदशृतस्डहे } तनद्छद्धयः दीयतां भत्ता भगवः 

` स्तत्समो पः । रेत् सख्रामनगरां यो भां सागरमा- 

लिनोम् | ख खत्वा भगवान् वाक्य वाढभिव्यब्रवौत् परभ्ः। 

ततो भां भानवेन्द्राय मनवे संप्रदत्तवान । खा सलुप्रभव 

पुण्यं ॒प्राप्येच्छा काकलं सष्हत् । शपुले नाखि कालेन 

पार्थिवात् पाय्वि' गता! एषः दत्तास्खि समवे मानवे 

द्रावय धोमते | भक्ता राजलहसस्तु महभिङलसन्धवेः। 
बड्वः छलिया: शूरा भां जित्वा दिवसाच्िताः?' | 

च्छयं च गोल प्रवत्तंकः। आापेशन्द् गोनरशद्दे च विहतिः, 

“लयायुषं जमदग्ने: कश्यपस नर ायुषम्'' यज्ञ०३,६२ । 

““कश्प्यं तच्नाभकख प्रजापतेः” वबेद्दो° } तखा- 

पत्यानि व्िदा° खञ् ब्ष, लक । कश्पान्ङ्गोत्रा- 

प्येष “कश्यपानां काश्डपरावत्सारासितेति"। ““क्- 

पासितदेवलेति वा?'८। “शाख्ड़लानां कश्यपथाख्डि- 

लयः" आ० स्रौ० १२११४.७ | “रते कश्चपाः। 

एतेषां परस्सरमविवाडइः” नारा०। 

काश्यपिगेरुड्ापजः इत्यन ठ भगाय दज । 
१ ् हगमभेदे रमत्खमभेटे द मेदि 

डः।ष | ४ कच्छपे “ऋपासद्रो मासां 

स््रियां जातित्वात् 

कश्यपः” यज्° 

“कश्यपः कच्छपः" बेद्दो० । ४श्यावदन्ते 

लि०। ^प्रसप्रभ्यचान्यत् करश्श्यपयाचमानवच्जं स्" 

१०,२,३५ । “करशब्द् बधिरं सन्यन्ते 

कश्यप्रञ्च श्यावदन्तमिति केचित्" करकः । 

कश्यपनन्दन ए०६त०। गर्डे इलायु ° । कश्यष्छतादयोऽपष्यत् 

कष बधे म्बा० परण सक रेद् बधोऽत्र निषपीडनः 

चर्मण्य । कषति अकषोत्-अकाषोत् । ककाष प्रनिक. 

षति । “देन कषन्निवालसत् कषपाषा निरे नभस्तले” 

नेष०। आख्य परख पदिष पाण्गण्पाठात् शन्द्करूमे 

२४,२७ 1 

कात्या० 

च तथा पाठात् आ० उरङ्गिशवांन्तिमूला | ‹ पामान 

कषमा म् ` इत्यादिप्रयोगस्तु ताच्छोलिकचानभेवोपपरन्ते : । 
“ निमूलसमूलयोः कषः” “कषादिषु 

योगः” अतुप्रयोगञच्च । निमूलकाषः 

कषति समूलकाषः कषति समूल निभूल' वा कषतोत्यथेः 

कि को “(समूलक्षाषः चक्ष खदन्तः" भट्टिः । 

“सवेकूलाश्वकरोषेष, कषः” पा० कमेद्पेषुषपपदेष 

खच । सपङ्कषः कूलङ्कषः आभद्ुषः करो षड्षः? 

कष ए° कष-खच । स्वसषेद्धपद्वानार्थे (कष्टो) पाषाणभेद 

यथाविध्यचुप्र. 

पा० णश्ल् 

केषां 

दतर प्रस्तर खन वप णातद्छष तथात्वम् । चस्तरादेलोच्छी 

` करणसाधन शाणाख्म पटायें अमरः | “कषपापाणनिमे 

नभस्तले” नेष ० “छ वख रेखेव कषे निवेशिता?” ऋच्छ ०। 

कष्ण लि° कष्यते कष-कमेणि ल्यट् ।!अपक्रो शलाटौ 

अब्ट्च०। भावे च् ट् ।रष्णेर्चालने न ०।“कषणकम्य - 

निरस्तम्ाह्भिः" माघः । «“कषरेन कम्पमनेन'?मञ्जिर 

कषा स्त्री कष्यते ताद्यतेऽनया कष-बा० 

अच् | ऋश्वादेस्ताङ़नसाधने चर्मादिनिर्भिंते पदार्थे 

(चङ्क) रमानाथः । -“कच्छख षो वषया च 
वाडितः'' भाग ३,०,२२ । 

कषाकु यु" क्ष-चखाङु | अग्नौ र्ये च उथादिको°। 

कष्राय एन कषति कण्ठम्, कष-अाय-अद्ेवादि । 

(कषा) शरभेदे रेतदति लि) वद्य कारणयुणादि 

शते उक्त' यथा-- “तत्र शचेनयौच्चलाचववे यद्यवैदम्भव- 

गुणलत्तणोवायु रतस समानयोनिः कषायो रसः सोऽख 

शैत्यात् भ्य बद्धयति, रौच्छात् रौच्य, लाषवात् 

लाघव", बैय्यात् वैशद्यं, वेश्म्भयात् रेम्धयभितिः 

“योवक्ञं परिशोषयति जिह्णा स्लन्भयति कण्ठ' बधुाति 
दयः कषति पौडयति च ख कषायः" । "कषायः 
संखाषकोरोपणः स्तम्भनः शओोवनालेखनः शोषणः 

पोडनः क्तेदोपथोदणश्चति । ख॒ ए युणोऽचेकएवाव्यधै- 

खपसेव्यमानः मौड़ाखथोधोद्राप्मानवाक्यसदहमन्वा- 

सतम्प्रगालस्् रण सुटडुमायनाकुद्नचेपखप्टतोन् लन - 

यति"? इति च| कषायवर्गद्च । *“न्वसोधादिरम्ब- 

` छादिः प्रिवज्कादीरोभादिद्िफलाज्ञकोजम्ब् जवङ्ल लिन्द - 

कर्फालनोकतकशाकपाषाणमभेद्कवनस्यतिफलानि सालसा- 

रादिश्च प्रायशः कुरवककोविद्ारकलोवन्ती विज्ञो पालङ्कयच 

निषकप्रण्टतोनि नोवारकादयोष्द्वादयञ्च समासेन कषा- 

योधः ` चख ° । खोत्पन्तिकारणमपि तल्रोक्क' यया- 

"'तद्ञादाणोरषः परश्यरसंयरगात् परश्मरादयह्ात् पर 

स्छरादप्रनेथाञ्च सवे स्वेषां सान्निध्यमस्य त्कणे पक्षात 

यणम् । स खलृष्योरसः येषू तखंसगादिदग्धाः षोढा 

विभज्यते?” इत्युपक्रम्य । एधिव्यनिलयुखबाङल््यात् कषायः 

दति। तल तद्य च पित्तकफवुलमपि तलषोक्गम् 
“सचरातङ्गकषायाः पित्रा; कट् तिङ्गकषायाः ख रषाः” 

दति । “केचिद्ारग्नोषोमोयत्वाच्जगतो रषाः दिविधाः 

सौम्या खाग्नेयाद, तत्रे सधुरतिक्तकषायाः शौम्याः, 

कटन्लवणा आन्न या; मधराष्ठकव्याः क्तिग्नाः एर 

करणे- 

" न 

+ 

^. 
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वश्च कटुतिङ्गकषाया चूला लषवच्च । सौव्याः थोता 

ऋारने याचोष्णाः?” इति चते अन्यमतेनोक्ा तञ्च दूष- 
यित्वा एूवद्चितमतमाढतम् भावप्र° तदेतदिटतम् यथा - 
“कषायो रोपो सराह खन्भन; शोधनस्तथा । लेखनः 

पोड्नः सौम्यः शोषणो वातकोपनः । कफथोणि- 

तपित्तघो खतः शोतो चषुमेतः 1 ल्वक्प्रसाद्नमालख 

स्तम्भनो विषदो सतः। जिह्वाया जाद्यलत् 

कशठसोतसा च्च विबन्ङत्” । रोपणः व्रण, स्तम्भनो 

गा्नाणां, शोधनो व्रण्ड, लेखनो व्रणाद्य्,त्- 

अन्नमांसख, योषणोत्रयमच्जादोनाम् | पोड्नो 

ृदयख वातकारित्वात्, सौम्यः सोमाइ़त्पन्नः” । अथा- 

तियुक्तख कषायख युणास्ततरोक्ताः ^“सोऽतिचयुक्तो यदा- 

रान त्पोडाचेपणणा दिलत्”। अभयायासत्र विशेषः । 
“प्रायशः सम्भ्न' प्रोक्तः कवायसभयां विना" । रेराम- 

हे षादिदोषे। “आहारणद्लौ सत्णुद्धिः सतणुद्धौ घरवा 

खटति, श्टतिलम्भं सर्वयन्योनां विप्रमोचखसः 

मृदितकषायाय तमः पार" द्भवति? दा० ° । 

“नतर मृदितकषायाय वा्चारादिरिप्र क्षायो राग 

देषादिदोषः, सत्व रञ्जनद्पतवात् च्नानवैराभ्या- 

भ्यासद््प्रचारेख चालितोद्धदितो विनाशितो यख नार 

दख तख” भा०। *“कषाये कमेभिः पवो ततो न्नानं 

प्रजायते” बेद्ा० प कमणां रामह घादिदोषद्धपकषा- 

यनाथकतवुक्तम् । “'लयगिक्तेपाभावेऽपि चित्तत्ते : रागा- 

दिषासनया स्तकरोभाषात् अखर्डवस्वनवलम्बन' कषायः” 

दति बेदान्तसारोक्गलच्ये 8 निर्धिकल्यकसमाधिविषूभेद 

“कषायः विज्ञानोयात् शसप्राप्न न चालयेत्” । 
““सकषाय" कलधित" मे चित्तमिति, विन्नाय अनेऽदितो 

यात्मनि निवेशयेत्” विहन्ध० | ५ रक्त अलुरागान्विते 

क्रमौ ऽअपटौ च केथवः । “चना रालञाक्कवाय 

कणठः" कुमा० । “कषायः रङ्गः” स्धि° । “निद्रा 
कक्षायितत्रिपादलदोचनेष्,'' भावः “कषायितान्यषटू- 

कानि” मह्ञि° । टरागे €क्राथमेदे १० निर्यासे च 

«५रागे काये कषायोऽस्त्री निर्यासे सौरे रसे” वेज ० , 

कषायः जातोऽख्य तार° इतच्, तत्करोतोति णिच 

कर्मणिक्गवा । कषायित जातकषाये कषायोलतेच तिर 

“अनुनैव कषायितस्तनो” कुभा* “कषायितः रञ्जितः 

भद्धि०। ११ विलेपने ११अद्गरागे च विचः | “कखौपितो- 

चोध्रकषायङ्चे कुमा ० «कषायेण विलेपनेन' सलि ° । 

कषायञ्च शरसादिकः पञ्चविधः भावप्रण्दर्थिंतो यथा। 
सरसञ्च तथा कलकः क्राथश्च हिसफाणटक्ौ | न्नेया 

कषाया; पञ्च ते लघवः ख येधो त्तरम्”'तेषां पञ्चानां लच- 

णानि ठ तत्तच्छब्टे उण्यानि। १ रेग्योनाक्ट्त घुर 

जटाधरः | १४कजिधुगे अमरटीका रागदोषह्ेदत्वात्तख 

तथात्वम् १५ लोह्हितवख युके लि० भेदि० १६रक्गपौत- 

भिचितवखें अमरटीका । १७४बदचे घु°राजनि° श्टचुद्- 

इराबभायां स्तौ राजनि | देधे गम्ये अखात् 

पानथन्द्ख शल्य्, | कषाय पाणोदेशमेदः । 

कषायपराक इर छडतोक्तं दव्यविधेषाणणां काथभेदे । तत्- 
प्रकारो यथा. “केचिद्ाङस्वक्पत्रमूलादोनां भागनद्ध- 

दगेणजलमावाण,चदर्मागावयेष' निःकाश्यापहरोदिव्येषः 
कषायपाककल्ः"ईति परसतमुङ्खा" एतन्न न सम्यक् दति 

` ववं दूषयित्वा द्व्यपरिभाणमेदं द्थयितवा च “'तन्ान्य- 
तभषरिमाख्तम्बितानां यथायोगं त्वकपत्रसूलादीनामात- 
पपरिथोषितानां देयानि खश्डशग्डे दयितया, मद्यानि 

अणशोभेदवित्वाश्वक्द्याष्टयुष्येन बोडशगुखेन वा जलेनाभि- 

ष्च्यि स्याद्या चदुर्भांगावशिष्ट काथवित्वाऽपह्रेदिष्यष 

कषायपाक्रकल्यः” इति खमतेनोक्त7 पच्लान्रमग्यक्गम् ` 

अय वा तत्रोदकद्रोये त्वकपनरमूलादीनां तलामावाष्य- 

चतभांगावशि्ट' निःकाण्यापडहरोदित्येष कषायपाककल्यः 

द्रति, अयञ्च कल्पो विशेषादक्रोविष्ये भिेषनि्ैथे त 

तथेव याद्यः?' ययाह़ तत्रव “क्लेहमेषजतोयानां प्रमाणं 

यन्न नेरितम् । तत्रायं विधिराख्ये यो निदिं तत्तरेव ठ 1 

अलु्गदव्यकाये" ठ सवे सलिलं भतम् । कलककाचाव- 
निर्दये गणात्त्मात् विनिदेेत् । [भेदे राजनि° । 

कषाययावनाल इ* नि्यकम्मे० | दवरयावनाले चान्य 

कषायवासिक ° शद््तोक्तं कोटभेदे। . ` खवीमखः 
छष्णमोधा यश्च कषायवासिकः' इत्य पक्रमे ““ब्रयोद्ैते ` 

सौम्याः खयुः कोटाः चो प्रप्रकोपणाः दूति विभज्च-तेषां 
सौम्यत्वं श दम प्रकोपकतच्चोक्तम् “तय ठन्न विषत्वद्च- 

तयो वथा “चिपिट पिञ्चटककषायवासिकस्षप- 
धासिकतोटकवद्ख ` कोटक रिडिल्यश्ञाः शङन्प्रबविषाः'" 

कषायित ति° कषायो रक्रपोतवसा दिजातोऽख तार ° इतच् । 
जातकषाये तत्करोतोति णिच- कणि क्त । कषायौ - 

छते च "खस्नेव कषायितस्तनौ "दूति कुमा ० । 

कष्परयिन् घ ° कथायोनियासोऽस्ल्ख इनि । १ थालटके जटा * 
२खज् रचे रखे च राजनि ४कषायदुक्ते निर 

४ £ 
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कषि लि० कष-द्िसायां इन् । छिंसाकारके उणादिकोषः । 

कषोका स्त्री कष-ह्हिसने “कषिदधिम्धाभोकन्” उणा० 

कर्मखि ईकन् | १पकिजातौ उच््वल० | शब्द्कल्य- 

दमे हखमध्यपाठः प्रासादिकः उणादिष्छत्रे शरैकनो 

शोर्षतया नियत् । इत उत्तरव्र फफरोकादयद्े त्यादौ 

सब्र टीषादेरेवाचटत्ः दोषदिरेोचिततवात् | कषल्य- 

नया करणे रैकन् | र्खनिने सन्नो शब्द्वि०। 

कषेरुका स्तौ कथेरुकाषत् । (केर) टणकन्दे रायनकटः । 

कष्कष इ कथिव्यव्यक्त' शब्द चाये कषति कष-दिसने 

अच् । ढंभिभेहे । “विषाषासः कमकषास टजत्काः 

शिपवितकाः । उश्च हन्यतां लभिर्ताद्च न्य 

ताम्” अथ० ५,२३.७ | 

कष्ट न° कष~क्त “लच्छ.गहनयोः कवः पा० नेट् 

१पौडायास् व्यवायास्, "कट बुद्धे दथ येषा; खता 

मे” भाग्डा०र०।५रक्ख कष्ख न यावदन्तम् "पञ्चत* 

पोड़ायुक्तं र्गद्ने ४पो्ाकारङे च लि ° “बन्धनानि 

च कष्टानि परप्र ् यतवमेव च"मलः। “मोहादभूत् कतमः 

प्रनोधः"रषु०“शोतातपादिकदटानि सतेऽन्यानि सेवकः” 

पञ्चत ०^तत; कष्टतरं जु क्रिम्” गोता । ^र्तत्कषटतम' 

विदयाञ्जवषक' कामजे गे” । “ऋोधजेऽपि गणे विद्यात् 

कटमेतच्चिक्त बधाः” मदः । ५कषटलाध्ये बह्पायेन 

शास्य रिएरोगादौ । “ख हि कटतमो रिपुः” “लतन्न 

शतिमन्त च कष्टमाह्ररि बधाः*सहः। रोगाणां कता 

च बह्वायाससध्यता यथोक्त छते^केवलः समदेाग्नेः 

इखसाध्यतमो गदः 1 अतोऽन्यथा त्वखाध्यः खात् ठच्करो- 

व्छाभिश्रलक्तणः । क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यः 

प्रयोजयेत् । पूवां शान्तवेगायां न क्रियासङ्करो 

हितः! रष्णालभेऽपि सपदि यदि सैव क्रिया हता). 

कतेव्यव तदा व्याधिः लच्छसाध्यतमो यदि" | तथाच 
रोगः बिषिधः साध्यः असाध्यः याप्यञ्च । तन्न 

साध्योऽपि विधः अल्यायाससाध्योबद्धायाससाध्यञ्च 

बह्नायाससाध्यखेव कष्टता । कटसाध्याश्च रोगाः स्ते 

नत्ततस्थाने उक्ताश्लतत एबायसेयाः। कष्ट! घने दैपापे च। 

कष्टाय क्रमे!" पा० क्यः “कष्टायते कष्टः पाप 

कनेखत्सहते इत्यधेः? शि कौ० | चलारोक्त 
७दोषभेदे यत्र॒ शन्ध्यादिना आथेख दुर्वोधलतव' 

सब्र कष्टत्वम् ८'कट' तद्रा वगमेाडरायत्तोभवेद् यदि? 

श्यक्तचचण्णात् तेद उन्बिशतम् आतणव शला दपेये 

[ १८४०1 त्स 

^“ौ विच्च षौज्ञोलकष्टताः” इ ङ्गो दा तम् “उर्ग॑लावलन 
चारवङ्कि ! मर्वन्ते चार्ववस्थितिः श्रदन्त॒ वाक्यगतस् । 
क्लि्टतलमष्यद्यौव नामान्तर' ५अवाचकत्व' लि्टत्वामिति"” 
सा० द् पद्गतदोषे उक्त ˆ्ीरोदजावसति 

लन््भुवः प्रसन्नाः” इति अनर अरैप्रतीतेरवय वितत्व- 

भिति तत् लक्नयित्वा चोरोदजालच्छीस्तस्छया वसतिः 

पञ्चः वस जन््रभवो जलानि” अथांवबोषे व्यवधानं 

द्र्थितम् । [लिका* । रपौडाक्षारके निर। 
कषटटकार ९०कष्ट' करोति क-अण उपन्स०ु 1संखार 

कष्टरिपु इ°कभे०। कश्साध्ये रिपौ सच मदुनोक्तलच्चणो 
यथाराज्ञः ज्ञलोन श्चरञ्च ट्त दातारमेव च। 
ङतन्न ̀  ्टविमन्तञ्छ कटमाह्धररि बुधाः” इति | 

कटान न° क्ख स्थानम् । इःखदस्थाने इारप०। 
कस गतौ भ्वा° पर० सक० सेट् । कसति अकसोत्-अका- 

सोत् । चकास-ज्वलादित्वात् कत्तेरि वा | कासः | यजः 
चनोकख्ते यजः लुक् चनोकसोति-कस्ति । प्रनिकसति 

उद्+-जद्खं गतौ ““उवृकन्त॒ इदयान्ध प्रा उदोषद" 
खथ ० ११,९,२१ । 

निख्+निर्+अण्यतौ निय्करति । किचि 

५निरकाखयद्रविभपेतवचम्”" ावः। 

निपा । विकसति पद्चजकखिका “कु्ञश ते विकसिते? 

भरः ५ प्रीदियोगात् विन्द खो; ” कभा० । 

"्खडधिपातविकषहदनास्” माः । ““विकषसद्धिराख- 
कमले; कमलैः प्रमदाः" माघः “छख. विकसितं 

वशितवक्रिमप्र तितम्” भादतीसा०। खिचि विकासयति 

व्यचोकसत् । “वचनेन चोपकहम' व्यचोकसत्"” साधः | 

शौ कशल सेत्या०” पा० इनि विकासौ | वरच् | 

विशख्वरः “द् रभन्ते कभा विकरः” माधः । 

अल+वि+खदद््पयिकाथे ^अन्जेलेऽटपिकसन्द्रधुभाघवोनास्” 
भाग० ३,१५.१७ । 

प्रवि+प्रकषविकाे प्रविकसति विरायदोतिवायेषलोके"माघः 

सम्+सस्यमातौ सङ्कहकः। 
कस शातने गतौ च खद्, दृदित् अत्म° सक° शट् 

शातनमिद्ध नाशन् | कश्ते अवसिष्ट | चके | प्रनि- 

कंते | कर्मणि कंश्यते | अकंदि । 
कास भाते गतौ च खक अदा* खाक्म० शे । यातन 

सन्न नाशनम् । शस्ते कसि । चकसे प्रनिकञ्े । 

कस इ शष-अच् । (कषटोणातर) कषयाचाे भरतः । 

निष्कासयति 
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कासन उ कति हिनल्ि कस-च्ड्, । !कासरोगे र्लता- 

भेदे सन्नो ।५अआलमूलविषा छष्णा कसना चाष्टमो इटता” 

चञ्च ० शृताभेद्कयने । “पिच्छिला कषनादं यात् रुधिरं 

शोतल' स्वेत” छ” । 

कासनोतृपाटन इ° कशनं कासरोगस् छत्पाटयति उत्- 

पाटि-च्डय्। वासके शब्द् च° । प्बेन तिन प्रकारेण 

वाखकः कासनाशकः” इति वैद्यो स्तस्य तथात्वम् । 

कासर्णोर इ सर्पमेरे । “एतः कसर्सौरः काटूयेयो सन्न्- 

अपश्यत्? तेत्ति° स° १,५,४.१। रख लत्वसपि 

“श्ेहो हन्ति कसर्खौखम् पदः शअ्ित्रहतासितम्' अयण 

११.१.५ । विषनाशकल्ये । 

कसास्ब न° पिभ्यः कव्यद्ानकाले देये जले । “उपा- 

बते षिवरः खधाभिः” इत्य पक्रमे ८“दद्' कसाम्ब चयनेन 

वितं वत्खलाता अपश्चतेवत छथ ० १८,४,१३७ । 

कातिपु ए° कथिष्ठवत् । अन्ने जटाधरः । 

कसेर ए कस यदगाशमः । $क्थेरो, (केशर) शूकर 

परिवे २जलक्षन्दभेदे च । रकथेरुब्द्ायं च राजनि०। 

कसेरुकां स्त्रो कथेरकावत् । शछष्टास्थि राजनि । 

कस्कादि इ०्पाणिन्दक्त विस्जीमोयश्य सत्वनिनिन्ते थब्द्गणे 

स च गणः “कर्कः कौ तस्क तः भ्वादम्.नः शुन- 

सख्लणः सद्यस्कालः सद्यस्ा: कांस्कान् पिच्छा. रिका 

धलष्कपारं बद्गिष्मल यजष्पाल' अयस्ञान्त; तमसा ण्डः 

अयस्क डः भेटस्ि ण्डः भाख्छारः, अषस्छारः चारोग णः" 

स्तनृभ-खण् कस्तम्भौ स्त्ी कं धिरोऽखभागः स्तभाति 

गौरा० छरोष ग्ध षण दैप् । शअकटस्याधःपतनवार- 
चार्थं मोषादण्डायोत्म्भ्नाथायां मेधौ (खथ यच्जघने 

गच्लन्भ्ोस्”कत०्त्रा० १,१, २,६ । “शकटसखाघःपतनः 

बारविव्रुमौषा दण्डा पोत्तसतना यै मेथिः कस्तम्भी" भा ०। 

क(का)स्तोर न“ षन्तीरमत्र कुगति° मा० कोः कारेः 

“काश्छोराजस्तुन्दे नगरे"षा० खद. । १नगरविथेषे र तव्जाते 
शङ्ख हेम० । शेमचन्दर कस्तोरमिति छुखपाठः प्रामा- 

दिकः पा० धने कश्लीरे दौषपाठद्नात् | 

कस्तूरो श्रो कसति गन्धोऽखाः दूरतः कस-ऊर-वा० 

तड च । शगमदे शगगाभिजाते गन्वदरव्यभेरे श्वाय कन् । 

कश्तूरिका तलौ व^वदुयणपव्थांयादि मावप्रग्क्तं यया-- 

“ऋगनाभिग्धंगमदः कथितस्तु सहखभित् 1 कल्तरिका च . 

कतरो वेधश्चखया ठत साश्टता | काश्जीरी कपिदच्छाया 

ककरो विविधा शूरता । कामद््पोद्धवा जेठा नेपाो 

{ १८४१1} कह 

सध्या भवेत् । कामद्पोद्धवा ठब्णा नेपाली नीलवर्य- 

युक | काश्ररोरदेशसभ्भता कषतरो त्वघमा मता । कस्त - 

रिका कटल्तिक्ता कारोष्णा शुक्रला गुरः कफवातविष- 

च्छदि शोतदौगे न्ययोषद्त्'' | «प्रख्य ह्मादरमेगनाभि- 

गज्धि"कुमा° शोकव्या ० मङ्ञिनायेन शभृगनामि कतरो 

नद्रज्ि कस्त.रोग्टगाधिलानादित्यक्ञ तेन ह्िमाद्रवपि 

लड गख्य सद्चारोऽस्तीति गम्यते । “कच्टूरोतिलिक' 

ललाटपटचे विष्णुसूतिवणेने |““कस्तूरिकाजननशत्तिभता 
मगेण किं सेव्यते मनसां सनसापि गन्धः" रसग० । 

“कस्नूरिकामृगविमदं छ गखिरेति?'माषः | कल्त.रिकादेत- 

नगः कस्तूरिकामृगः । 

कस्त.रो(म)वक्लिका स्त्रो कल्ल, रोगन्वयुक्ञा स(व) क्का | 

(खखक्दाना) लताभेदे राजनि °वसध्यपाठः भावप्र"सम्बतः। 

तद्खा भावप्र ° उक्ता यथा| “छता कलल रिका तिक्ता 

खादो इष्या !हिमा लघुः । चक्तुष्या मेदिनो यघ्रटष्णा 

वस्या रो गद्त्» अल लतेति विचेष्यपदोक्त ः कलत.रिका 

वज्ञिकेतय वेदय चितम् । 
कस्मल न° कश्छलवत् | पापाद्ययँ राय्कृटः । 

कस्वर लि कष-गतौ शातने च वरच् {गन्तरि २ ह्िंके च 

कय ° कख शर्य इयः । खयो तस्यापत्यम् 
श्विा° अण् | काय तदप्य धुख्नो। पाशिनिगये 

क्ति पाठः साधः । 

कङ्कय ४ क्यप् हयः कः स्यो यो यख । खयेह्धायके 
ऋषिभेदे । तस्धा पत्यं शिवा ° अण । काय तदपे घु शली । 

कहोड इ° कभ्भिदेस च उहालकरपिथिष्यः अावक्रखय 
पिता । “उदालकख नियतः धिष्व एको नाग्ना कोड 

इति विद्खतेाऽभूत्” भा० वर ३२३२० । अधिकम्टा- 

. जक्रशब्द् श्यम् । वा.ङ्ख लः कोलोऽप्यन । ततः 

अलकम्पायां नोतौ चवा ठन् हितीयाजःरेः सन्ध्यक्षरस्य च 

लक् । कहिक ्हुकस्मितक्रहोडे । षा इल । किल । ॑ 

घ कट्हिय इत्धादिरपि तत्राय । 

कश्ार न० कै जले इादते हाद-खच् एषो° दख रः। 

चछ तोत्मले। ““खाद्ख(दिकल्लारसमोर णा डते'› मावः; । 

“नलव ञ्ज लकार चन्द्नोत्पलपद्मकेः? चश । तख 

य॒ष्ादि उत्पल शब्दे चक्रम् । 

क्न ए०्कं जलं ह्वयति स्यन्ेते शक्लद्पत्वात् ह्धे-क | वके 
च्छमरः। अख व शिवाद्गश्ये पाठमते अपत्ये अण 

काद्ध तदपत्ये श्लो । 



काक 

काशि इ° कंस भवा्ये बा०द्ञ् वेदे एषो° सख शः! कंस- 

निर्मिते पाने "लौँसलीन् कथोख्िरात्र", दौ हयौ लिरात 

चेकेक' षडालस्” कौौधो ° ०। 

कांस लि कंसोदेशमेदाऽभिजनोऽखख तश्षशिला० ञ् । 

कंसाधिहितभोजदेशाभिजने नरादौ। 

कास्य न°कंषाय पानपात्राय हित" कंसीयं तख विकारः यञ् 

कलोपः । तामृरङ्गजघादमेदे क सशब्द विटतिः।न पादौ 
धावयेत् कांस्यं कद्ाचिद्पि भाजने” मदु: । अख गोधः 

नविधिभवप्र० उक्तो यथ-“पत्तलोगत्य पत्राणि 

कांखखाग्नौ प्रताप्रयेत् । निषिद्धेत् वश्रतप्रानि तैले तक्र 

च काञ्चिके। गोमू च कुलल्यानां कषये च तिषा 

त्रिधा । एव' कांखख रीतेश्च विशुद्धिः सम्मजायते” । 

सारण्विधिच्त्रौव "अकंक्तोरेण सम्पिटो गन्धकस्तेन 
लेप्रयेत् । समेन कांखपलाणि एदान्यस्तदरै्धः ॥ तवो- 

मूषाठटे ला पचेद् गजषठटेन च । एव' षटदवात् कां 
रोतिच्च ज्यते ध्रुवस्” तद्य गुणाः यथा-“कांख' कणायं 

तोच्छो ष्ण" लेखनं विशदं खरम् । शुरु नेत्रहितं खं 

कफपित्तहृर परम्" भावप्र° । (काखलपडितसरोज- 

सापतत्” माषः] 

कास्यकार एरस्त्ो कां वत्पाल'करोति ल-अण् उप०स०। 
(कारि) । जातिभेदे जातित्वादु स्तिया डोष् । कंस- 
कारशन्दे विहतिः । [ भेदे डेसच० । 

कांस्यनोलं ए०। कांखेन कतः नोलः। (कोमकाजल) अञ्जन- 

काक षम्त्ो क-चब्टे कन् । खनामख्याते विगभेदे स्तयां 

जातित्वात् डमष् अण्ड धावकयोः परतः दैत वत् 
काकाः काकशथावकः ।“काकाज्ञोलय]' यमात् क्रौम्" 

खटति; “काकमांसः शुनोच्छि्टः खल्प्ं तदपि 

इरेभम्' उद्भटः “काकः काकः पिकः पिकः” नौ तिमा ०। 

काकालो कामभधरा काथोतलवाह्िनी गङ्धा + कंस" 

जघान लष्णः कम्बलवन्तः न बाधते श्ौतम्” विदग्ध । 
तनुमांसयुणा मदनप्रालेनोक्ता यथा--“काकभासभव' 

मांस चक्ष्य दौपनः लकु । आयुष्य इ'हण बलं 

चतदोषक्षयापडम्” काकजङ्घाया काकतिक्ञतवोकत : ठन्ां- 

सस्य तिक्तत्वमपि बोध्यम् | राजनिग्काकाद्धेति काक- 

जङ्खापर्यायोक्तोः रकाकजङ्खुायां पु“काकजद्घातुलग्रा- 

कारत्वात्तथातलम् | कुतसितमकति अक-कच् कोः कादेषः। 

श्पौढभपिखि(खोदधे) ४काकप्रधाने होपमेदे। क्य शिरसः 

चाक सेधनभू अक-षडः ६त० । १भिरोऽवचालने 

[ श्च्४र् 1. काक 

६ैकाकपदतल्याकारे ऽतिलक्मेदे काकवञ्धच्चशत्वात् 

स्तिष्टर च शब्द्रत्ा° । काकानाम् शचः अच् | 

&काकसम्े काकपद् पे १० रतबन्धमेदे च न ०भेदि° । 
काकपदशब्द् तज्ञ दृश्यम् | ईैवत. कं कोः। कादेशः 

१ १६षच्जले। बद्ध ० १२१ षच्जलयुक्त लि ° । काकद्धा । 

काककङ्क, ए° काकप्रियः कङ्कः: ईषञ्जलबुक्तो वा कङ्क :। 

(चोना) धान्यमेदे हेमच° । [ काकजङ्घाटृच्तं जटाध ° । 

काककला स्त्रो काकख कला अवयवो जङ्घ वावयवो खाः । 

काकघ्नो स्त्री काकं इन्ति ट टित्वात् ष् । १महाकर्जे 

राजनि°। तत्फलसेवने हि काक नाशः | 

काकचिच्चास्त्लो काभवण चञ्चा प्रान्तभाग फले यखाः। 
षो °| गुञ्जायास् अमरः । एषो °काकविच्चिः, काल- 
विद्धौ, काकचञ्चाष्यल शब्दरता । 

काकच्छद् घस्रो काक च्छदः प्च द्व कद्: उष्णत्वात् 
यद्य । खञ्जनविशेषे स्तिया जातित्वात् डेष् । बा० 

ष्च समा० । काकच्छदिरष्यत्र लिका° | 

काकजङ्खा स्त काकख जङ्क वावयवो यखाः। (केखओयाटेङका) 
ख्याते ठच्तभेदे । “काकजङ्घा नदीकान्ता काकतिक्घा 

इलोभश्या । पारावतपदौ दासौ काकाङ्कापि भ्रकौतिता। 
काकजङ्खु हमा तिक्ता कषाया कफपिश्चजित् । निडन्ति 
जु रपित्ताखजरकणड विषक्रोन् श्रावप्र°तत्पयाययुणा- 

द्यकम् । [ (वडजाम) खाये कन् तन्नार्ये | 

काकजम्ब्, स्त्री काकवां जम्ब,: । भूमिजम्ब्ाम् शब्द्मा ०। 

काकजस्ब, खो क जलमकति खत्पत्तिस्थामत्वे न॒ आअक- 

अण् उप०्स° काका काकवथो वा जम्ब: कम्मे ऊः | 

जलजा तजम्बमेदे राजनि० । तदाः काकनोकेति 

जलजम् केति पव्ययतोक्तेः तसाः लग्णवसं फलक- 

लाच्जखजातताञ्च तथात्वम् “शुद्रजम्ब: छच्छपला 
नादेयौ जलजब्ब्का । जम्ब; शंयाह्शो खला 

कफपित्ताखद् इजित्”? । भावगप्र ° तत्पव्ैवगुखाद्युक्तम् । 

काकण न° छखतोक्ते महाकृषमेदे । “मडका नधौ ुम्बरष्यं - 
जिह्ञकपालकाकणकषुण्ड रोकददर् कुष्ठानोति” विभच्य । 

“काकणन्तिका फल सदग्यान्यतोव रक्तसष्णानि काकणकम्" 

इति,लचितम्। अत्र खाँ कन् ।“सर्वैरेगोलणदषिः प्राहः 

काकणक' बुधाः” भावप्रण तच्चिदानभुक्त, ५वत् काक- 4 

खन्तिकाव्यसपाक' तीत्रबेदनम् । लिदोषलिङ्ग वत् इष्ट ` 

काकयं नेव सिध्यति" काकणन्तिका युद्धा गुञ्जावतेन | 

मध्ये ठष्णसम्,अन्ते रक्तम् अथवा ध्ये रक्ञम् कन्त ` 

प 

> 
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ष्णम् । अपाक सखभावात्, बिदोषलिङ्गम् सवेषां 

कुडानां बिदोषजत्वोऽपि उलृणदोषलयलिङ्गस् ” भावप्र° 

खचितम् । अतण पूर्ववाक्ये उलुशैदेरिव्य क्रम् । 

काकणन्तो खली रषत् कणन्तो निसोलन्तो कण-निमौलने 

शद डोप कुगति कोः कादेः। युञ्जायाम् 

शश ° । तद्या; फलकोषष्धे घत्चिमो लनात्तथात्वम् । “कोष 

गत्वा च्ोभयन् यख रक्त, तञ्चाधष्लात् काकणन्तीप्रका- 

शस्” चश्° स्वायं कन् । काकणन्तिकाष्यन रल्मा० । 

काकणगन्ट उद्ा०। “रक्तजानि न्यपोधप्ररोहविद्र मका- 

कणन्तिकाफलस्टशानि'' स्ु°। 

काकतालोय न अपितपिवपम्पववल्े याटच्छिकन्दाये 
तद् अव्प्यादियेया “समायाञ्च तदिषयादिति" पा०ड | 

अखादेव ज्ञापकादिषार्ये शह छपेति वा समासः, दाषि- 

वार्धौ काक्रागमनमिव तालपतनभिव काकतालम् काक- 

तालभिव काक्तालोयस् टत्तिविषये काकतालशब्ट 
काकतालसमवेतक्रियावाचिनौ तल काकागमनः देवद्- 

्तागनस्छो मानसम्  तालपतनं दख पनिपातसख, 

तायेन तयः काकश्च बधः स देवदत्तख दूना बधसो- 

पानम् दूति वधादिः काकतालोयादिशन्द्वाच्यः सम्य 

ते । काकतालसमागमसदथ्लोरसमागम इति समासाः 

ततप्रथक्क्षा्षमरणसढ धस्तु देव दत्तबधादिः खप्र्ययाधेः । 

“यत्तया भेलन' तत्र॒ लाभो ने यञ्च तद्रते ! तदेतत् 

काकतालीयमवितरकितबभ्भवम् ” चन्द्रालोकः | “फलन्ति 

काकतालोय तेभ्यः प्रान्ना न {बिभ्यति वेणौ ° । 

काकतिक्ता श्लो काकमांसवत् तिक्ता | काकजक्घमयां भावप्र० 

काकजङ्खाशब्दे विषटतिः। (क च) रेगुञ्चायां रल्रमा० | 

तयोः काकनांसतु ्यतिक्गत्वा त्तथात्वम् । 

काकतिन्द्,क घ*काकरैषज्जलकल्िन्दु तिकेन्द्. कः, काव्यो 

बा तिन्दुकः काकप्रियो वा विन्दुकः । (ङग चिखिवा) 

(माक्ष्ाते!ढ) इति च प्रसिद्धे कपौलौ भावप्र | 

वत्पर्याययुणादि तत्नोक्ष' यथा “तिन्दुको यसु कथितो 

जलजो दौषेपलकः । कपोलः कुलयः काकतिन्ट्कः 

काक्पोलकः। कपोल शौतलं तिक्ते वातलः मदलङ्लषु । 

पादव्ययाहइर' खाहि कफपित्तास्तनाथनम्) ' च्यत फल- 

परत्वात् न०। [ हेमच> | | 

काकतुर्ड प° काकदुण्डस्य वर्यः शषयख आच । कालागुरुखि 

काकतुण्डफला स्तौ काकद्ण्डभिव फथमख्याः । काकना- 

खायाम्" भावप्र० । काकनासाशन्द् विहतिः) 

४६२ 
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काकतुख्डिका स्तौ काकतण्डख वणः अंफलेऽद्याः उन , 
गुञ्खायाम् इला० । 

काकतुण्डो स्त्रो काकम् दषद्क ईषहुःखं ठर्ड्ते तुड़ डः-बधे 

अण उपण्यर्पा० गौरान्डीष्, ग्ध षण् श्य दूति 
भेदः| $राजरीतौ पयोग्ये पित्ते (गिल टौकरापितल) 
तख लणंद्धपतया दर्थनात् इःखनाथकलात् तथालम् । 
काकतुरड इवाकारोऽखाः अच् गौराग्डीष । (केखो- 
याठोटा) काकनासाइक्ते च। 

काकटन्तगवेषण ए° जाक्ख दन्ताः सन्तिन गेति. संचये 
तत्र वसभेद्य सं ख्यावियेषस् च गवेषणमिव अनथकः 

प्रयल्लो यन । निष्प्रयोजनान्वे षणयुक्तो न्यायभेद । 

ाकध्वज इ°काकमोषव्जलं न्यं ध्वज दवाख । बाड्वाग्नौ 
लिका० । तख सद्राइच्छन्या ज्वालया जातवाष्मय 

तत्केतनतुल्यत्वात् तद्य तथात्वम् । 

काकनामन् इ काकेनापि नास्यतेऽसौ नम-ण्िच- 

कमंखि इुनिप् वकढक्ते रत्रमाला तख श्टडुशाखत्वेन 

काकारोहणेनापि नामित्वात् तथात्वम् । 

काकनास ए“ काकंख नासा तदर्थः फलेऽख । विकङ्कत. 
दते (५द्चि) राजनि, | तस्य फलस काकनासादच्य- 

जष्णत्वात्तथात्वम् । 

काकनासा स्तो काकख नारव फलमद्याः । काकजङ्कायाख॒ 
(केखोटेङ्गा)। भावप्र तद्पर्याययुणाद्यक्त' यथा- ` 

काकनासा कषायोष्णा कटुका रसपाकयोः । कफषी 

मनी तिक्ता शोथाः खिलकण्ड दत्" खाय कन् । काक- 

नासिका तत्रायं खमरः। साच विषति रा्जनि०। 

काकनोला सनी काक इव नोला। जम्बभेदे । राजभि० । 

काकन्दि्दो) श्न देणमेरे। वा छोप् । तन्न भवा- 

दयथं दौर्षान्ात् बुञ् । कादन्द्क तत्र भवे त्रि रतह् थ- 

वासिषूपचारात् तेचायुधजोविगः। संघपरत्वे ततः दाम- 

न्यादिण स्वाय ङ । काकन्दौय तद णवासिनि च्ायुध- 

जोविस'षे । 

काकपक्त ए०काकख प्तः तदाकारोऽसयख खच् ।(काणपाटा) 

काणजुलपौ) परिदधे शिरोऽधःक्पाज्ं स्ये के एभेदे “घ 
» ५काकपच्चधरमेत्य याचितः? “नौ 

प्रणासचलकाकपत्तकौ" “काकप्र्धरेऽपि राघवे 

ट स्चूलं चलकाक पकः 

दति 

च रघुः “काकप्तघरो बुरा” पद्मपु० रामकवचम् । 

काकपद् ए “पादौ दौ स्न्धदुगमस्यौ चिप्र लिङ्ग भगे 

लघु} कामयेत् काष्ठकां कामो नन; काक्वदो मनेः ' 
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रतिमञ्जयं कं !रतिबन्बभेरे । काक पद' पदमानम् । 

२काकपद्दलपरिमणे न० | तत्परिमाखेन शिरसि 

शिखास्थापन छतो विष्हितसम् । काकं 

३काकषदतलपराकारे यन्यलेखमकाले 

पदाकारोः 

ऽस््यस्य अच । 
उद्मधोवाभिन्नपङ्गिलेखने प्ररतसन्यलटि छ चके दरेखा- 

विशेषे | लेखकस प्रदायप्रसिदिः । 

काकपर्णो सनो काक इव ठ्ण' परं स्याः काकमोषव्जलं 

पेधस्धा वा गौरा० छेष । लद्पखरी' भावप्र* तखाः 

काकलष्णपरशेत्वात् ईषच्जखयुक्तपत्रत्वाञ तथात्वम् । 

काकपोल् घु* काकप्रयः पोलः। (विला) इपौलौ । 
राजनि श्संन्नायां कन् } तत्रार्थे भावप्रकाथोक्गेतदट्युषादि 

काकतिन्द् कण्ट उक्तम् । 

काकपुच्छ स्रौ काकश्चव षुच्छो यख । कोकिले शब्द् 

श्ज्ञा० | द्यां जादितवंऽपि ड योगोपधत्वान्न हयेष् । 

किन्तु “इच्छाञ्चेति" वात्ति°्वा होष् | 

काकयपुष्ट ० काकेन धु्टः। कोके लिका° । कोक्लितरा 

हि खागड़स्फोटना यक्कतया काका खड तन्नोडात् निषूकाख 

स्वाण्ड' तत्र स्थापयित्वा क(कहारः खाश्डजपोषश्णत् 

कोकिलद्ध तथात्वम् । 

काकपुष्य न° काकवशं धषपमस्य । गन्परये राजनि ° । 

काकपेय लि काकरनतकन्बरे; पौयते पा-वत् “लते र- 

विकाथेवचने” पा० त° । पूरणादस्य न प्रशे काकैः 

चवे नदादौ । “काकपेया नदौ? सिर्कौ०। 

काकफल इ काकप्रिय फलमस्य । निम्बहत्ते राजनि० । 

वद्य विक्गत्वे ऽपि काक्ख तत् फलप्रियत्वा त्तथात्वम् । 

काकबन्धया श्लो काकोव बन्ध्या घु वत् | काकोवत् एकमालएब- 

जननेन बन्ध्यात्वप्राङ्गायां च्िवयाम् काक सछत् प्रजत्वञ्च 

काकरुतशन्टोक्तप्रसाखाद् बसेयम् । “काकबन््या चया 

नारो इतापत्या च या भवेत् । बह्धपत्या जोववतृषा सा 

भवेच्नात्र संशयः” पद्म रामकवचसम् । 

काकबलि ए° ४त०। काकेभ्योदेये रलौ काकरतशब्दे विढतिः 

काकभाण्डो स्त्री काक ईषव्जलस्य हखनिषावद्धेदकख 
भारो छूद्रमारडभिव । महाकरञ्ज राजनि ° । ठत् फल- 

सेवनात् छखात् ईैषच्जलस््तावान्तद्ास्लयात्वम् । 

काकभोरु इ भत ०। पेचके लिका० । 
काकमद्शु इ०्काक द्रव ष्णोमह्: दाववहे खगे लिकार 

“श्त तवा ठ इवृरबिः कादसद्; प्रनायते"' माण्ड 

५१५२० लो° । 
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काकमदं इण कावा मृदुाति मद्-अण उप० स०। (साखाल- 
शशा) इति श््राते महाकालदृके राजनि । खल् | 

काकमद्कोऽप्यल्न रल्रमाङा | 

काकमाचौ सशो काकान् मड्ते मवि-खण् एषो० नलोपः 

पा० गौराग्डनेष्, सग्ध्० षण इप् । कटफललतायास् । 
(क्डेवा युद्कामाद्र) दूति खाते शवे भावप्र° | 
तत्पद्यायय षाय क तत्र ब बथा--“काकमाचो ध्वाङ्ग- 
माचो काकाह्वा चेव वायसो । माकमाचो लिदोषन्नं 
स्िगधोष्णा खरशक्रदा । तिक्ता रसायनी शोधङ्ग्टाये 
ज्वररोगजित् । कट् ता इडिक्ाच्छदिं हद्रोगनाभिनो' 
""काकसमाचिजनितं सुदुशाकं बेशवारभिलित' शुभवासम् | 
तप्नरेलतलनेन पाकः केरवाष्य न ठतः रखधासम्* 
द्यत्र वैद्यके अस न्नायाममि “डन्रापोरिति" पा्हखः 

इति बोध्यम् | ज्ञाय कन् काकमाचिक्ाऽष्यब्र । 

काकमाटस््लो काकख मातेव पोषिक्षा तद्य ततृफलपरिय- 
स्वात् । काकमा्याम् | राजनि | 

काकमसुद्गा स्त्रो काकेन दैषव्जलेन छद् गच्छति गम-इड । 

मद्रयख्रांम् अमरः | 

काकयव इ० काकमोषच्जलमन तादो यव इव नोरष- 
त्वात् | (चागृढा) इति ख्याते पदाय “वधाऽफलाः 
षर्डतिलाः यथा चरमेसया शमाः । तयैव पाण्डवाः सके 
यथा काकयवा इव" भा० १७५ ० | काकयद। 
निभफलढ धान्यानि" नोल कण्टः । 

काकर्त म°काक सतस् | काकशन्दे | काकादिरषादेः भावि- 
एभाश्एनद्चकतया शङनत्वं बघा इष्*सं* ६१० | 
“प्राच्यानां दलितः शुमद्ः काकः करालको वामे । 
विपरोतमन्यदेे षुवधिलौकप्रसिद्ैपव । पैथाखे निरुपडते 
बन्ने नोड़ः छभिच्चशिवद्ाता । निन्द्तिकख्टकिश्रुषके- 
ष्वधमिक्षभयानि तहे । नडः प्राक्काखायां शरदि 
भवेत्मयमषटिरपरखाम् । याग्योत्तरयोमेध्या प्रधान- 
इषिल्लरोरुपरि । शिखिदिशि मण्डलटरटिनक त्यां शार- ` 
दख निष्म्तिः | परिथेषयोः खभिच्च म् षकसम्पत्त 

वायव्ये । शरद्भगुलमवह्ोधान्यप्रासादगेहनिश््े घ । 
न्यो भवति ख देथदौराऽनादिरोगात्तं ; । हितिषतः 

शावत्व' छभिचद्' पञ्चभिन्टं पान्यत्वम् । अण्डावकिरथ- 
मेका गडताप्रद्धतिश्च न {थिवाय । चोर्वो राचिनौ- 
खलुः सिते वद्धिभयम् । विकले भिचभयः काकानां 

निदि चेच्छिुभिः । अनिमित्त इतेमाममध्वगं; चु- 
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ज्गय' प्रवाशद्भिः । रोधचक्राकारेरभिषातो वर्मव्स्यौ; | 

अभया तण्डपच्चरणविषातेजं नानभिभवन्तः । कुन्ति 

अनूढद्धि' निशि विचरन्तो जनविनाशम् । सव्येन खे 

अद्भिः खभय, विपरोतमश्डलं ब॒ परात् । अलयाकल' 

मद्भवा तोह्ग सो मवति काकः । ऊध्वं खख अलपच्चाः 

यथि भयदाः शुङ्गयाव धान्यषः । सेनाङ्गस्या दद्ध 

परिमोष' चान्यभ्टतपच्ाः । भख्ास्थिकेशपलाणि विन्य 

शन् पतिवधाय चब्थायाम् । भखिकुमाद्यवहनेन तख 

खनदाङ्गनायाबच | ` पूर्याननेऽधैलामः सिकताधान्वाद्रं- 

तक्म; । भवदो जनखंवाषाद् यदि भार्डान्य- 

पमयेत्काकः | वाइन शस्त्रोपानच्छनच्छायाङ्गकृटरने मर. 

णम् । तन्प्रजायां पूजा. विष्ाकरणेऽन्नसम्पा्भिः । 

यह् व्यञ्चपनवेत्तख खख्िरपहरति चेत्यणाथः दखात् । 

पीतद्रव्ये कनकं, वस्त कापासिके, सिते रूपस् । सच्तोरा- 

च्छेनधञ्च लकूलदयएलखिनगा स्वन्तच्च | प्रापि दि 

इदि नभन्डतौ स्नाता पांशुजालेः। दार्णनादस्तरुकोट - 

शोपगो वायकश्षो मद्धाभयद्ः । सलिलमवलोक्य विद्वन् 

इृटिकरो ऽर्ट्दिरावी वा । दोप्ोदिग्नो विटपे व्क्ट- 

यन् वङ्किलद्दिधतपच्लः । रक्तद्रव्यं दग्ध दणका्ठ वा ष्टे 

विदधत् । रेन्द्रादिदिगवलोक्षो छग्याभिष्ठसो स्वन् र्ट 

ग्टह्हिणः | राजभय चोरबन्वनकलहाः ख्यः पशुभय चेति। 

श्रान्तामन्द्रौमवलोकयन् खयादराजघरुषमिन्रा चिः । भवति 

च छवयलब्धिः याद्यनच्नयुडाशनाश्रिश्च । चाग्न यानन- 

खाजोविक्युवतिप्रवरधातुलाभ्च \ याम्ब माष्कुलल्या 

मोषः गान्धरविवर्योगः । नेददत्यां दूताशचोपकरण- 

 दधितेखपललभोज्याश्निः । वारयां मांरघरासवधान्य- 

खष्द्ररल्राश्चिः! माख्त्यां शस्त्रायुघसरोजवज्लोफलायना- 

रिच । सौम्यायां पररमान्नाणनत्रङ्गाम्बरप्रात्निः । 

शेथान्यां सम्प परि्टतमूरानां भवेदनु । एव फल 

ग्टहपतिग्टे इष्ट्सभाच्िते भवति । गमने कणेषमखेत् 

नेमाय न काचैरिद्धये मवति। अमिदशखद्पेति यात- 

दि रवन्विनिवच्च वेद्यात्नास् । वाभे वाशित्वादौ दचिण- 

पा्े$तुवाश्ते याठः । अयापहारकारी तद्िपरोरो 

ऽ्थैषिद्धिकरः | यदि वाम खव विसयान् छख छ्यायिनो 

ऽहखोभगतिः । दधस भवति सिदध प्राच्यानां दक्तिण- 

चवम् । वामः प्रतिलोमगतिर्वा थन् गमनद्छ विघ्नकङ्गवति । 

तनरश्वद्ैय फल" कथयति यदा च्दरित' गमने। दक्षिण 

विष्तं लत्वा वामे बिर्याद्ययेश्चितावाश्चिः। प्रतिवाश्च 

डरो यायाद् दरू तमे ऽर्था गमोऽतिगष्ान् । प्रतिकाश 

टतो दचधिष्णेन यायाद् इतः ल्षतजकक्ा । एकचरणो 

ऽवभो्तन् विरवंश्च पुरो रधिरहेदः । इद्ाकंमेकपाद- 

सुण्न खिखेदयदा खपिच्छानि। परतो नद्ध महतो 

` बधमभिधन्तं तदा बखिभृक । सस्योपेते केले विरति 

शान्ते खम् लखििः । खाकुलचेटो विर्न सोभान्ते 

ले चलव्याठः । सक्जिग्धपपङ्ञकुसमफलानस्रतरभि- 

सधुरेष | सच्ोरात्रणस्ि तमनो न्नेष चार्थकरः । 

निषपन्नसख थाइ लभवनप्राखादहम्येहरितेष् । धान्योच्छय - 

मङ्गलयेषु चेव वि्खन् घनागमद्ः | गोएच्छस्य वलभी गे 

ऽथवा द्यनं भजङ्ग । सद्यो ज्वरो मह्हिषगे विरति 

शलभे फल खल्छस् । कार्यं ख ॒ व्याषा तस्तु टे वागे 

ऽस्विशंस्ये वा । ऊर््वा्निञ्जुट ऽ यनिहते च काके बधो 

भवति । कर्टकिनिग्रे सौम्ये सिद्धिः कार्यस्य भवति कल- 

षश्च | करटक्िनि भवति कलद्ो वङ्खोपरिवेद्टिते ब्खः। 

दिन्ना ऽङ्गचछे दः कलहः षक् मस्ते ध्वान्ते । घुर- 
तश्च ठतो वा गोमयसंस्थे धनप्रा्निः । खतपुरुषाद्धाव- 

स्थितो ऽभिवाशन् करोति शण्टयभयम् | भङ्जद्रख्ि च 

चद यदि वाथयस्विभङ्ाय । रच््वस्विकाषकरटकि- 

निःसारशिरोरुहानने खति । भुजगगदेदद्वितस्कर~ ` 

शस्त्राग्निभयान्यदुक्रमथः ।. सितङ्गद्वमाश्चिमांसाननेऽथ- 

सिद्धियेयेश्िता याठः। चेन्वन् पलाव.ध्वानने च 
विधु खः कणति | यदि श्ट्लां वरलां वज्ञो 

वादाय वाशते बन्धः | पाषाणस्ये च भयं क्लिटा- 

पूवा धिकयुतिच्च । अन्योऽन्वमक्तसद्धाभितानने ठदटिङ- 

न्तमा भवति} त्न्यः स्तरोलाभो दम्पल्योवांशतो- 

युगपत् । प्रमद्ाशिरउपगतप् कुम सव ङ्गनां - 
सम्भ्ाप्निः | षटकुडने इततिपद् षटोपददनेऽन्रसम्पाप्रिः । 

स्छन्धावारादोनां निवेयपम्ये शुवंच्चकत्यच्तः | खचयते 

ऽन्यस्थानं निश्च लपरत्तस्त॒ भयमात्रम् | विद्धिः चैन्या- 

दीन् सग्टशरकष्ठौविनामिष' ध्वाद्धैः । अषिरदधसतौः प्रीति- 

दविषतां युद्धं षिरुडेच बन्धः! करसंस्थे पद्धति करे दिके 

ऽर्थाश्जिः । चेमं शखरोद्रसंस्ये केचिल्मा्धबेधं त खरे । 

वाषहनलाभो ऽश्वगते,धिर्वत्यनुयायिनि च्तजपातः | खन्द 

ऽप्यचु्रजन्तो यातार' काक्रवदिष्गाः । दालि"शत््रविभक्त 

दिकचक्रे यद्यथा सदम् । ̀ तत्तत्तथाऽभिधेयं छष- 

दोषफलं यियादख्धनाम् | काद्ूति काकद्य सतं खनि 

लयसंसयद्ध निषफल" प्रोक्तम् । कवद्ति चातप 
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कट्ति रुते स्तिग्धभितारिः। कर इति कलह 
करूङर, इषमथ कटकटेति दधिभङ्गम् । केके विरतं 

कुकु वा धनलाभं यायिनः प्राह । खरे खरे पथिका- 

गममाह कखष्डेति यायिनो श्डुस् । गमनप्रतिषेधक- 

भाखलखल सद्योऽभिवर्षाय | काकेति विघात काक 

टोति चाहारदूषणं प्राह । प्रौत्याश्यद्ः कवकवेति 

अन्सेवं कगाङ्करिति । करकौ विरते वधे गुड्वन्नाखाय, 

वडिति व्तराश्चिः। कलयेति च सयोगः खद्रख 

जार; साकम् । फडिति णलाप्चिः फडवाहिदभनं 

टडिति प्रहाराः खुः । स्त्रोलाभः स््नोति रुते गडि 

ति मवा, षडिति पष्माणाम् | बुद्धाय टाकुटाक्किति 

गुध बङ्किभयं कटेकटे कलहः । टाकुलि चिख्टिचि 

केकेकेति श्रद्चति दोषाय । काक्दयसापि षमा- 

नभेतत् फलं यद्ग रतचेशिताद्यम् । पतन्लिणो ऽन्य 
ऽपि यथव काको वन्याः अव्च्चोपरिदंिषणोये। खल 

सखिलचराणां व्यत्ययो मेषकले प्रचुरसखिलदश्चं 

शेषकाले भयाय | मघ भवननिलोनं तत्करो्याशु खून्य 

मरणमपि निलोनाम चिका सून्निनोला। विनिकिषन््यः 

सखिखे ऽर्डकानि पिपीलिका इदटिनिरोधमाड्ः। 

तरूस्यख' वापि नयन्ति निन््राद् यदा तदा ता; कथ- 

यन्ति इष्टम् कायै" व्र सूलशकुने ऽन्तरजे वदङ्कि 
विन्द्यात् फ़ल नियतनेवभिमे विचिन्त्याः | प्रारम्भवान- 

समयेषु तथा प्रवेशे पाद्य चुतः न शभदं कचिद्षय्- 

शन्ति। शुभं दशापाकमविन्नसिद्धि मूलाभिरच्तामय 

वा सहायान् । इष्टस्य संसिद्धिमनामयत्वः वदन्ति तै 

-सानयिदन्ैपख्य । कोथादरूध्वं' शकुनिषिरतं निष्फल 

पराह्धरेके त्नानि प्रथमशकुने मानयेतमञ्च षट् च। 

प्ा्ायामाचुपतिरशुमे षोडभेव दितौये प्रत्यागच्छेत् 

सखभवनमतो यद्यनिष्खतृतीयः'? ॥ 

काक्ख वस्ादिभेदेन विप्रादिभेदकषथनपूर्व्वकं कालभेदेन 

तद्र वादिफल्क्त वसन्तराजथाकुने यथा 

“अथोच्यते काकरत' रतानां मूर्धि, स्थित शाकन- 

माभितानाम् । अचिन्तितावेदितकाय् विद्धिः पूव 

दिका्टाप्रहरक्रमेण । ये ाद्यणल्तियवग्य्बद्राः 

काका भवन्त्यन््यजपञ्चमास्ते | वणाङतिभ्यां ऋषिभा- 

पिताभ्यां सदाभियुक्तौरपलक्षणीयाः । इडतृप्रमायो 

ुरुदोधैवृण्डो टढखरः लष्णवयुः स विप्रः | पिङ्गाच्- 

नोचाचविभिन्रव्े; -खात् चतियज्ञौच्छरमोऽतिच्र; । 

काक 

यः पार्डमोलः सितनोलचन्् नाच्रूदौ रटितशच 
कश्यः भखच्छविभूरिककारणब्टः आदरः सशाङ्ग्पलो 

निदः । विद्धचस्च्छाख्यतविं शङ्ो यः कन्ध 
रादीप्नरवः विभिः | स्विरारः. स्व य समेतनुद्धिः 

काकोऽन््यजातिः खलु पञ्चमोऽन। दोणाभिषः ष्ण 

वप्िंजो यो यादयः ष काकः खल हस्रा । तखा 

ते श्यामगलो निरो: त्रेत निन्द्योऽ्.तद्थेने 
ञौ । विप्रः स्फुटं जल्पति च्धमानो ज्यूनं ततः शति- 

यजातिराह। आख्याति वंश्यस्यिवासनेन नदीति 

डटर वलिद्ानलोभात् | प्रञ्र' कत ज्यति छष्णव्ः 

सदा उमसखलं विहगोऽन्यजातिः } सद्यच्तिसप्राद् थाह 

पचतः पञ्चापि काकाः फलदाः करमेण । शान्ते प्रदीपे 

चरटन् विड्गः शभप्रदो दोप्रपराङ्ष्ठणठः सन् | न 
कापि रौद्रो रटिवः प्रस्वः सर्वव यस्तो मधर रक्रः। 
दोप्रखितो यः परुषस्वरोण विरोति टोप्राभिमख; स का- 

य्यम् । निष्माद्य निर्नाथयते च स्यश्टौप्रोचऋखः शान्त- 

रवो हि शि्ध। शान्तप्रदीप्राभिष्ठखो विधाय शब्दं 

प्रविश्याथ एनः प्रदोप्राम् । यो रोति काको मशरश्वरेण 

-षृत्वा विरुद' स ददाति दिद्धिम् । विधाय दौँप्राभिषखो 

विराव" ततः प्रशान्ताभिखखो विरौति} यो वायसोऽसौ 

विनिडन्त्यसम्यक् का्थाणि सर्वाणि पुनः करोति| विप्रादिश 

ख्र्योटये पूवदिभि प्रशख्स्थाने स्थितो यो ऽभिमुखः 

व्रिरौति । नाशं रिपोचिन्तितकाययं सिद्धिं स्त्रीरत्रलाभः स 

करोति काकः। ध्वाङ्कः प्रभाते यदि वद्धिभागे विरौति तिष्ठन् 

रमखोयदेशे ।` शन्रन् प्रणश्यत चिरादिशष्क; प्रयाति यो- 

षित् समवाप्यते तत् । र्वन् प्रभाते दिशि दक्िणद्यां 

काकः समावेद्यतेऽतिदःखम् । रोगा्तिंग्धयु परुष. 

स्वरेण रम्येण वेष्टागमयोषिद्ाश्चिम् । नेकर॑व्यभाने यदि 

च प्रभाते करोति काकः सहा विरावम् । करर ततः 

कमा समभ्येति द्रूतागमो सध्यमिका च सिद्धिः} प्रातः 

प्रतीच्यां यदि रौति काको ध्रुष' तद् वैति वारिवाहः । 

श्तोवस्त्मूग्ट्त् परुषा गमश्च कलिः कलन्ने्य समः तदा 

ख्यात् । ध्वाङ्ष्य शब्द पवनालयस्थे वस्त्ाच्नयानाभि- 

मतागमाः खः । पान्यागमः प्राक्ञनहत्तिनाथः खादन्वदेभे 
ममन' खटेथात् | दिष्युचरस्ां स्रवः प्रभाते निरोच्त- 

माणो बलिभुग् नरायाम् । ददाति इःखः भुजगा 

भोति दरिद्रतां न्टधनेष्लाभम् | दिशोथव्छां यदि 

सौति काक आगच्छतसद्रनतान्जाती । व्यापेनिभिन्त 
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प्रिय्र्रलाभो भवेत्तदा रोगभलेऽवसानम् । नद्धपररेशे 

स्ितवावसख प्रभातकाले मधर खरेण । अभीद्ितार्था- 

गसन" श्रवः ख्यात् स्लासिप्रसादो द्रषिणख लाभः” | 

दति ्ग्ये१दये काकशङ्नम् । पर्वत यामे प्रथमे 

सणन्द्ः काको भगेञङ्खिन्तितकाय्यं सिद्धय । अभोटलोकागमनं 

वथा खान्न्टायलाभो नियत' नराणाम् | अग्नेयभागे 

यदि चाद्ययाने स्त्रोलाभगिह पिबधौ भवेताम् । ङंतान्त- 

मागे बलिभूग्विरावः स्त्रीलाभसौख्यप्रियङ्गकारो 1 नैकंत्य- 

कोणे प्रिययोषिदाप्चि््खिं्टाशन' सिद्धति चिन्तितोऽधैः | 

द्दिथि प्रतीच्यां विरुते भवेतामभ्यधेनोवागमनाब् डी । 

वायब्यक्ञोणे करटः शुभः खात् नुपप्रसादो ऽध्वगद््यैनं च | 

सौग्ये च भोस्तस्करथोकवात्तां सौम्या च वात्ता धनलाभ- 

वात्ता । ईथानदेये ऽगिमतेन सङ्गस्त्रासो इताशाद्ङ्- 

लोकसङ्गः । ब्रह्धप्रदेथे सुखक्ञामभोगः सम्प्रानसम्यट्दरविणे- 

सिद्धिः" दसि प्रथम प्रहरे कु० । “प्राच्यां दवितोये प्रहरे 

विरावैः काकख कचित् पयिकोऽग्युपेति । चौराङ्गयं व्याकु- | 

लता च बह्खो जायेव काचि्रहतो च शद्धा । तादेशे 

नियत कलिः खात् प्रियागमाकणनयोषिद्ाङ्गिः 1 याम्ये 

ह टष्टिमदतौ च भीतिः पिय चेदख समागमः खात् । 

रचलोदिि प्राणभव' तदा खु: स्त्रोभोज्यलाभाखिलस्क्- 

प्रणाशः | भवेत् प्रतोच्यां प्रबला बलाशषरयोधागनो द्धि 

वेणः च । समोरभागे ध्वजचौरसङ्गो द्रूतागमस्त्री 

पिशिताच्नलाभः। सौम्ये गणेष्टागमन' जय" च रम्ये 

रतै.चौरभयः त्वरण्ये । भद्धे्चराशाविरूतञ्च काकशौरा- 

ज्निस'लाखविर्दवा्तौः। जधोति खूरटनेरद्तेः 

सटार््यगुर्वागमन' जय" च| जद्धप्रदेथे प्रहरे द्ितोये 

काकं; छन्दो नपतिप्रसादम् । निषान्नभोज्छ च ददाति 

घ'सां करोत्यसौ चौरभय' कुशब्द्ः'"। इति द्ितोयप्रहर | 

श ०।८२ेनद्रया विद्धः प्रदरे तोये उद्वि' तधा चौरभयः 

जीति । लष्णस्तु राज्ञागमन' जयः च करोति यात्रां 

भकाययं सद्म । चमन विभागेऽग्निभियः कलि 

विरुङ्वात्त विफला च याला । भवेदिसङ्गंबैलिभुग्वि- 

रावैजयादिविात्तां च भवेदिशुद्धौः। ककुभ्यवाच्या क 

सतेऽतिदवे रोगः तथाप्रागमन" विजङ्घ: | चुद्राणि 

काय्यीखि च यान्ति सिद्धि स्वांखि त्छ ख्यतया नरा- 

स्णास् । कव्याददेथे जलदागमः खाद्दिटाच्नलाभो रि 

पथो न षन्ति सखद्रागसः खामिविस्द्ववात्तां भवन्ति 

यात्राद्च च काेना्ः। खात् पञ्चिमे गटधनख लाभि 

९६२ 
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दूराध्वयान' सुद्दागमञ्च. योषाममोऽभोषटजयादि- 

बातत या्राञ्च र्ये रटितेऽथेसि्धिः ।  बषातालये इ- 

दिनमेव वाक्तां चौराभिन्टायसमागमञ्च सन्तोष- 

वात्ता वरयोषिदाभ्नियीव्रा रते खान््धुरे प्रशस्ता । या- 

मे तोये विरुवन्त्य दीच्यां काय्या्यलाभो न॒पखेवकानास् । 
भोज्यप्रद्धौ शुभदा च वात्ता प्रयाण्यकं वैश्यसमा 

गमञ्च | दिश्यन्धकारेः कुरुते चशब्दो भोज्य" जयं हानि 

कलो कुशब्दः । ब्रह्मप्रदेशे तिल तण्ड.लाभ्यां भोज्य' च 

ताम्बलुतं ददाति" इति ढतोयप्रहर शक ° । “रन्द्र 

ठरोयप्रहरेऽर्लाभो मूमोशप्जा भवदद्धिरोगाः । बद्ध - 

विभागः भवरोगश्छदयु : शिष्टागमोः वायसवाथितेन । 

यास्ये रे तस्करबैरिभोतो स्थातां विथिष्टागमरोगन्डलुः 1 

खात् यातुधान्दां महतो प्रद्धिरभीरटसिदिः पथि चौर 

युद्धम् । दिशि प्रतीच्यां प्रहरे चते दिज्ञातिरभ्येति ततो 

ऽधलाभः । चायाति योषिद्दिजयान्ब् षिः शिः 

प्रयाखे पतेर्भैर्च } वायव्यभागे करग्ख शब्द 

रायाति योषित् भ्रियसानिनीया। भवं प्रवासो दिन- 

शप्रकेन शोघ्रागमः; स्यात् गमने ङते च। कुवेरभागे 

` पथिको ` ऽभ्युपेति ताम्ब.ललाभः कुशल वात्ता । 

ैश्याद्नाभ्रिसतुरगादिद्ढा याला विरुद्धे स्तियते च 

रोगो । स्याणौ सवितः खाहलिमुग्विरावेः द्व्पवान्ता 

खरुजो विनाशः | जद्धप्रदे्े प्रहरे चतथ वात्ता 

भवेन्ध्यमिका च सिद्धिः” | इति चतथेप्रहरशकु० । 

"“वद्धाषित' शाकुनकेविसिश्र' शुभाशुभ" दिकप्रहर- 

कमेण । तत्नाशुभं यच्छति दौोप्रश्ड्दः चरे यष्कर! शान्तर- 

वच काकः | रस्य रव' दौप्रदिशि प्रसपेन् शान्तां दिं 

भूरि फलं ददाति । तदेव दठच्छ' वितरव्यलौ वे दीघ्रा 

स्थितः पश्यति दौप्रका्ठास् | यथोपदिरट फलमन- 

इष्टं तयैव तद्दिशि स्थितः सन् | ध्वा्ोऽधिद्टो विर्- 

वन् करोति , निरौचचमाणः कक्भः प्रदीघ्राम् । काकः 

प्रथान्ताभिखखोऽतिदच्छ' दोद्राधितो दफल ददाति । 

श्यामाश्ितः शान्तदिगौच्चणेन खत्तारवो ऽलं कथयत्य नि - 

ष्टम् । शानख्वरः शान्तकङ्प् प्रदेशे तिष्ठन् प्रदोप्रौ कक्भच्च 

पश्यन् । ददात्यभोष्टः फलमेवमल्य दीप्रं स प्श्यंस्तु 

तदेव देम् । आकारचेटारवभागविन्ञाङत्वारि 

काष्टादिनयो; क्रमेण । सुदाभियुक्ताश्च निद्पयन्ति य~ 

समञ्च ते काकरूत' मनुष्याः" इति काकरते दिक्चक्र- 

मेद् शकु ०1 ““वकालमधिशत्य किञ्चन प्रोच्यते बलिभजो 
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यथाक्रमम् | आखालयाणूडकविचारशन्द्र' शाकुन" कल - 

शाञ्जनोत्तमम् । वे शाखमासे निरुपदरेषु द्रुभेष काकण 

शभाय नोड्म्। जनिन्देषु शुषकेषु सजरटकेषु दर्मेषु द- 

भिंच्मलाभदेदः । प्रशस्तश्च यद पू्वैशाखामाखित्य 

काकेन कतः कुलायः; । तदृषटिरिष्टा शकनप्रमोदो नोरो- 

गता स्याद्विजयच्च रान्नः। श्चाम्नेयशाखारचिते च नोडे 

खाद रिष्टात्तिंभयः कलि । इभि च यल ववदे थ- 

भङ्गो भवन्ति रोगाश्च चत्ष्पद्ानाम् | याम्या शाखाद् 

च दग्यरन नो ठतेऽल्यं जलपातमाहछः । व्याधिः 

प्रकोट" भरण" समन्तादन्नलयः शल ,विरोधितां च । नै 

ऋत्यशाष्ठार चिते च नौोडे तखाच्छनेवंपतिः वर्षकाले । 

पोड़ा नृणां विक्षवचौरभोतिड़भिः चबुद्धानि भवन्त 

वश्यम् । नोडे शते पञ्चिमदच्चशाखामाचिव्य काकः 

कथिता च टिः नौरोगता च्ेमद्धभिचडदधिः सम्पत्- 

प्रभोदाञ्च भवन्ति लोके । वायव्यशाखाद्च गते च नडे 

परभूतवातालखजलाच्च मेषाः । खमूषिकोपद्रवशश्ना थ 

पक्चदयोदे गमद्ारिरोधाः 1 कौवेरथाखामधिरं्य 

मोड ठते भवेत् प्रा्टषि दरिरिष्टा } भवन्ति च देमद्भि- 

चसौैख्यनोरोगताटदधिसख्डद्कयोऽखिन् । 
च बद्टिरल्पा वैर प्रजानाशुपसर्गदोषः । खाद्वान्ववानां 

कल्प्रहत्ति न्मेखादया ोयत रष लोकः | शत्ताय- 

नडे त्वतिवर्धकाले सध्ये पुनम्पभ्यमतोयपातः | वच्छापि 

षिन भवन्यधल्लात स्फ टं दिथोक्त' न दिशः सूम् टत्वम् । 

चखटटरटिरोगादिभयादिषड्िः श्द्याञ्च भूमौ बलिभुक् 

कुलाये । शुष्को च दले डभरान्ननाशौ प्ाकाररन्धो च 

भयं प्रभूतम् । निम््प्रदेथे तरूकोटरे वा वलमौकरन्ध त्रत. 

तिष्वपोद। काक गौडे रूगटरिदोषंर्मवन्ति श्यून्या 

नियमेन देशाः । इति काकनोड़गकुनस् | अथ 

क(कार्डशकुनम् 1 “एक भवेद्ारुणमग्निसिन्न' ददि 

तोयक' मारतक' ठतौयम् । रन्द्र तथा नाम चतमेव 

मर्डानि काक्या प्ररिकीसतितानि | काक्या भवेहारुण- 

मण्डक' चेत् ्रथ्वी तदा मन्दति सशय: } सन्द्प्रवर्भ 

ऽनलस न्तके ऽण्ड़ भो श्र वीजख भवेत् प्ररोहः । जा- 

तानि शखानि सभोरणेऽख्डो खादन्ति कटाः शलभाः 

शुकाद्याः । चेम" समिक्त सखिता धरितो खादेन्द्रो 

ऽरूड ऽभिसता च सिङ्धिः?। इति काकाण्ड °] “"याल्ा- 

“ निमित्तानि चकोत्तयामः सकतुप्रजानां शकुनानि यानि। 

विन्नायतानि प्रजहाल्न्घानयांश्ि सर्वान कुरुतेऽध्व्नीनः | 

ईशानशाखाश्ुः 

काक 

सेद्ध बलिं परिष मन्तरूतं त्व प्राचि प्राणिषि वधड्म् । 
शभ्रेन च स्री भजरे नमोऽस्तु तभ्य खगेन्द्राय शङत्- 

प्रजाय । विलोक्य काक विनिवेद्य तौ सन्त्रेण पुल 
दधिभक्तयुक्ताम् । उदो काय्यै निजमध्वगेन विलोक- 
नोय शक्न" तद्ैम् । वामेन शब्दः मध्र" वि्चन् त्रं 
स्वामिन करोति काकः । सर्वायेलिङहि' पुनरागमन्चा- 

शभप्रदेथे ठ तदन्यद्धयम् । प्रदचिण' शंप्रविधाय मागे 
वामेन काको विनिवन्तंतेऽसौ | यातुः करोतौह्ितकायै- 

सिद्धि चेमञ्च शोघ' धनरागमञ्च । वामे कव रौयच- 
लोमयायथौ यो वायसो ऽसौ सुकलायेसिद्चा । यातां 
कमादच्िणवासशन्दौ सिद्चैय, विडरौ विपरोतमूनौ | टे 

तरिरप्र मधुर शिछञ्चचरलत्रज चापि मतो हिताय । 
प्रायेख यातारमतुव्रजन्ः सतेऽपि काकः कथिता वि- 

द्ष्गाः | ठत्वा रथ यः एुरतः प्रयाति उपस्थितो यो 

खदभादधाति । कर्ड.यत यः खचिरोऽद्ि,णाऽरौ 
चसा तदाभौरटफलः ददाति । खम्भ गजाना नियत 

गजाश्च गजेऽधिरूढः थिवौपतित्वम् । तुरङ्गमे वादहन- 

भूमिलाभः करोति काको विजयं ध्वजे च । प्रनटलाभः 
विलय" च करूपे, प्रः नदीरोधंसि काय्यं सिद्धिम् । पणे 

'घदेऽद्धिश्च धनाप्निटद्धिं ध्वाद्खाऽधि्दः कुरुते स~ 

शब्दः | प्रासादधान्योञ्धयडम्मेयटटनिष् पच्च शस्यावनि 

श्ादलादौ | ध्वाङ्को ऽधिरूदो धेनसाधनाय रौति चियं 

यच्छति युम्मरावः | ध्ष्टे एरोवा वदि गोभयस्थौ तथा 

बटाद्येषु तरष्वपोह । स्विसो रुवन् भोजनपानभिष्ट' 

विष्टं च कुवन् वितरत्वश्यम् । च्च्नाद्यविष्टाफलसृच - 
एषपमत्खादिभिः पृयंखः स्द्रेव | संडदटमालो ऽभि- 

सता्ैविद्धै सि्टाच्रभोज्याय सदैव काकः | नारीशिरः- 

प्येषटस्वितसख काक्ख शब्दवनिताधनाञ्चिः | शब्याधि- 

खटस्य च तख शब्द्: समागमः ख्यात् खजनेन साम् । 

गोष्दूर्वातरुगोमयेष तुर्डानि धर्ष॑न्नवलोकितायः । 

च्ाहारमन्यख तथा ददानो ददाति भोज्यः बलिभ- 

खिवित्रम् । धान्यः यवं वा दधि. वापि चाज्छ' विरोति 

पथ्यच्चिधिलाभकारी } करोति लाभ रतः सटशटो 

यास्ति वक्त ठणमप्यशुषकम् । टक्तेष  रम्याहरपन्- 

छषपच्छायाफलाेमु सकरेप्रजख । शब्देन रिध्यन्तय- 

सलच्नरा्णां शटेद सर्वाणि सभोह्हितानि। प्रथान्तनाद्ः 

शिखरे तद्ष्ं स्तौ सद्गसौख्य' करटोऽसिधन्ते । धा- 
न्यादिङ्टेष तथाद्गलाभो गोष्वगो गोवनिवाघवाभरिम् । 
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सेस" विधत्ते करभख ए खर एषोऽरिमय' बधच्च । 
क्रोड्ख टे बधमथलाभं तस्यैव धृष्टे घनलग्नपद्खे । 

सद्योच्वर' लैरिभषटषसंस्थो ष्डताङ्गसस्यो मरण करोति । 

कार्येति" रिक्रषय्ख सख्यः काकः कलि काटमधि- 

श्वद्व । यो दक्षिण" कूजति दचिखेन प्रयाति यच्चाभि- 

खखोऽभ्युपेति । यो याति ढे प्रतिलोमगव्या शता- 

श्वः पातयते स रक्तमृ | वामे रवो दच्विणतस्ततोयः 

सोऽनधनेदबलिभोजनख । वामप्रदेथे प्रतिलोमयान 

विक्नाय लाभो ग्ट णव तेन | प्रयाति ढे यदि द्- 

चिष्येन छंतारवसतद्र् धिर रः खात् व्ञोवरत्रादि 

चयो ग्टह्णोत्वा प्रदक्िण' याति स सर्पभोत्ये। गोपुच्छ 

वबलमोकठतास्मदच्च रयन् भवेत् सर्पेविलोकनाय ! या- 

श््तेऽङ्गारचितास्यिसंस्यः काकः प्रकुर्वन् करचपेण 

च । सून् एरो इानिरुजौ करोति च्छ्" ननि. 

रषटवन्दः । प्रस्य ` रिकतं बदन" य आचये सवेन 

निन्द्यो बकिभोजनोऽसौ । वामोऽष्वद्टकपातभयः गति 

वा शन्ताङ्यन् वा रसचस्बा खण्डम् । च ञ्जा ऽस्िभक्ग 
श्वमस्विभङ्गबन्धौ बध' जल्पति बुध्यमानः । वामनोऽपि 

सोग' कुर्ते धिशषके तिक्त ऽपि दृ्े कलिकायं नाशौ । 

यच्ौ विधन्त विरूवं्च खकः सकटको डल. खपाद्- 
धाति । बधो भवे्ग.रुहभग्नशाले बन्धो लताभिः परि- 

बेदटिते खात् | रम्यो तरौ कण्टकयुक्ताटत्ते खदा भवेतां 

कलिकाय्येसिद्धी । खन्राधिष्ढो न रवेख यायात् प्रयाति 

चेत् खात् खल र क्तपातः। अवस्लराम्भसत्, काठक 

भख्ादिषंस्यो विनिडन्ति कार्यस् | वज्ञोवरल्राकच 

शषककाढचम्प सिज यांम्बरवल्कल नि । शअङ्काररक्तोत्- 
पलक्पैराणि उ्टानि चेत् काकखे तदानीम् । 

चुणयच्तयः पापसमा गमस सहद्गय रोगसन्द्धवच्च । बन्धो 

अधः सर्धनापह्ार इत्यादिकः खात् पयि मन्द्र च। 

ऊच्चननशद्चलपत्तयुग्मः काकः कुनादौ विदधाति श्ट 

व्यस् । ङायायुधच्छन्रवटास्वियानवादत्रकाठादिक- 

कुटनानि । शष्को चितेकाङ्ि,रपेतचिन्तो दोप्नखरो भाखर 

सोचते च | काष्टःदिक' कुड़यतेऽथवायो युद्धाधिका- 

मधकर; खगोऽसौ | तण्ड न पिच्छ पिलिखन् रवेण 

यो रौति ठच्च निरौकच्चते कम् । रकेन पादेन तथोप- 

ष्टो नुते स बन्धं इरल्ो जनख । विड गोमयौ न्यख- 

ति यछ मूषि, तखाऽनलन्रासरुजौ सवेताम् ! यखास्थि- 

खराड' विष्टजव्यषतौ त प्रयाति दृं नगरीं यभख । बह्म 

प्रेषे विस्छन्ं यियासोः कलल्दटोष' जनयत्यवश्वम् । 

मलुष्यमातङ्गतुरङ्गमाणां शिरोधिद्ढो निषनाय 

तेषाम् । नदौतटे वाऽथ रटच्नटव्यां खरखरो व्याघुभयाय 

गन्तुः | नैचातरः कापि भतो हिताय न दु्टचे्टो वित- 

नोति शान्तिम् । ` यात्रोद्यमे सन्यबधाय ककोद्टो 

रथे साञ्चनभस्तकेषु । आयाति यद्धाभि्चणो बल 
बुोदयभे तख पराजयः खात् । सन्टभक्वंः कटके न- 

प काकः प्रविष्टो; पिशित विनापि) . सयुध्यसाने 

ररिभिः सम" खान्दहा वे सन्धिरदुध्यमानेः । चिद्ध- 

ध्व॒जच्छतकताधिरोहः रचयतं भत्र बलं प्रपश्यन् । आजौ 

जलय जलति भूमिपानां कतध्वनिः च्चौरतरो च काकः । 

गतिष्वरौ वायशस प्रयुक्तौ प्राच्यां फलायोदितवं परीयात् | 

एव" जनोऽष्याचरति प्रभूतो यथोदितं तन वथागभायेम् । 

दिग्यामचक्र$पि शुभाशुभानि फलानि यानि प्रतिपा- 

दितानि | प्रतिहभानखय भवन्ति तानि तथाविधानोति 

वदन्ति तजन्नाः”। इति याव्राङ्गकाकशयण | 

“स्यानस्वितिभ्यां कथयन्ति काकाञ्ेष्टाविशेषेणख शभाशु- 

भानि। प्रबोधिताः प्राक्गनकम्बभियेः तद्ञलाय 

क्रियते प्रयललः| निषृकारप्यं खुवलिता रुवन्तो सभे 

ऽन्ननाशाथ भवन्ति काकाः । रोधन चक्राशतयो 

वदन्ति सव्या पसव्यभ्वमणाङ्भयच्च | विषातमाड्ब्धवगे - 

शंस्या रातौ रवन्तो जनताविनाथम् । लोकञ्च चञ्च 

चरणगरहारं खद जयन्तः परक्रम । यः साति 

धृल्यान्त॒ विलोक्य रौति दृष्टिः सभाशसति वायसो 
ऽसौ । जलस्यलप्राखिविपय्ययेण वर्षा इष्टि भयम- 

न्यदा त॒ । भध्यंदिने बेग्रमनि यख काको विरौति 

सद्र विधनोति वाज्गम् । हरन्ति चौरा द्रषिष्यानि 

तख भवं तथान्यो भवति प्रसादः | स्वच्रदटस्तृण- 

पू्थवक्रो इताशभोति' करडः करोति । खात् प्रस्थि- 

तखाष्यथ वा स्थितश्य इख प्रभूतः दिवसन्रयेख । 

दायाच्च लाभ", भूवि भूमिलाभः, विज्ञ जले, पावि 

कार्यनाशस् | करोति काको विश्वनच्नरख प्रस्यायिनः 

श्यानगतस्य वापि } हारप्रदेथे रुधिरादलिप्रो विरोति 

काकः थिधरनाशनाय | पचो विधुन्वन् विरवच्च धं शान्त 

च दीपने भवने न शस्तः । भूयस्तथोज्खं प्रविधाय प्तौ 

काकः दानाद् प्रलयं करोति । करङ्खोऽधिरूढः कर- 

टान्तरञ्च रोगेण शल्य कुरूते नराणाम् । द्रव्ये 

षते बाऽप्रद्कते खगेन विनाथलाभार्वपि तादय | 
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. शुकम पोते, रजतदख शुक्ते, चेलसप्र॒ मार्मासमये भवे- 

ताम् । प्रन्ने ठते रोगवषिनाशबुड्या न्त्या रोग 

रवः प्रदोप्रे| शान्ते प्रदेशे करट्चिरेण खल्परा- 

रवो रोगमपाकरोति । प्रन्ने शुभे थान्तदिगाश्रयस्यः 

शान्तख्वरो यः: शुभमादधाति | यो वायसस्त शुभदं 

वदन्ति तद्ध्ल्यये व्यययहेद शक्तेः । विरौति कम्मे मखि- 

केऽथवायः स गभैवल्याः छतजन्महेठः। चडोयते 

कर्टकिनोञ्च शाखामाद्ाय राजागमनाय काकः। 

न्रादिवि्टापिशितादिभियेः पू्णीननो ऽभीषटफल- 

प्रदोऽखौ । मन्त्ादिषिौ बण्जिादिलाभे शस्तो 

विवाह्धाद्विधौ च काकः} इटाथेदोऽश्चादिकवाडह- 

नस्थग््च्नादिस स्यस्तद्वाप्रकारो } बध्वागमं जल्पति 

तोरणस्यो इद्याधदो इद्यतरुस्ित । वायसः कुल- 
कलध्वनि यदा व्यादरेहधवन'छखं तदा । अम्य पैति 

पथिकस्तदा ध्वनिं सव्वकाखोशुभदं वदत्यसौ | 

इट् व्वि्धोतृपातवुग थिव्यं मद्टाभय' शाकुनिका 

बद्न्ति । यद्वायसो नेनशच्निविष्टो दृश्यत शया धवलः 

कदाचित् । उद्धे ग विदं षभय प्रवा सधनत्तयव्याधि- 

 भयप्रहाराः । बद्विप्र्णाथाङ्गलताप्रवादा न्टणां 

वन्य, तदनेन । शमाय तत् वितदःखराशे; | 

स्ञान' बद्िस्ततच्तणमेव कु्फात् 1! खा त्मीयशत्वा च 

सुद्च्िणानि हदिजाय दद्यात् वसनानि तानि 

नयेदःभेषमयुण्यदह्ान्या शयत भूमावलछलतान्नभत्तः । 

इविष्यभोजो न भजेद्ध नारो दिनानि सप्र लियुणानि 

यावत् । आअकाकधातव्रतभादघीत बलिं च दद्याद्लि- 

भोजनेभ्यः | स्ञात्वा प्रभाते दधीत शान्ति दद्यात् 

स्त्या दरविणं गुकिभ्यः। देषे त॒ यला तभेत- 

इसरभालोक्यते तत्र॒ समापतन्ति। चटटिडुर्भित्त- 

भयोपसगेचौराग्नियल् ज्ञवध्ीना थाः 1 कम्प्राणि 

तद्योपशमाय राजा प्रवससैवेत् शान्तिकपौटिकानि। 

अच्नाद्यगोभूमिवद्छनि दद्यात् दुद विदध्यान्न च याव- 
दबदम्" इति स्थानविगेषस्थितकाकचेटा शकु° । अथ 
काकध्वनिभेदथ० ¦ “ककामिति क्तेषविधो विरावः 
केकाभितोटाथनपानद्ेतः । करोति ङ् कूमिति चाथ 
लाभः, कं कं ध्वनिः काञ्चनलाभमाह। केके. 

सिति स्त्रोवरयोषिदाप्रेप भोगाय कांकाभिति चन्द्तः 

स्यात् । च्पत्यलाभः कुव इत्यनेन गन्तुः फलं केकव 

द्त्यनेनं । कौ कोभितोदं शभलामकारि कुकु निनाद् 

प्रियसङ्गमाय । करां क्रं मिति क्रामिति च ्रयोऽमी 
को करामिति हौचरवौ रणाय । क्र क्रामिति कौ 
भिति च दिर्क्तं क् क्रमिति करौ ङ्क 
कर द्तोदम् । रुतः प्रदिट मरणाय ब्टृषां गन्तुः 
प्रणाशः कुरुते खगाख्यः | क्रीं क्रोमितीटार्थविना 

शनाय च्वलज्वलेत्यस्निभयाय शब्द्: | कोकौति कोक) 

विति यः कथच्धिन्ह्ध मः स्यात् सं मतो बधाय 

खात् का दतोदं विफल' सदेव भिलाप्रये खात् कड्तो 

यञ्च । काका दतोट तु विधातक्रारि करोति काको 

वदति ख्य । यहारदोषाय च काकटीति खादा- 

कुलं ङक निभः रणाय । केके ध्वनिः काकुटि कि" 

टिकोति त्रयं त्विदं खात् पुरदूषणाय | यत् का दूति 

लिस्तददखरेण शब्ट्दय खान््ह्ते रणाय । काभि- 

व्ययं वाहननागनच्च ददाति षे कुकुकृ्वि तोटम् । 

यत्का इतीद्' विरुतं खदीषरतखरेणोद्धरितम् प्रमा- 

दात् । उत्खाहद्टोनः शरमदेन्ययुक्तः स वायसः कां - 

विनाशनाय । सामिषं वकवकेति भोजयेारयेत् कलि- 

कलोति वाथनम् । अभ्य पेति खवर भाषिते प्रोधितः 

शव्वारमे शवः । खात् कलिः कवकश्ध्वनौ णां 
जायते कणक्णाध्वनौ रणः । ̀ आव्रजेत् कलुकृलध्वनौ 
भियः सौदन' कटकटध्वनौ दधि । णवंप्रकारा बहवो 
परेऽपि प्रथान्तदौप्रा बलिभोजनानाम् | भवन्ति शन्दाः 

खलु तेष केचिद्खभिरुक्ताः खल् लत्तणोयाः | 

इति काकध्वनिमेरशकुनम् | धहितं नरेभ्यो 
निभिः पुरायेन्तानः यदुक्त बङिपिर्डयुत््ा । 

तदुच्यते संप्रति येन काका वदन्ति नित्यः बलिलाभ- 

ठा; । अदक्चिणय्यां दिशि यन काकयुतो भवेत् क्षीर 
तूः प्रभूतः । गत्वा निषत्ते ऽनि तत्र॒ काका निम 

न््रथोया बलिपिण्डभोच्े । प्रातस्ततः क्ोरतरोरधस्ता- 

दिथोध्य लिप्येत च गोमयेन । भूमिप्रदेचे . चठ॒रस्मख 

मध्ये ऽदं येत् ब्रह्मम रारिभानन् । इ्द्राग्निवैवखतया तु- 

अभ्यद्धयेदषटसु दिन्, 

भका क्रमेण चा्टावपि लोकपालान् । नमोयुतेः सप्रथ 

लेख षव्वाच्निजामिषामैः प्रयतो मदष्यः | अर्षासनालेपन- 

पुष्य धपनवेद्यदौपाचतद््षिणाभि; } आब्रह्म काका 

सतरुसचि विटानाध्याय तत्प्राक्तनमन्तरदुक्वा }] तत 

खादथ बलिमाज्सिक्त मन्तरेण दद्यात् दधिपिरडयुक्तम् । 
“खउदौोग्ये काय समयाय ततः प्रदेशे करट चेटाः। 

धानजलेशवायुदरवियेश्गम्भून् । 
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श्तञ्योरंताङ्ग श्ुभागुभायं स'ङत्तयेच्नि्लपाख- 

पादः । पूव्यण खादन् छखविसड्ङ्ि' करोति व्क 

दिशि वङ्किभोतिम् : काकोऽथनाथ दिधि दल्तिणद्ां 

नेकं त्यदि गोवर ङत्यदिटः | जलेधदेयेऽभिमताधसिद्खि- 
बायोदि थोतिप्रभवाखडष्टिः । सौम्ये ख्खारोग्यषमो- 

= ~ च गो (१ हिताथमो शानदेथे परितरव्यभोष्टम् । बलौ विले करटः 
` समन्तात् काय्य विमिश्रं परिभावनोयम् । बिं विकोर्यापि 

न भच्चयन्ति काक्ञास्तदानीं भयदा भवन्ति| चोरद्रमा- 

रामचतुष्मयेष, , खरित््सशीपे लिद्थालवेष, । देवो 

बलिभूतदिनाषटमी बु कुरमाषदध्योदनतर्ड़ लाद्यं” । इति 

काकबजिद्ानशङु०° | पपिण्डन्रवद्याच पिधाममेवदाच्छा 

यते यत् किल नारदाद्यः। इटः छनोन्द्ररश्भ- 

` शभञ्च यथाषद्ख्िनतु कथयन्ति काकाः । गत्वा शुमेऽद्क 

प्रहरे चर्ये रेथेष्, पूवव प्रतिपा दितेब्, । नरेण पिख्ड- 

लयभोजनाचं काका; पयन्नेन निमन््रणोयाः। 

ततः प्रभाते य पलिय भूमिं ताञ्च पूर्व्वोदितमन्त्- 

युक्या । बह्माच्य् तेयाप्पतिलोकषपालाः काकाश्च पुसां 

करमतोऽ्नोयाः । दध्योद्नाद्यग्डितं निगेष् 

पिख्डन्ये मण्डलक मध्य । अभ्यद्धंयेद्च्ततदष - 
धूपेभेनोहरं येत्रपरो भदष्य; । तेष क्तिमेत् प्रग्द्गि- 

दक्रमेष्य पिद्डष हेम प्रये, हितोये। ष्य, तथा 

खौहलवं तोये, येषं च कग्यादलिपिण्डतल्यम् । 

बिःसप्रशत्वो विनिनबेशपिख्ड पिर्ड़ा निवेश्या बलिभो- 

जनेभ्यः | मन्त्रोक्गमावाहनतोप्ितेभ्वः काय्यं विचा- 

याऽपषरेत्ततश्च। काकेन भुक्त खद्धव्यैपिण्ड न्न यं नरेणो - 

सममातक्ाययंस् | भुक्तं सदये खल मध्यम खाह्गक्त च 

लोहे त्वधमं प्रदिटम् । विताद्बाखिज्यविवाहहड्िक्तेमाच्च- 

चिन्ताक्षषिभोगरोगाः । सं सामसेषान्धपका्यं देयाः 

दूत्यादयोऽख्िन् परिभाषनोयाः । चेष्टाः रामा पिद्- 
धाति याति प्रदच्विण' दकिण्पक्तषचौः| सोवां 

तथोज्ां कुरूते सशब्दः स्थानः मनोज्ञः खयति द्रमञ्च। 

एव. विधां यो विद्धाहि चेष्टां पिर्डः सभादाय शुभं 

खगोऽदौ | अभोरकाय्यादधिक' करोति चे्टापिपर्या- 

खतयान्ययात्वम् । पिण्ड समादाय यदि प्रधानं 

शान्तां दिशि गच्छति काकपक्तो | पूणे फल' तत् 

कुख्ते नराणां चक्गर्भिते वस्तुनि यल तत्न । काको 

गोला यदि मृखयपिरख्डः प्रयाति दौप्नां ककुभं तदानौभम् । 

अल्यत्तम' कायेफव' प्रदग्ध ततः मस्त" विनिडहन्ल- 
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वश्यम् । इितोयकं यथथपद्य्य पिण्डम् ग्रडोयते शान्त 

दिगाश्रवेण । फल तदानीं शुभद" नराणां याग्यं खगो 

जलति कार््यजातम् । काके समादाय जघन्पिख्ड" 

याते प्रदोप्रां ककृभं वदन्ति| काय्यं जघन्याद्धिकं जघन्य 

खयानध्यम' सध्यमपिख्डभागे” | इति वलिटाने पिर्ड- 

नयशक्नम् । “मड्षेयो वायस्थाकुनघ्य वदन्ति सारा- 

द्पि सारभूतम् | पिण्डाकः यत्तदयेषभमेतटाख्यायते 

कायं विनिच्चयाथम् । शुभेऽद्धि काकानधिवादख साय 

पिख्डादक' भोक्त्म्य प्रभाते | यत्काक्भोग्यानि 

ससस्तवस्त् न्यादाय यायाद् बह्हिरप्रमत्तः । एकान्तदेशे 

तरपा भूमौ इद्गोमयाभ्यापलेपितायाम् । स्तपञ्च- 

गव्येन श्छक्तितायां सौस्योपहारेरुपथोभितायाम् । 

विधाय पूजां कुलदेषवानां ध्ये ततोऽटाखपि दिक्, 

देयम् । भक्तोम खपिदेधिभिधितेन पिर्डाष्क प्राग्दि - 

गतुक्रभेख | पकोन्द्रशद्धयन्तकराच्तसेन्द्रान् विष्ण 

विरिञ्चि धनद भद्ेयम् । पूव्वोदिकााक्रमयोजितेषु 

न्यख्धेत् कमादटछ पिण्डकेषु ¡ नमो युततं तान् प्रण- 

वेच सर्प्ततोऽन्धयेन्तद्चिजनामभन््ं; । अर्घरातनावे- 

पनषषपधरेैनेदयदो पा्चतदद्िणाभिः । अभ्वर्बितेभ्यो 
विधिनोदितेन पिडा टकं तत् वितरेत् हिजेभ्यः | भन्त्रेख 

शमन्त जितेटगायं काय्य" विचिन्त्याप्रशरेच्च किञ्चित् । 

काकेन पिर्ड़े प्रथमे ग्टह्ोते तिष्ठन् द्रेजर्जु वापि भवेत् 

कृतायः | उदेमशोकौ विफलः प्रवासे, हानिः 

कलिञ्वां भवति दहितीये | याग्ये र्गापद्कयम्दयवः स्युः 

पिरे चतुरे विजयो रेषु । खां व्णनेऽभोटमकट- 

खाध्य' भषेत् प्रवासो व्रिफलक्ष षठ । नान्तो तन्नि 

यमेव कां भुक्ते न यत् लिद्धति सौभ्यपिश्डे । 

शन्तापशौकौ विफला च यात्रा पिट $ऽटमे वायसभद्धिति 

च । पिण्डः न ब्हात्ययवान ङ्ग चद्ूनदेविचि- 

पति द्विजो यः) बाय स्वेषु सन प्रस्वो भोति 
घोरं सभरसपुषाम् 

काकरुा स्त्री काकष्य रोहति अन्रोच्ते मूलख्न्यतया 

जायते | (परगादधा) बन्द्ाकटत्ते लिका° । 

काकरूक ° कुठ्सितं करोति कं-ऊक को; कादेशः। शस्त्रो- 

जिते स््लौजितख स्त्रोमतातुखारेण कु्त्सितकरणात्त- 

यात्म् । रनिर्धैने रेदिगम्बरे धभोरौ च ति०। तेषा 
कत्चिताचरात् तथात्वम् । करण ऊक । ५ दम्भे इ०। 

दश््नोन धमेचरणद्य कठ्शितित्रात् तद्य. तथा्रम । 
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काकेन लयते ल्-खिदि कमेखि किप् लखरः सत्तायां 

कात् | {मेचके स्त्रो हेमच° । तद काकच्ेद्यला- 

सथात्् । स्तिया लजातित्वात् इनेष् । 

काकल नरई्षत् कलो यसमात् कोः कादेषः।! मोवास्ये उच्चतप्ररेथे 

(र्दि)लिंका०। ततोवा कप् । तल्ला पुण्डेसच ^ । “र्कः 

शाकलके नासाया?" दूति शरीरस्यसन्धिकयने “^एकेका 

काकलकगलयोः" दूति पेभीसंख्यानोक्तौ च चश्च° 

केतिकलो यख | र्द्रोणकषाकेषठ स्तरो यब्द्र° स्ननियां ष् । 

धषत् कं जलंलाति ला-क संज्ञायां कत् | षट्कः 

धान्यभेरे तसे षच्जलनष्यच्चतात्तथालम् | "दि 

कङ् कहषन्द्कपो तकप्रमोदककाकलकासनदुष् पकमहाष- 

दिश चृपौकङ्रवकङेदारकप्ष्टतयः बष्टिकाः” छ । 

५न्गर्मख्या एद ये पाकं यान्तिति षटटिका भवाः” | भाव- 

प्रका षटिकवक्षणचक्खा तद्नणा दभिता यथा-- 

“वटिकाः सधराः धोताः रषयो बहवर्चसः | वातपित्त 

प्रथमनाः शालिभिः शद्रा गुखः" इति रवं छदुतेऽपि। 

काकलि(लो) स्तो कल-द्न् देषत् कलिः कोः कादेषः । 
शदिनारानत्वात् वा ढगेप्। छ च्डामधुरासमः टध्वनौ अमरः 
“शदकषारजितलयमकरन्दाख।दनरक्गकण्टानां सधकरक- 

खकएठानां काकलोकलकलेन' दथकु° | “उन्धीलन् 

सधगन्व लब्यमधुपव्याधूतच्ूता ह, रक्रोडत्कोकिलकाकलोकल ~ 

कतेरद्रोयीकर्पञ्चताः” सा० द्० | 

तप्रदेथाक्ञारः अस्त्यद्य अच गोराण्डेष् । काकलाकारे- 

रस्तेयसाधने पदाय 

शोषेकयोगचसयो गव नतिकामानद् लककीटकरव्लदोपभाज- 

मश्नमरकषरभकप्र्टयनेकोपकरणयुक्तोगता कखचिज्ञ - 

व्थेच्रर्य रहे सन्धि छित्वा" दथङ्ग०। काकं काक- 
वमर्धफले लाति ला-क गोरा० छेष. । रश्गुज्ञायाम् । 

"“काकलोमलं गुञ्जामलम्” च्योऽत० रघ०। 

काकलोदरात्ता स्तौ काकलोव रच्छ द्रा्ता | अपोलायाम् 
कदद्रालायाम्(कित्मिस्)राजनि ०।“अवीजाग्धा खल्यतरा 
गोख्वनोवटैगु सैः भावप °| गोस्तनोशब्द् तद्गुणा दश्याः 

काकलोरव इस्त्रो काक्लो मधराव्यक्तो रो यख । 

पकोकिके राजति स्त्रियां जातितवात् डोष् | बर्म° | 

श्काकलोदपे रवे ° । कौकलोकलादयोऽपयतर 1 

काकवल्लभां श्री ६त०। काकजभ्न,के राजनि०। [राजनि 

काकवज्नरो श्री साकपरिया व्नरो चाकर्द० । खण षल्ञएाम् 

काकशिम्यो क्तो काकप्रिया शम्बो । काकतण्डपास् राजनि 

काकलं गलष्योन्न- 

-"(फखिथिखुखकाकलोरुद् शकपुरुष- 
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काकशौषः इ° काशः शीर्भऽसेऽखयाः | बकरे जटाधरः । 
काकस्य तदस वासयोम्यतवात्त्छ तथात्वम् । 

काकस्त्रौ च° काक स्व नाम्यत्वात् । वके शब्द्चि ° । 

काकस्फ जं षण काकः स्फ .जेत्यतर सम जे-खाधारे ष, । 

काकतिन्द् के राजनि०। 

काका स्तो ईषत् करं जलमत्र, काकः काकाकारोऽखूयख्य 
अच् वा। ¶काकनासाट्ो रकाकं \काकजङ्का- 
याम् शयुञ्चायां \५मलपाम् (आाक्षोदम्बरिक्षायाम्) ६काक्ष- 
मच्याञ्च भेदि० । 

काकाक्तिगोलकन्थाय ए० काकस्ाक्िगोलकमिव न्यायः ॥ 
काकस्य एकं च्तयेधा उभयगःलके पव्यीयेख च्च; 
काय कारकमेवमेकसोभयरेबन्धन्नापके न्याये । ¶ 

काकाङ्ग सतौ काकसाङ्ग जङ्षेवाकारोऽखाः वा हष । 
काकजछ्घादृचं अमरः । प्ते टाप् काकाङ्ा तत्राय 
रमानाथः 

काकाञ्चौ स्री काकं तजजङ्वाकारमञ्चति गच्छति अनृच~ ` 
` मतौ अण् गोरा०्डष्, पा०, छण्धन्षण् दष् | काक 
जडघाटच्चे शब्द्रल्ा° 1 

काकार्ड ए° काक्या अर्ड़ इव फलं यसाः! घु"वत् । एमड्ा- 

निम्बे तख गुणादि सश्ठतेनोक्त' यथा^“नातैः सभानं 

फलमात्मुप्ररक्त च्च काकाण्डफलं तथैव" । २कोल शिम्बाम् 
स्त्रो गौराच्डगेष् तदन्तः ३८'ज्धोतिद्मत्यां राजनि° | 

६ैत° । ४काक्याच्र्डं घुन० । 

काकाण्डोला स्तौ काकारड़ख तला उपमा फले यत् 
इषो ° तलोपः । कोलथिष्बयरास् राजनि° 1 

काकादटनौ षी काङरद्यतेऽषौ सखद्-कांखिच्छाट् दैत० 
डप् पग॒ञ्चायाम् शन्ट्र° । रेोतगुञ्खावाम् राजनि° 

शकुलिकडकच्ते (कुलियाखा-डा) वृत रल्रमा० | “मद्यं नाच्च. 

भारकगुञ्ञाकाकादनोमूलकल्कनं पायेत्” सश्च" इयञ्च 

खदने" कालेयक्षायुरतिल पो दयुपक्रभे" दमनः काका- 

द्नोल कलोश्ा दिना? “समासेन - द द्मसंथमनो वर्म;» 

षस्ति क्लेश्रएमनतयोक्ता। 

काकायु ए० काक्ावुयद्मात् | खपेवज्ञोटच्चे शब्द् चि° । 
काकार ्ि०कं जलमाकिरति आ+कु- अण्) जलरापिखि । 

ख्लियां टाप् सग्ध० घण दैप् इति भेद्ः 1 

काकारि ° काकोऽरिरख | पेचके | हेमच० | 
काकाल स्त्री केति शब्द् कलते रौति कल-अण. |. 

द्रोखकाके शब्द् रलमा ० स्तिया जातित्वा् ष् । 

। 



काकिणौो स्तनो 

काकु 

काकि इसी लाक्णापत्यस् वा इञ्। काकापथये स्यः प् । 

पचो वाक्जिना° फिञ् कुक्च । काककायनि तदे 

षस्त | च्तरिवां छप् । 

“क्ाकिणो च चरर्भागो माषकस्य पण 

च" शुग्तण नारदोक्त माषकचतु्यभागे र्पणचतु्भागे 

ष्च | “वराटकानां दथकदय" यत् सा काकिनो(णो) ताञ्च 

पणश्चतस्तः* दूति लोला० । “त्यात् पणं काकिणींवा 

फलं पषपमयापिषा | प्रदद्यात् दिण्णं वन्न यया स 

सफलो भवेत्” श्रु्त° ्ड०| खाय कन् | कञिखिका 

वत्रार्ये “क्चिच्छिख्िव्यवहारेण यत्किल्जिडनमनेभ्यो वा 

काकिणिकामाल्रम्” भाग०९,१७,२ | 

काकिनौ खली १पण्पादे रभानपादे श्वरःटके च भेदि । 

भानपादः निवत्तनपाद् इति केचित् (चारिकाठा) भाष 

पाद् द्वः पाठो न्याय्यः काक्िणोशन्दद्थिंतनारद्- 

वाक्य कयाक्रात्वात 
काकिल ए रैषत् किरति ल्-ककोः कादेयः र्खलः। 

 गलस्वोन्नतदेये (टुटि) चब्दमा° । 

काको स्तनो काक+-ज।तित्वात् च्ियां ष् | शकाकयोषिति 
काकरत्वात् र्वायसोलतायामु श्काकोल्याञ्च शब्द्चि° 

काकु स्त्रो कक-उण् । १योकभोव्यादिभिष्वं नेविकारे, अल- 
दुारप्रसिद्धे २१िर्डाधकल्यके नादौ शब्दे च | “कामे 

कान्ते सा रसिका काङुरतेन"सा०द्०।.प्रखिजगदुरकाकु 

चरावकाःल्लिषधकणठपः” माषः | खा० द् “वक्त. बोडव्य 

वाक्यानामन्यसन्निधिवाच्ययोः | प्रश्वावदेथकालानां काको 

च टादिक्ख च| रईशिद्यादन्यमथं या बोधयेत् 

साऽयैसम्धगा'' इति व्यञ्चनाडेनून् निद्ष्छ ““भिन्नकरठ- 

ध्वनिर्धौरिः काङरि्यभिधीयते काकु ललयित्वा 

खदा “शुरुपरतन््रतया वत दूरतर' दे ख्दयतो गन्तुम् । 
अलिकुलकोक्रिलल लितङष्यति सखि ¦ चरभिशमयेऽधौ" 

नेष्यति अपि तहि रेष्ययेषैति काका व्यज्यते” स्युतम् । 

काकुत्ख स्त्रो ककत्स्यद्धट पखापल्यं थिवा०खण्य । कङुत्- 
श्यव श्ये स्तियां डप् । ककुतृस्यशब्दे विति; “काङ़त्- 

श्यमालोकयतां ब्टपाखासू'” ^“तं विनिष्पिष्य काङ्ख्यो एरा 

दूषयति स्यलोम्, “असज्जनेन काकुत्स्यःप्रयुक्तमथय 

दूषणम्” रघुः | ५काङ्त्ख्य दैषत््लयमान खादत भट्टिः 

काकुद न° कङ्क ददाति दा-कं उपण्स०। तालुनि अभर; 

वालुना काकूञचारया द तद्ध तथालस् “खद्िम्यां काकुद” 

प्रा" बह, ऋअद्धान्यलोपः ““उत्काकुत्, पिकाङ्त्” सि 
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को ° “पूखदिभाषा” पा० बङग्रोहौ वाऽन्यलोप; । 
पूकाकत् पूशेकाकुदः 

काङ्कभ नि, कङ्भ ष्दं उतश्षा अञ। {कङुपकन्द्स्लां 

प्रगा्ादौ । रदिकसम्बन्विनि च स्तिया डोप । कङ्भो- 
पत्यम् शिवा० अण् । वद्पे सत्री स्तियां कोप । 

काकीक्ु इण "काक मीषव्जलमल कोः कादेशः कम्रा | 
(नलखाग्'ङ़ा) १दणभेदे लिका” रकाथमेरे राजनि° + 

काकैन्द्, ० काक्ख इन्द् रिवाद्ादकत्वात् काक प्रिय- 

लिन्द्,: एषे ० वा। (माकड्केन्द्) कृलिकष्च अमर, । 
काकेष्ट ० ईत° । निम्बटत्ते रालनि० | 
काकोचिक एण दैषत् कोची शदङ्धोचौ कुच-णिनि खवा 

कन् (कचे) भत्रभेदे कनभामे काकोविन् इयपि 
तत्र हारा° घु° । हारावल्यां “काको्चिकस्तु काको- 
चोत्यत्र एु"साङचर््या त् षु सवभेव न्यायस् । रैकारान्तत्व- 
भ्वमेण यब्द्कसद्र भे स्नोत्वोक्तिः प्रासादिको । 

काकोड(दु)म्बर इ“ काकलोषव्लमल्र कष्य "काक प्रिय 
उड़ (ड)म्बरो वा । (कोटामर) & उ(द)डग्बरभेदे न्द् 
रत्रा° । स्वे" कन् खत दत्वम् स्वाथ वप्रा्यखय 
प्ररतिलिङ्गव्यतिक्रसः । काकेड(ह)म्बरिकाष्यल शली 

अमरः | ^ तव दद्यात् प्रतीवापः काके (दु)म्बरि- 
कारसम्” “का (द) ्बरिषा गोल पलं दि लावयेद दक्? 
छद । काकाइ(ङ्)म्बरिका फल्गुं ख पूलोषनेफला? 

भखपृशम्प्रसत् तिक्ता योता वधर जवेत् । कफपित्त. 
जणञ्चिलङृ पाण्ड थं :कासाः'' इति भावप्र कद्ग, 

पयां योक्तिः । 

काकोद्र शस्तो बुद्ितं कटिखमकति अकष -क्गतौ खच् कोः 
कादेथः काकश्द्र' यख । \सपे' अमरः च्ियां जाति- 

त्वात् ङीष् तख उरसा कुटिख गामित्वात्तयात्वस् “काका 
दरोयेन विनो तदपे" राववपाण्डवोयम् । 

काकोल इ० काक्यति लोखयति कको रिच 
बा° श्योल काकेन खउन्ञाय अद्यतेऽन उद्+ला- 

चञथ' आधारे क एषोण्वा, ?नरकमेहे “महा 

-नरककाकालमु संजोवनमद्ायसम्” नरकमेदकौसंने 

अलुः, काकोलः यत्र॒ काकेभंच्छतेण परा बपि° । 

कं जलमाकोलति चखा+कुल-स स्याने ण् प° स | 

श्वान््रकारे तख्य षटनिग्राखेन ललव'स्यानकरणा- 

कक-लोस्टे खा" रण्व बाज ल | 
एषी भेदि* द्यां नातितवात् 

नलयात्वम् । 

श्द्रोष्यकाके 



कवी 

इष् । “वकञ्चंव वलागाश्च ककाख' शञ्चरोटक्षम्" 

अभच्छमांसोक्तौ मदः । “कलविङ्कः शक्षाक्ोशं कुरर 

रञ्ज् दानकम्" अभच्छांसोक्गौ याश्च । रषत् कोलति 

कल -लपराने करणे वज कोः कादेशः । “काकोल 

सतेजः खात् गष्णच्छपि भङहाषिषम् "वैदयकक्रल णे ४विष- 

भेदे अमरः ५ सपे ६ैश्करभेदे एस्त्री शब्द्रल्ना० स्त्रियां 

जातित्वात् डोष् । काकालोनामोषधौ ° धरणो । 

काकषाली श्लौ काकल+गौरा० ङीष् | “जोवकर्षभको 

मेरे काकोल्यौ ऋदधिटडधिके। अद्वरगोऽटभिदरव्यौः 
कथितद्चरकादिभिः" इति भावप्रकाशोज्ञाषटव्गान्तमेते 

ताभेदे लद्धेद्लच्णयुणादिकं 

भज्ञायते चौरकाकोलो भह्ामेदोद्धवस्यते । यत्र खात् 

चौरकाकोरौो काकोलो तत्र जायते | पौवरोस- 

दथः कन्द्ः चछ्षीर शख्वति गन्धवान् । सा परोक्ता 

चोरकाकोलो ककेाल्छपि तथा भषेत् | रषा किञ्चिड्- 

भवेत् शष्णा भेदोऽयद्चमयोरपि । काकोकलो वायसोलो च 

बीरा कायस्िका तथा । षा शुज्ञा छौरकाकालो वयस्या 

छोरवद्धिका । कथिता च्ोरिणौो धारा लोरशुक्ता पय- 

खिन । काकाङोयुगलं थोग" शुक्रल मधर युर टह 

बातदा्ाखपित्तथोषचञ्चरापहम् ” । “शोमाभु ताच्चगन्वाचच 

ककेल्यादौ गये तथा| क्लोरिप्ररोहेष्वपि च वत्त॑यो- 

रोपथाः ख्टताः” | ५ समङ्गा शोमसरला सोमवलका स- 

"वन्दना । काकेाल्यादिच्चकलकःदखात् प्रथसोव्रण्रोपरे"। 

““एच्िपण्या अयुप्रा च इरिदरे मालती ता | काका- 

च्यादि् योज्छःखयात् प्रथस्लोरोप्ये शते” इति च सुच्ुर। 

काकोलूकं नन्काकञ्च उलकचच शाश्चतिकविरोधित्वात् समा 

इारडन्दः । काकालृकषमाहारे ततः बेरे वञ् | काके- 
लूकिका तयोरे ली । काकोल्कमधिशत्य कतोखन्वः 

इनदाच्छः” पार काकोलृकोय तयोराख्वाने तञ्च भौ 

सौो० श्र स्थित" वथा-- 

“प्रेष तेष काकेषु वि्रग्धेष् समन्ततः । दौऽपश्वेत् सह, 

खायान्तभूलकं घोरदभेनम्। माखन म्ग्काय हव्य" 
वभव पिङ्गलम् । उदषैषोणानखर' पथ सिष वेगितम् | 

सोऽथ शब्द् दुः छत्वा लंएयमान $वाख्डजः । न्धयो- 

धद्य ततः; घाखां प्रार्थयामास भारत सन्निपत्य व 

शाखायां भ्यसोषस्य विहङ्गमः । शप्रान् जवान सुव- 

षन् वायसान् बायभान्तकः । केषाञ्चिद्छिनत् ` प्ा- 

्द्िरासि च चकत इ | चरणाव वेषाद्चि्ठभन्न चर 

भावप्र° उक्तं यथा 
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खायुधः | षण गाङत्य बलवान् येऽ हदिपये खिताः | 
तेषां शरीराषयवैः शरीरे विशाम्पते, । न्यसोधमण्डलं 
सवे सञ्छछच्र' स्ैतोऽभवत् । तांस्तु इत्वा ततः काकान् 
कौ शिकोखदितोऽभवव् । प्रतिङ्लल यथाकाम अल, णां 

यल् छदन)” । 
काकोल्यादि ° दश्वतोक्षे काकोलीप्रष्टतौ खओोषधिगये 

स च॑ गणः “काकोलौ्तोरकाक्ोलोजोवकर्षभकश्डप्णी- 
सासप्ीभेदामहामेदाखत्रर्हाककटष्टङ्गो ठगाचोरोपद्म- 
कप्रपौ रडरोकर्चिद इद्दीकालोषन्त्यो मधकद्ेति" 
“काकोद्धयादिरयं पित्तशोखितानिललनाथनः जौवनो 

ड "इणो इष्यः सन्यज्ञ प्रकरस्तथा” | । 
काको्टकं उ० काको द्व कायति कै-क । सतेाक्ते 

कबन्धा कतिभेदे"“तन समासेन पञ्चदश कखंबन्धाशतयः'' 

द्पक्रमे । ने भिसन्धानक इत्यादिना “वटकं काकोोषटकण 

इत्यन्तेन विभज्य “निर्मासस'चिप्राल्यथोखितपालिः 
काकोटकप्रालिरिति"+चखु ° चितम् । 

कात्त कङ्क श्दित् श्वा० सक शट् । काङ्शति 

अकाडन्कोत् चकाङ्कः काङ्का प्रनिकाङ्कति। ^न थोचति 
न काङ्कति' गोता “काङ्कच्, गतिरत्तमास्'" भदः । 

ऋअस्याक्ननेपदित्वमिच्छन्ति। “न काद्कः षिजय' लष्ण !* 

गौता “काङःलावहे इारपतेखवान्ताम् "भा ०व०१०६ २३1 
“नाड भूयो वरं काङ्को '" भाज ०७६९ भा०स ०२१२५ । 

अलु+आाललोम्योन प्राधैने 1 '"अतः परियं बेदहका इनसे लम्» 

अभि+व्ाभिषख्येन प्रार्थने "'खग्यैमभिक्षाङ्काभि गयां 
खरयुवने” समा० । 

चा+सस्यकप्रा्यने राभाभिरेकभाकाङ्खन्राकाङ्खददय" रतेः? 

रामार । “धरेव कन्या पितराचकाङ्कः' रव: । “आका 
देयं ततुय॒रतया नेव गन्त॒' समर्थां '"पदाङ्कदूतम् । 

प्रतिभया प्रत्माथायाम | “देव फकमासोनः ्रत्वाकाङ्त 
सबं गम्+ मा० ए।° ४८७ । 

प्ति प्रतिदपतयाभिलापे | ^तवानेष प्रतिकाङ्कन् पर्थन्यनि 
करकाः? राभा, । 

क्रात्त ए* कव् धितभचमत' का पथ्यशवा पान्कोः कारेयः। 

कटाच्ते लिका । “खाश्नालाभो् दीद्राव् कालेषा- 

नादरेकितः” भट्टिः । 
का (च्छो) त्तौ खली कषे( छ) भवः अण् होप १ ठवबरिकायाम् 

(अरहर) र्सौराट,ट त्तिकायान्च भेदि ° । शकच(छ) | 
भमान लि° | । 
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का्तौव षुणदषत् त्तोव्यति च्ोष-णिच्-खच कोः कादेशः | 

शयोभाङ्खनवृक्त अमरः र्गोतमात् शऋद्रायामौशोनयग्यों 

लाते षनजेदे । “द्रायां गौतमो यन महात्मा संशि 

नब्रवः। आओ योन््यांनजनयत् काक्तोबाद्यान् सुतान् मनिः” 

भाग्स०२०अ०मगधदेयवखेने। श्.ल् । काच्ोवकोऽपि ` 

शोभाञ्चनचच्ये पुण ब्द च ०। 

काच्चोवत् इरदोषतमस ऋषेः चद्रायामुतृपश्च नमेदे तडत् ̀  

व ` 

= 

पत्तिकथा “गोवमादिभिः षनेब्खा उड्पेन गङ्गा- 

म्भसि निःलिप" दोषेमसमपक्रम्य भार आा०१०४ अर 

उक्का यथा ` तन्तु राजा बलिन्नाम सव्व धम्म विशारदः 

च्पपश्यन्यज्जनगतः श्रोतसाभ्यास्सागतसम् । जाड चन 

ध्रा बलिः सत्यपराक्रमः । नात्वा चेन" स वव्रे. 

` ऽथ पुत्रां भरतर्षभ ! । सन्ताना महाभाग ! भाया 

भम जानद् || प्रान् धम्मयेकुशलादत्पादयिवमरखि । 

शशक्तः स तेजसी तं तयेत् क्तवान्टषिः । तष्य स 

राजा स्वां भार्यं सुदेष्णां प्राहिणोत्तदा। अन्व उडच्च 

वः मत्वानसा देवो जगाम ह| खान्तु घालेविकां 

तख ठड़ाय प्राहिणोत्तदा । तखां का्तोवदादोन् ष 

शूद्रयोनादटमिज् शौ । जनयामास धन्ना एत्नानेका- 

देव त । काचीवदादौन् इत्ासतान् दृष्टा सब्वानधोयतः। 

उवाच तन्डषि' राजा मेम इति भारत | नेक्टवाच 

सरित" ममेन दूति चाववीत् । द्रयोनौ मवा डोज 

लाता: काच्दोवद्ादवः | अन्ब' इदञ्च मां ददा इरेव्णा 

अद्धिघधो तव । अवमन्य ददौ मूढा द्रां धाने यिकां सम 

ह चख कौ गिकपितरि गौतमे मुनिभेदे |` "अथं काच्तो- 

बतः. पुल गोतम भद्ात्रनः । चाव तपरसि चान्त 

अद्र चण्डको शिकम्"भा० स०१६अ० ।*काच्तीवानौ 

शिजच्च॑व नाचिकेतोऽय गौतमं." ४अ०। चत एथग्निुं - 

शान् बाक्तीवतोऽन्य एव गौ तम \ “लनो राजच्छद गच्छ 

 जोधचेवो नराधिप । उपस्पृश्य ततय्तन का छोवानिव~ 

.मोदते" मा ° व° य° । (का्ोवान मौत मोऽत ख 

जनाग० ३,६,५ | राजभेदे च। रोन* रन्नदवञ्च 

कान्तोवन्त  नद्ादु तिम्» भार अा० शख च 

विौवितिविख्ा वन्द पकथेने । 

काच्नौवत इंस्ती कचौ दतीमनेरप्यस् वअण, वखेदतिन्य्य चा 

धकलोषटपत्ये २तेवदसनस्िनि चं दतिया डगेप 1 साच 

वयुषिता्रस्य , भद्वाखछायौ भार्यायां ठदिविदत्त भार 

ऋअआ* १२१ अणग्यया-- 

४९१५ 

“कसोल काक्तोवती चाद्य भाव्या परमसम्यता | भद्रा 
नाम ष्ये ! खपेषासदढथो भुवि । कामयानाखतस्तौ च 

परस्रभिति शतम् । स तषां कामसम्पन्नो यच्छणा 

शमपद्यत । तेनाचिरेण कालेन लगामःस्तमिवांशरुमान् । 

तञ्जिन् परते भदष्येन्द्रे भारखाख्य ग्टशदखिता। अपता 

षरुषनव्याघ् ¡ विललापेति नः खुतसु | भद्रा परभदुःखात्ती 

तन्निबोध जनाधिप) | भद्रोषाच | नारी परभवश्यौन्त ! 

सव्वं भक्तुषिनाङ्कता | पति धिना जीवतिया न सा 

जोषति इःखिता। प्रतिं विना खतं च्रेयो नाथः 

चलियपुङ्गव ¦! | त्वद्गतिं गन्तुमिच्छामि प्रसोदख नयख 

सपम् | त्वया होना क्षएमपि नाद्धं जोतुषतसहे । 

प्रसाद्" करू भे राजब्ितस्तृं नय साम् । एतोऽहग- 

सिष्यासि समेष विषमेषु च| त्वामद् नरथा ल ¶ 

गच्छन्तमनिव्तिनम् । छयेवादचगता राजन् ! सतत' बश्- 

वर्तिनो । भविष्यामि नरव्यात्र | निधं प्रियहिते रता । 

अद्यपरभ्टति मां राजन् ¦ कटा इदयशोषणाः । आाघ- 

यो ऽभिभगिष्यन्ति त्वाष्टते पुषकरे्तण ! । अभाग्यया लया 

मनं वियुक्ताः सहचारिणः। तेन मे विप्रयोगोऽव- 

शछपपन्नस्लया शह | विप्रयुक्तादठदया प्या खदत्तमपि 

जोवति | दःखं वति शा पापा नरकस्थेव पायिव ! | 

संयुक्ता पिप्रयुक्ताञ्च पूव्वदेष्े कता मया । तदिद् 

कालिः पापैः पूव देषु सर्चितम् । इःखं  मामलु- 

सम्पुप्रं राजंसषहिप्रयोगजम् | अद्यप्र्टव्यज्नं राजन् ! 
कञथसंस्तरयायिनो । भविष्यास्यश्छाविष्टा ल्वहूैनपरा- 
यणा । दशय नरव्यान्न } शाधि मामद्चखान्वितास् । 

कपया नाय ! कपय विकप्नतीं नरेश्वर ! । ङन्य वाच ॥ 

एव" बद्धं तथां विलपन्त्यां घनः छनः | त शवं 

क्ंपरिषञ्य वाकिनान्तद्धिताऽब्रभोत् | उत्तिष्ठ भद् ¶ गच्छ 

त्व ददानीदं वर" तव | जनचिष्यास्यपत्यानि त्वव" 

चाहानि |} चात्वकोये वरारोहे ! शयनोवे चद 
शौम् । ध्य -बाषयुतो ञाता संषिथेधए सया सह । 

एवयुका व खा देवो तथा चकं पतित्रता + बथोक्तमेष 

तदाच्यं भद्रा एुताथिनो तदा । इषा तेन खषुमे देवो यवेन 

भर्वेभ । ब्रौन् शानाचरो सदरभ धतम्ल् मरत 

शक्तस !* [स्तयां जं तित्वात् छेष । 

काग श्लो केति शब्द् गायति गे-क। काके जटा० | 

कागद न° कागःकाकवर्खसोमख।दिदीयतेऽत दा-धञ्ये"क 

कारेन कागवर्येन मद्यादिना दायति श्यति षा दै-शोषे 



काच 

क वा| लेखनाधारे चलमेदेतच्य हृष्वस्यं मद्या दिद्ाना- | 

धारत्वाप् तेन शुचाञ्च तथात्वम् ।^^भूजे वा बसने रक्ते 

च्तौमे वा तालपलके। कागदे वाऽटगन्धोन पद्गन्धेन 

वा पुनः। लिगन्वेनैकगन्धेन वििख्य धारयेन्नरः” 

सन्त्रकलपद्रमे इतम् तृच्वचम् । 

कार्नि इण ई्षदग्निः केः कारेषः। ईैषदग्नौ शुग्ध* । 

काङ्ग स्तौ काक्ति-भावे अ । अभिलाचे ५उद्रारणुद्गावपि भक्त 

काङ्का" सखु° । 

किन् लि काक्ति-खिनि । खअभिलंाषिणि “देवा अष्यख 

पस्य निलय द्ेनज्ञद्धिणः "गोता च््रियां डोप् । तदा- 

असिद्हि भद्र ते भव त्व क्षालकाद्भियो" रामा” | 

काङ्ग स्तो इत् लिकमङ्गलखाः | वराटिकायाम् यब्द् च । 

काच दीप्रौ अक्ष० बस्ने सकण दृदित् भ्वा° खाक्न° सेट् 

काञ्चते अकाश चाद्य प्रनिकषाञ्चते । 

काच न° कच्यतेऽनेन कच बन्धने करणे चञ् न कुत्वम् । 

(मोम) शिक्षये तख बन्बद्ेदत्वात्तयात्म् । काचः षार. 

ग्टत्तिकाऽस्यस्याकरत्व न अच । चार्छत्तिकोद्धवे शल- 

अभेटे (कालालोन) ¦ राजनि° । रतत्धाधने त्ति 

कामदे ° । (कारोमारी) अमरः | ४ शिक्ये (शिका) 

५मणिमेरे (काच) मेदि । “खाकर पद्मरागाणां जन्् 

काचणयेः कुतः? काचः काचः सचिर्मणिः" उङ्गटः | 

काच चते अहस्त्तयोक्तो यथा- 
“खद शस्त्रायि त॒ लक्सारस्फटिककाचकुरविन्द्जलौकाग्नि- 

, च्षारनखगोजोेफाङिकाथाकपनकरीरनालाङ्ुलयः"दति । 

^शिचूनां शस्तमोद््णां शस्त्ाभावे च योजयेत् । 

त्वक्तारादिषतुरगे च्य भेद्य च बुद्धिमान» इति 

तड़पयोगविषयख्नवोक्तः । ““पानोवं पानकं भय 

भरूयेष॒ प्रदापयेत् । काचच्फटिकपाले ष॒ भोतचेष 

शभेष॒ च" “काचाग्हकोयान् पटलं घोरान् एषपञ्च 

इन्तयञ्जननखयोगेः” इश । ६ नेन्रोगवटे तज्ञ 

च्छयादि इखते उक्तं यया- 5 

^विभिराख्यः स यो दोषडतुध' पटलं गतः । रुणष्धि 

समेतो दष्टः लिङ्गनाश दूति कचित् । च्किप्रपि तमो- 

भूते नातिद्ढो महागदे । चन्द्रादिथौ सनचलौ अन्त 

रिक्त च वरद्य॒तः। निभेलानि च तेलांसि ध्वाजिष्ण.नोव- 

पश्यति । स एव लिङ्गनाशस्तु नोखिकाकाचषंच्जितः" 

व्या तमेतत् भाषप्र*यथा'यो दौषोनेत्ररोगः चदं पटलं 

बाह्यः पटलं मतः ष तिसितष्डः तिनिरदधनेन तिनिर- 

1 १८५६ ] काचा 

भखास्तीति तिमिरः 

लच्तणमाड़ रुणडत्यादि सवतः सपत्र | लिङ्गनाथ र्ति 

कचित् तन्त्रान्तरे शिङ्गनाशसंन्नः | तख निरुक्ति । 

शिङ्गपते न्तायतेऽनेनेति लिङ्ग टर्तिजः तख नाथो- 

खच्निति लिङ्गनाशः । अस्िच्चपि तिमिरेऽपि तमोभूत 

तमसतुच्छे अन् भूत थब्दस्तुल्या्थ : ५भू तं प्रा ण्यतीते खनने" 

ष्यमरात् मातिक््ढे चखप्रौढ नवे, चन्द्रादिन्यौ नलत्राणि 

च पश्यति अन्तरिते अनरिच्तख प्रकाशमयत्वेन तमो- 
. $भिभ्रात् तेजांसि श्वग्नदादेः भाजिष्णुनि रब्र- 

ख्वशादोनि । अखन पढ चिरजे चन्द्रादीन्यपि न 

पश्यतोत्याशयः । नोलिकाकाचसंन्नितः नोकिका काचेति 

नामान्तराग्यां अक्क । तच्निदानादि इद्िरोगशब्दे 

वच्छते । खाये कन् काचकोऽप्यक्ताचे । 

काचन न० कच-बन्धे खा खिच-भावे च््ट् । | 

१ पुस्तका दिबन्वने लिका ०। खाये" कन् । काचनक तत्राय 

ष््ारा० | का+चन छः | २चअसाकल्याज्वितायां 
किस् शब्दा यस्ति ^ ८८ 

` चिरृषन्दा चल्िनाश् जब्य° । ब्बढा काचन 

कन्यका खल् मया तेनाक्ि ताताधिकः' प्रनोघचर . 

` काचनकिन् इ० शाचनकभल्यख इनि | केखपते जटा० 
वद्य काचनकद्पवन्धनवस्त्वात् तयात्वम् । [पाले लिका० 

काचभाजन न° काचमयं भाजनम् । (काचेरषासन) क्षाच- 

काचमल ग° कचख चारख्छत्तिकायाः मख इषव | काप 
भवे सौवर्चले लेवणभेदे राजनि, । 

काचलवण भ० काचः काचद्ेदक' लवणम् | (कालालोन) 

सौवशके कवण्णमेदे राजनि० तद चारमत्तिकोद्धव- 

त्यात्तथालम् । तद्णादय क्त चश्च । “षु सौवचल 

पाके वीर्योष्णः विशदं कट । यलमन्ल विबन्धन इदयं 

सरभि रोचनम्” । 

काचसम्धव न° सन्भवत्यखात् सम्+मू-खपादाने चप् 

काचः कलारमुत्तिका. सम्भवोऽख } काचलवणे सौषरचखे 

राजनि० । काचोद्ममष्यल्् न० | 

काचसौवचैल न० काचस्यानिक' सौवच॑लक्षु था०त०। 

(काज्ञालोन) लकणभेहे । राजनि° । 

काचयथालौ सती काच्ख क्षारः स्यालोव | (पारुलगाद) 

१ फलेसहाटचे अमरः । ईत । रकाचपालरं च। 

काचाक्त एस्त्रो काच इवाचि खसय षच् समा | वकभेदे 

च्लियां जातित्वेऽपि संयोगोपधत्वात् न होष् किन्तु 

षिच्वात् छष् इति भेदः} यञ्च इवः खष्चारो चः 

अशच्ादित्वात् अच) वद 
कः 



~ न्वा क क व ~ 

॥ 

काञ्च 

चतेनोक्तः इसखारसेयाद्युपक्तमे 

मलिक ् तेवाटोदक्वा “जशः संघचारिणश्च" । 

कावि ° कच-दीप्नौ बा० श्ण. काचिं कान्तिं इन्ति 

गच्छति इन-गतौ बा° ड एषो ण्डय वषः । १काञ्चने। 

२ेभर्डे (देमडा) ष्क च भेदि°। [रोपिते अमर, । 

काचित लि कच-बन्धने णिच. कमेखि क्र । शिक्या- 

कावित् अव्य° का+चित् छषण पाणिन्यादिमते दिपदम् । 

आअवाकल्दयन्विते कापोत्ययें । “गोपोभतत् विरह्िधरा 

काचिदिन्दीवराच्तो” पदाङ्कदरूतस् । चयन चित् चि- 

शंपरकरिप्-देषत् चित् कोः कादेशः । ईैषञ्चयने। 

एय" कावित्कर' हविः? क०१०८६,१९। “काचित् 

करम् ईषद्चयनकरम्" । [भञ्कषटत्ते तिका०। 

काचिम ए° कच-बन्धे शणिच्-द्भन् | देवक्ुलोद्धवे 
काचूक उ स्तौ कच-दीप्रौ बा*जकञ् । १शकवाकौ ताख्रचडे 

पीतमस्तके खगे कोके चक्रवाके च भेदि स्त्रिवां 

छातित्वात् छोष् । 

काजल न०ङुल्ित' जलम कोः कादेथः । कुल्छितजले मुग्ध 

काञ्चन नण्काचि-दोपनौमवेख्यट् । १दोप्ौ । काचि-दोषौ 
श्य । खणे मरः | “खअमितरेदपि शहत्तमभेध्याद्पि 

काञ्चनम्» ““वाय्ैच्नगोमहोवारुस्िलकाञ्चनरपिषाम् ? 

यथा काचाच्च- 

““मोषोजकाञ्नैरेश्व ' द्र खर्गरेसु पातकः"सदः | श्पद्म- 

केरे मेदि० । ४नागङ्ेशटरपुष्मे ५धने राजनि° | 

& चम्पके ७नागकेथरटच्ते ८उदुम्बरे ९धस्रे १°खनाम- 

श्टाते क्ते च पुण्मेदि° | खा कन् । काञ्चनणचे। 

काञ्चनटच्चश्च दद्ते वातश्चमनतयोक्तः | भद्रदाखर्कृ्ल्वा- 

य् पक्रमे "काञ्चनकभार्गीिादिना “समासेन वातसं थमनो 

वर्ग” दूति । “काञ्चनारः काञ्चनको गख्डारिः थोण- 

धुष्पक्षः । कोविदार मरिचः. कुहालो युम्मपनकः । 

` कुण्डली ताच्पुष्मचाश्यन्कः खल्यकोरकः । काञ्चनारो 

हिभसखाष्ो व्वरः श्रश्रपित्तदत्। ठसिकुण्युदभ्नय 

गण्डमालात्रणाप्डः । कोविदप्योऽपि वदत् खात् 

तयोः शुष्म चषु ख्टतम् खतं सं पाहि पित्ताख्प्रदर- 

च्यकासतुत्” भावप्रण ततृपव्यावभेद्णुणादय् क्तम् । 

 काद्युनमिव क्षायति वैक] हरिताले न° राजनिर 

आकिमेरे च" “लो हितकथालिकलमेत्यादयुपक्रमे” दोषे 

ष्यककाञ्चनवेत्याद्ि “महादूषकप्रश्टतयः थालयः"द्त्य- 

न्तम् । काञ्चनख्य विकारः अण ।११काञ्चनविक्ारे लि° । 

“व खाश्चने यल नेरदुन्नया? माषः | “निखेपं काञ्चनं 
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भारख्डमद्धिरेष विशुष्यति" भनुः | ख्यां डोप । 

त्र्य च स्फटिकफलका काञ्चनो वासयष्टिः" मेषर। 

किमः हितोयान्तात् च्तियां चन छग्ध । १२कान्खिदि.- 

त्यये अव्य०।'“न च काञ्चन काञ्चनसद्चितिम्” भङ्ः | 

“न काञ्चन परिहरेत्” ० ॐ०। दिपरदभिति बद्वः | 

काचि बन्धने भावेल्यट् | १२ बन्धने न । 

काञ्चनकदलो स्तौ काञ्चना कदो । खर्पकदष््याम 
(चा पाकला) राजनि°। 

काञ्चनकारिणौ स्त्री काञ्चनः बन्धन करोति श-खिनि 
&त° । थतमूल्यां शब्द् चर । तस्या ब्धमूलत्वेन बन्धन- 

कारित्वात् तथात्वम् । [चोरिणोलतायाम् राजनि । 

काञ्चनक्लोरो स्तौ काञ्चनभिव चोरमखाः गौरा० ष् । 

काञ्चनगिरि इण काञ्चनमयस्ततृप्रधानोवषा गिरिः शाकण 

त° [१ छभेरुपर्वते डेमच०।२द्ानाथैकल्सितखस्पा चले च । 

काञ्चनाचलखर्याचलादयोऽष्यव्र । 

काल्ञनपुष्पक न° काञ्चनभिव पोतं एष्ममख कए । आङ्क्छ- 

षच राजनि आअहछल्यथन्द् ९०५४ उश्यस् 1 

काञ्चनपुष्यौ स्तरो काञ्चनभिव इ्ममख ढोप् | गरिकारो 
 श्चे राजनि° । 

काञ्चनप्रभ इ रेबवष्य नेद् | शेलघनवं योपक्रभे 

“"खमाषसोस्तु दायादो भौभोराजाथ लग्नजित् । श्रौमान् 

भोख दायादो राजासोत् काञ्चनप्रभः"? इरिवं०२७अ ° 

काञ्चनाक्त ए दानवभेदे ।“काञ्चनाचः कपिख्छन्धो व्याबाक्ः ` 

शितिकल्यनः” इरि'० २४० अ° | 

काञ्चनार न्काञ्चुनं तदेष्छच्छति ष्पे छ, क्र-आअण अपण 

ख, | पौतषएष्मे कोविदारे काञ्चनट्मेदे भावप्र० |. 

काञ्चनाल ए° काञ्चन तदेभलति अल-अण् उप 

ख° । पोतुष्ये कोष्िद्ारे काञ्चनटच्चभेदे शब्द्र० । 

काञ्चनो स्त्रो काञ्चते दीष्यतेऽनया काचि-दीप्नतौ करणे ल्यट् 

होष् । शइद्द्रयाम् भेदि* रगोरोचनायाम् । काञ्चनं 

तदः च्ोरेऽदखाः छीष् । ३सव्च्योरणोडत्ते च राजनि०। 

काञ्चनोया स्त्ी काञ्चनाय दौप्नौ हिता ङ| $गोरोचनायास् 

राजनि काञ्चनखेदम् इद्त्वात् छ | रकाञ्चनसम्बन्विनि 

वि० | "काञ्चनोयाऽपि मालायान सा दष्वति कि 

चित्” भा० आलु° १०४ अण । 

काञ्चि) सी कावि-बन्धने कमणि दनुं । रथनांयाम् 
(चन्द्रह्ार गोट) इत्यादौ करटिबन्धदाभमेदे ।“खकषराव- 

लम्बन विहक्गर्नक्लकाञ्धि काद्धिद्रष््तरः' भाषः | 
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काचि-दीप्नौ क्तरि शन् । २मोच्ददप्नपुश्यं न्तगे तपरोभेरे 
च (योध्या मधरा भाया काशं काल्चिरवन्तिका | एर 

हारवती चैव सप्तता मोचदाखिकाः"काञ्चिरभिजनोऽख अण 

तख बह्ष लुक् । शपित्रादिक्रमेष ततर वासिष् जनेमु षु 

ब० व° ।५मू्तश्चाजत् काद्धो"च्छरभांच^व पाञ्चतः" 

भाग्खा०१७१५अ०। कदिकारान्तलात् वा छप् क्गाये | 

भवारिचोभाच्चरितविहगश्रे यिकाद्चोगुणायाः? भेष ० । 

«नः पुनः केथरदामका श्चोम्"” “का ञ्चोणस्यानसनि- 

न्द्वायाः"'कुमा ० । ““साहिद्चतीवप्रनितम्बका द्खोम् "रषः । 

खक्तिस्वानानान्यकेनौलय् पक्रभे“ काञ्ची च त्म्बकं चापि 

सप्रगोदावरीतटस्” काथो०ईखअ० “जगास नगरीं काद्वीं 

कान्तां निभुवनाद्पि । कच्छोकान्तः सयं साचाच्जन्त् सन्न 

निवाचिनः | श्रौकान्तानेव कुरुते परतरे इ च निशितम् । 

द्डाकाद्चोँं कान्तिमतीं कान्तिमद्धिनिषेविताम्। कान्तिमान- 

भवत् .सोऽपि नाकान्लिश्लत्र कखचित्” काशोख० । इयञ्च 

दितिधा शिवकाञ्चो विष्ण काद्ध च घु°प्रसिद्धा । काञ्चोषुरो 

च दच्िणद्यां ठ °स ° ्रम्पविभागे उक्घा। अथ द्खियेन 

चङ्केतय् पक्रमे काद्धौ “भरचीपडन बेव्याययं कलिला 

षभः” इति । काद्धोथब्द्ख प्रखथन्दे परे `आदुदा- 
ता । मेखलाभेट् च “एकयटिर्भवेत् काञ्च मेखला त्वट- 

यद्िका.। रथना षोड़श न्नयः कलापः पञ्चवि'शकः" 

सव्य कल्यः । अभेदोपचाराद्न्ययरिकावाभपि 

वत्तिरिति बोध्यम् । [डेमच०। 

भासलकमेदककाद्चिकं यत् । भन्द्" विवर्धयति जाठर. 
बोति्ोल्रः निवा णदोपमिव गन्धकच योगः । काञ्चिक 

रुचिदं य सखच्छमन्निकरः परम् | वातद्कृह्वद्" 
खेष्ः शुवांहारखख पाचकम् । अन्यतर च ““ काञ्जिकं 
दधितेलन्त॒ बलोपलितनाशनम् । गात्रेथिद्दानाय 
मह नान्न च भक्तणात्” | भावप्र त्धेद्तदुषिधाना- 
दय् यथा-““कृल्माषधान्यसर्डन संहितः काञ्चिकं 

भवेत् । यन्द्स्वादि शुचौ भाण्डे सगु चोद्. 
काञ्चिकम् । धान्यरायौ लिरान्रखयं शक्तः चक्र तदु. 
च्यते। वषाम् खहतम् न्नोयमासेर्गिदलितैयेवैः । 
यतेस्तु निस्तुषैः पकं : सौषोर' खातं भवेत् । श्ार- 
नाकन्त गोधुमेरामैः खान्निसतुषोशेः । पक्वां संद्हिरै 

खत्त, सौवोरस्टथं यणः । कल्माषधान्यमर्डादि रुहं 

काञ्जिक विदुः । शिख्डिका खुदा न्या मूलकः 

सपेपादिभिः"” 

काश्चिकवटका ए०(कालिवडा) प्रसिद्धं भावप्रकाशोक्त वटक 

भेदे तद्िधानयुणादि तलोक्त यथा'"सन्यनो नूतना धार्या 

कटुतेचेन ेपिता। . निम्बेनाम्ब् नापू तां चूं 

षिनिःचिपेत् । राजिकाजोरचवयहिङ्ग, शुरटो नि थ 7- 

छतान् । निःचिपेदटकांस्तब भाण्डखाखञ्च शद्रयेत् । 
ततोदिननयगदरू ब सण्डाः स््.वेटक्षा भवम् । काञ्जिको 
बटकोरूच्यो वातन्नः ज्ञे ्रकारकः” । थोतोद्ाह ूल- 

भजीखे' हरते टगा सयेष्वड्हितः” । 

न 

काञ्चिक न° काचि-बन्वने इन् खंत्नायां कन् । काञ्िके | काञ्जिक स्रौ रषदञ्जिका अन्ज-खखल् अत इत्त्वम् कोः 

काञ्चि(ख्धौ)पद् न° ६त०। जषने | हेमद०। कादेशः । !जोषन्तीलतायां रेपलाशोखतायां राजनि९ । 

काञ्जिक न० अन्ज-धात्तथनिदेथे खल् कद्धिता अद्चिका वैद्यकोक्त सार्पपकन्दे न छते व्यद्यनमेरे तङ्चयं यथा““साषं- 

व्यक्ति ख । अारनाठे ( काजि ) हेमच० । 

नश्च युणादि सावन °्क्त' यथा “काञ्चिकं रोचनं रचय 

पाचन , द्िदोपएरनम् । लःजोसटेविबन्वन्न' रोषशुद्धि- 

करं परम्” अन्यतर वेद्यके च “^संडित धान्यमग्डादि 

काद्चिकं कथ्यते जनेः काञ्जिकम्भे दि तोच्छोष्ण' रोचनं 

पाचनं लष । दाइच्वर द्रं श्मथात् पानाहातक्फापहम् 

नाषादिवटक्यन््, क्रियते तदुयुख्ाधिकम् । लघु वात्र 

तत्त, रोचन, पाचनम्परम् । शछलाजोखं परिबन्वानां 

नानं वस्तिथोघनम् | धान्यास्डमच्छतरमासनिवारि 

हारि श॒ण्टीरजोलषणजोरकसंरूत यत् । चआावासितं 

श्रनि हङ्क,कणेन यल्लात् तेनाशुष्ण्तखिक्णोऽधिकतां 

ष्याति। रलासहोषधविताविवलािमन्धे बंसिद्ग- 

पोकन्द्लो ष्डच्छया खख्डिता स्िग्धभा जने । स्थापिता मण्ड 

सहता त्वथ वा तर. लोद्के । सप्ररान्ात् परः चक्र" 

ततः सम्यक् प्रजायते । त्धाटेव समाङ्ष्य तलवेदा- 
प्रलेहयेत् । काद्धिकेति समाख्याता ददधर्मनोपजोवकैः । 

सार्पपखय गुष्पायेदह्धिते चाद्या अपि कोत्तिताः"। 

काचन स्त्री कं जलमनन्नि अन्ज-अप् उपश्सर गौरा 

हेषु पा, खध० बण दैप् । मह्द्रोषोढते राजनि०. 
काट इ क जलमद्यते प्राप्यतेऽन्र अट-खाधारे षञ् 1 

श्करूपि निरु० | “इन्द्रः कुत्सो टतरहणं णदोपतिं काठ 

निबाद्खः " ऋ ०१,१ ० ६,६,.ूटयाख सं र न्ते लोया . 

काटमह्ति" चथय०१२,४,२, रविपसमागे" बेददी° 
काटुक नण कटुकख भाषः दुवा० अण् । कट्,करपे । 

ह व्वा अ कातकात ककः क १० सु १ प, 
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कारु 

कौयखय लि० कटे विषमसमे रूपे आ भवः यत् । १ विषममागं- 
भवे रङ्कपभवे च रेरुद्रभेदे पु० | भनमः; काद्यायच 

मीष्वाय च” यज् ° १६,१७, नमः काद्याय च गह्वरे 

हाय च| » बेददो° 1 

काठ ए° कयते तहत कठ-तद्धने कम्मंखि घञ. | 

श्पाषाये लिज्ञा०। ` कड दम् अण । रकठखबन्विनि 

लि स्रियं डोप । | 

काठक न° कठानां घन्ंखन्त्रायः समूहो वा.व्ज | 

१कठभाखाध्यायिषम््' रतद्म्नाये ३ततसमूडे च ""देदसु- 

म्नवोयेजमि काठके" पार कट शब्द् व्याङ्गतभेतत् । 

“यदसोदो स द्रख सद्रतलमिति काठकम्” निरु० । 

काटठिन्यफल ० काटिन्य' फठेऽख । कपिदये राजनि° । 

कारठेरणि ए° ऋषिभेदे । तदये तल्नभवो वा गहा० ॐ । 

काटेरणोय तत्सम्बन्धिनि तन्ननवे वा नि° | 

काण सी कण-निमोलने खन्नायां कत्तंरि घञ् । काके 

भेदि ° द्जियां जातितवात् डो» | २एकचचुयुक्तं लि ° । 

काणत्वञ्च॒ च्षुरिन्दरियचन्े कगोलकवन्वस् । “पौन 
भवच्च काण यदो पपतिन्टं हे” “वीच्छान्ो नवतेः कायः 
षष्टो; शिनौ तख तु" अपाङ्घयक्षथने मचः 1 

भ्डञ्चोवा यदिवषाक्षाणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्” 

भक्षणं वाप्वथतरा खञ्जसन्यः वापि तथाविधम् | तथ्ये- 

नापि जवन दाष्यो दख्डः कांप वरम्” मतुः । 

अख निरक्तं ६० “अदायिक विकटे” इृत्युचसधि- 

ङ्त्व अन्याऽपि निरुक्रिटग्पिता यथा-“खअद्ायिनि काणे 

विकटे विक्रान्तदभथेने इश्यौपमन्यवः } कणतेवां शादण- 

भावकमेणः । कणति: शब्दाणभावे भाष्यतेऽलुकण- 

लति माब्राणूभावात् कथणाद््नाणूभावात् काणः” दूति 

«^परोपद्ाषक्त् काणो गां दद्यात् ख समौक्तिकाम् दाता 

परोपद्धासकर्ेिपाकः काणत्वशचक्गम् । मदना त॒ दौप- 
निवा खकम्मेविपाकत्वश्क्गम् । “दोपडन्ता भवेदन्धः काणो 

निर्वापको भवेत्? । 

काणभूति एु° वररुचिनामकात्यायमेन ड्त्कयाश्र वणटोटेष्टे 
पिशाचलप्राप्नं यच्चभेदे । “विषष्याटव्यां कुरस्य शापात् 

प्राघ्रः पिथाचताम् } घछुप्रतोकाभिधोवच्चः काणमून्याख्यया 

द्वितः” “इत्याख्याय कथामध्ये विश्ध्यान्तः काणभूतये | 

इन्र रचित प्रलतायेमवख यत्" दति च टहत्क० 

तदितिष्टत्तः तल्न॑व दश्चम् । 

काणुक लि° कण-दोप्नौ वा° कज. । 

“काटे कूपर विषमनार्गैवा भवः 

कान्ते र्क्रान्ते 

[ १८१५९ } 
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श्पूौकते च । “न्द्रः सोमख काका" ० 

८५७७४ | कायुक्षा कान्तानि क्रान्तानि सोमेन, 

कंतानि वा खोमपूर्थानि” भा० | निरुक्ते ठ दमा. 

खटचमविलव्य ५.११, उक्त यधा--“ काणुका कान्त- 

कानोति वा कऋरान्तक्ञानोति वा ठतकानीति वा इन्द्रः 

सोमस्य कान्त इतिवा क्खेधात इति वा कणेहतः 

कान्तिद्त इति" | ततर एषो° स्वै साधु । 

काणक एसी कणति कण-जकण् | वायसे उच्व° । 

च्तियां -जातिलवात् ष् । 

काणेय इंश्ी काणायाः अपत्यम् “स्त्ीम्धो टक्” पा० दक् । 
काणाया अपश्च पक्ते “क्षुद्राभ्यो वा” पाणटुक् । काणेर- 

र्राये स्त्री ^चुदराञ्च अङ्गद्ोनाः शोलद्ोनाञच'' 

सि० कौ० । कायेयानां विषयो देषः मैरिका० विधल् । 
कायोयविध तिष्ये देये। 

काणिलो सी १अनूढायां कन्यायाम् = शअघल्यां च्तियाञ्च । 

५काये्ोमातः ! वामतश्च सायैवाहस्य ग्टहम् ” सच ०। 

काण्टकमदह निक लि० कर्टकमटनेन निर्वत्तम् अच्चदयता° 

ठकं । कण्टकमदेनेन निद तते लास्यरादौ । 

कारे विद्धि षंख्ी कण्टे विद्धः ७ 
करट विदुकभिभेदस्तखापत्यम् इञ् ¦ कशे विद्खख्दापवये 

` स्ियां तु गोतप्र्ययान्लत्वात् वा ग्य प्ते डगेष् | 

काराठं विद्या कार्ठ शद्ध वा| 

कार्ड उन कनो-दीप्रौ ष तस्य नेच्छ किध दोष 

¶१दण्ड ` र्या रेपतेखि कुत्सिते §वम ५अवषृर 

&जले च आअभ० | ७नाले (डाटा) ८अचस्खान्ध (यु ड) 

श्खम्बो (गुलमभेरे) १०नि्जने धरणिः ११नाडोषुन्दे 

१ रव्भेदे (शरणन्ते) नेदि° । १ दश्षाधायां हेमचर | 

टर्डश्चाल षोड़शषस्तमितः वधः वंशाटिर्डद 

काण्डान्तात् तेतर" पा० स्ते थः काण्डान्तो 

दिुश्चतो न छेष तद्धितलृक्गि रति द कार्ड प्रमाण- 

मघ्याः सा काण्डा केवभक्रिः | "प्रसाष्ठे हग्रसजिति" 

पा० विद्ितसय मान्रचः “प्रभा लोदिगोर्भित्यसिति? 

वार्तिं० लुक् । दले ` विं हिकार्डो रच्तरुः” सिन्कौ० । 

^धरबता 

सप्रम्याः यलक् 

वरलाकाख्डे ना इन्ति" 
वरल्राकाण्डेन वंशद्शडु नर्क; | वाश्च 

काण्डमादाय श्टगयासास वं मगम् भागस् ०२६५ क्षो <। 

, काल्या ° ८,७,९७ । 

“सुविष 

वर्गे “न्नपातनस्काख्डमलोमसं नभः” माघः 

कार्ड़भितो भाति" 
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ग्यामा' भदः | वर्गञ्च एकजातोयसखदायः; शक्रिया- 

काण्डय निष्णातोयोगेषु च कुद्धदह ! 

“'अग्नरखं यख त जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्त- 

११ भाग०४,२४,९६। 

जन्या" भागर्८,४.२१ । उपचारात् १४ततृप्रतिपादक- 

सन्धे च बद्धकार्डः कमीकार्डम् अवसरचात्र योम्य- 

कालः प्रस्तावस्च तत्र योग्यकाले अकारा शब्द् ५२९द्/ ०। 

प्रस्ता अयोध्याक्षार्ड' लङा काण्डमिव्याटि | नालम्. 

लतादोनां पलाधारद्ख्डः (डाटा)नालाख्पञ्च । तत्र नाले 

«कार्डमूलपलरपुष्रफलप्रोहरसगन्ानां सादश्येन प्रति- 

निधिं कुर्यत् स्वाभा यवः प्रतिनिधिः'"खराग्तण्पंठो° । 

५काख्ड़' नालम् "र घु०।'“पुच्छका गडा टुचिष्णेऽस्वनि "काल्या 

२५६५ । उच्छः कार्ड़मिव नालाद््प्त्वात् । स्तस्वे 

“काकात् काण्डात् प्ररोहन्तोः" यज्र १३११४ । 

“सद्धतः पञ्चमूल काण्डमष्टादशाङ्गलम्'' छर । 

न्वे "इत्तकाराडानि वा छब्णसपेख ट् यित्वा भच्ष- 
येत्" “दूरन्दोवरनिख्िंशाद्रीरि्टशरकार्डानासन्यतम- 

वसः" सखु. “उद्धिव्लाः स्थावरा; सवे बोजका- 

गडप्ररोह्िणः" “वीजक्रार्डरुहाण्यव प्रतानाबज्ञदं एव 

च" मनुः ।१५ ्रन्धपरिच्छेे । मधकार्ड" च्गकार्डस् 

शदैखन्धिषिच्छिेकखण्ड़ास्थि न ०।^भग्न' समासात् द्विविध 
ताशकाश्डे च सन्धौ च हि ततर सन्धौ । उत्पि्टवि- 

िष्टविवरितञ्च ति््ये्गतं चिप्रसधच्च षट् च” । रोग- 
निचयः । ५सखचिषिच्छिन्नमेकखण्डेमस्थि काण्डम् " तड़ोका* 

क ण्डखावयवो निकारो वा विल्वा० अण् | $१७काण्ड़ा- 

व्यवे १८तद्विकारे च लि° १६अङ्ोढग्े पु, शन्द् चि ° । 

काण्डकटुक इ. कारां सम्ब ऽपि कट्कस्तिक्तः | कारवेजञे, 

(करेल )राजनि० । [मख कप् । काशटणं राजनि | 

कार्ड कार्थडक एर काण्डस्य शरटचख काण्ड मिव कार्ड - 

काण्डकार घ काण्ड किरति विस्तोयेतवा श्-रवल् । 

श्युवाकवक्े णब्द्मा०। ल-खल.ल | र्वाणकारके लि । 

कार्डकगेनका णु° कार्ड कोलमिव यद कप् समार । 

लोधटत्ते हाजनि० । तखित् ङ कोटसस्बन्वात् कोलभित 

स्कन्े जायति । [दोघक्राण्डे ुखडनामटये राजनि°। 

काण्डगुण्ड धे कारून गुख्डयति रुड़-गेटने अण् । 

काण्डगोचर ए, काख्डख बाख गोचर इव गोचरोऽख । 

लोदनाले न]राचाख्ये च्स्तरभेदे लिका ° । 

क्षाण्डतिक्त ० कार्ड तिक्रः। भूनिम्बे (चिराता) 

राजनि० | खाय कन् । कार्डलतिक्रक तलं व । 

[ १८६० | कार्ड 

काण्डधार ° काण्ड घारयत्यत ट-खिच् आधारे अच् | 
श्देशभदे । स अभिजनोऽख तच्तथिला ° अज् | रकार 

धार प्ित्रादिकमेण तल्रवासिनि लि । [ राजनि । 

कार्डनोल चर काण्डेनोलः कोटाकलितत्वात् | लोधडते 

काश्डपट छन्कार्ड दव पटः । (कानात) पटभेदे, ेमच० । 

तस्य हि संकोचे कार्डङूपता भवति| “ततः खमेवागार- 

मानोय कार्डपटपरिततिप्रे विविक्रोदओे" दथकृु° शार्यै 

कन् | कार्डपटक तब्रैष ।““उतच्िप्रकाश्डपटकान्तरल्लोय- 

मानः” माघः | [शरषुङ्खाटृचचे राजनि० | 

कार्डपु्धन सलौ कार्डख शरस णडखो यदा: ५त० । 

कार्डपुष्या स्री काण्डात् पुष्पमस्याः ““कागड़ग्रान्तथतेकेभ्यः 
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एषप्रात्” पा ठप् । द्रोण शब्ट्च० दुष्पेन० | ` 
कौाण्डणृष्ठ न° कार्ड दचस्कन्धदूव स्थलं षटमस्य । 

श्य, लष धमुरादौ | काण्डः ट ऽख । २ थस्त्राजोविनि 
° । “"द््रोपूव्वाः कार्डषटटाञ्च यावन्तो भरतर्षभ ! । 

अजपा ब्रह्मणाद्यौव च्राद्धं नारन्ति केतनम्” भा० 
ऋलु० २२० । "'अव्रतानाङ्पाध्यायः काण्डष्षस्तयैव 
च“ भागखनु^१०अ० खपाङ्खे यकथने | “विकितृषकः 

कारण्डवः पराध्यचः पुरोहितः” भा ०आअतु ०१२५अ० 

अभोज्यान्नकथने | प्ाप्रिनां तिं ग्योनितः कार्षटता- 
प्राञ्चि करमथो यथा भवति तथा भा० चअतु* रेट्ख० 

निदधपितः यथा #तियग्योनिगतः सर्बमादष्य' यदि 
गच्छति । स जायते युक्तयो वा चण्डालो वाऽष्य- 

संशयः । एकशः पापयोनिवां यः कञ्चिदि लच्यते। 
स तद्यामेव दचिर मातङ्गः परिवत्तते । ततोद्शशते 
काले लभते शखद्रयोनिताम् । बद्रयोनाषपि ततो 
बहशः परिवर्तते | ततस्िंशङणे काले लभते 
देश्यतासपि । वंश्यतायां चिरं कालं तत्नैव परिवर्तते । 

तत; षटित्रवे काले लभते बह्धगन््, ताम् । बन्ञबन्ब् चिर" 
कालं तत्रव परिष्चते । ततस्तु दिशते काले भते 
काण्डष्ट्ठताम् । कारडष्टटदधिर' कालं तत्रव परिवन्तंते | 

रलम्त विशते काले लभते जड्तामपि | ताञ्च प्रा चिरं 

कालं तेत्र व परिवत्तत । ततश्चतःथतं काले च्रोल्रियोः 

नाम जायते" । ^ खकृलं षतः लत्वा योवै परकुलं 
नजञेत् | तेन दुश्चरितेनासौ कार्डष्रढ इति क्टतः" 

श्टत्यनरोक्तकम्भेविपाकः काण्डा | रवेश्यापरतौ 

शन्द्कलयद््,मः तदलं ग्यम् । 

कार्डरुा स्तो काण्डात् रोहति रसल-क ) (कदकी) 
17 अ १ ण क क सा क ९४. क न , कमा 
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प्कट् कयाम् रत्रनासा । र्लन्रहमाते त्ि° । “वोज. 

कारण्डरूहा य व ' मनुः । 

काग्डर्धिं षठ" काण्डस्य वेदभागमेदख ऋषि: तदधिकारेष् 
विचारकः | वेदभागमेदमी मांसके जं मिन्यादौ लिका० | 

सेत कम्कारण्ड मीमांघको जमिनिः तेन ह खथातो धम्मे 

जिज्ञासा? इत्यादिष्छत्रजातेन कस्म काण्डस्य विचारः 

छतः । बद्धकता खड विचारको वेद्ग्यास; तेन ह “अथातो 

जद्धजिन्नासाः' इत्यादितरजाते ब्रद्मक्ाण्डख विचारः 

छतः । णं भक्तिकाण्डख विचारकः शाख्ड़िल्य द्रति बोध्यम् 

काण्डवत् ए० कार्डोऽस्यख प्रहरणत्वेन मतुप् मख वः । 

शरधारिणि (तोरन्दाज) अमरः | 

काण्डवारिणो स्तो काराडान् रिपुवाणान् वारयति स्मरणेन 

द खिच-णिनि । इ्गांयाम् "“नहागजवटाटोपस'युगे 

नराजिनाम् | खरश्यात् वारयेत् बाणान् तेनसा 

कारडवारि ण्यो" देवो षु ° ४१अ ° देवोनाममेदनिरु्तौ । 

काण्डलाव लि काण्डः लनाति ल्-अण. उप०स० | 

श्डचस्कन्धच्छेदके काण्डं लवितुम् “आखर कर्मणि च" 
च १ 1 श ॥) पा० | क्िवाथायां क्रियायां कमर्यपपरदेऽखट | २काख्ड़ 

ॐ तत, मिव्य्ये । कारण्डलातरो ब्रजति" विग्कौ ° काण्डः 
॥ डेत्त व्रजतीव्ययैः । 

कार्डवोणा स्त्री काण्ड इय स्थूला वीणा | ¶स्थ.लबोणायां 

चार्ड़ालबीणायास् । काण्डख शरस्य विकारः विला ० अण् 

कार्डो बोखा कर्म °| रशरमय्यां वौणायाम् २..गोधावो- 

खाः काण्डयोणाच्च पलयो वादयन्त्य पग यन्ति" काल्या ०१२, 

१,१७ । ̂ “शप्काख्डमय्योवोणाः काराडवोखाः» करकः । 

कार्डसन्धि ए*& त०। मन्यौ पणि (पाव्) (गट) राजञनि° 

काण्डस्य, ए* ख,ट' ण्टहोतं काणः येन निष्ठान्तत्वात् 

षरनिण० । शस्त्राजोते अमरः । 

काण्डहोन ननकार्डेन होनम् ३त०। भटृसुल्के शय्ट् च०। 

कार्डिका स्तौ काग्डोऽस्यश्वाः प्राशसत्येन ठन् । शलङ्खाना- 

मकधान्वभेदे २4लकषानासकर्कटीमेदे च राजनि०। 

काण्डिन् वरि काण्डः रलमोऽसतयस्य प्रागस््ेन इनि | 
प्रथस्तयुल््मयुक्त स्त्रियां डोप । ^अगश्ुमतोः काण्डिनोया 

विशाखा यामि ते वीख्धः” अथय* ८,७9.४ । 

काण्डोर ए कार्डोवाणोऽसूयख इ-्यर्थे “का र्टाण्डादौरत्री 

रचौ पा०” इत्यत्वन दईैरन् इैरच्वा। शवाणास्त्रधा- 

रिणि (बीरन्द्ाज) अमरः “काराडोरः खाडगिकः शाङ्ग 

भटः वाणाकारशिखादत््वात् २अपामागेकाण्डवेल दूति 

ख्याते रेलतभेटे च राजनि०४मद्जि्ायां स्त्रो स््रमाला 

अत्रायं गौरादित्वात् ङष्। [दणभेदे राजनि° | 

कार्ड ्ु  ए° कार्ड इ-चुरिव (तालमाखना) दूति ख्याते काश- 

कार्डेरौ स्त्री काण्ड' बाणाकार इस्तिद्नमिव पुष्पम् देत 
दैरङ-गतौ अण् गोरादेरारतिगणत्वात् छनेष् पा०, 

खग्ध.^षण् दैष् । नागद्न्तोषटत्तं रत्नमाला | 

काण्ड रुहा श्लौ कार रोहति रुह-क त° ्लकस०। 
(कट्की) कटको रल्रमा०। [अमरे पाठान्तरम् । 

कार्डोल ए ° कण्डोल+-प्रत्ता ० खाये अण | कश्डोलशब्ट्ाये 

का ए" का ख कण्ठ गो त्रापत्यख दातः करादि ° अण 

यलोपः । १कखगो बापचख दाने (वजुभिरकरोच्छखा 
दथपद्धगतेबिभ्ः। जग्टद्धवा ज संन्यस्ता: कारमाध्यन्दिनि- 
द्यः भाग०१३,६.७७ रतदधीतथाचायां स्त्ोडोप् | 
करखापव्य' थिवा ० अण् । रकखापये घुः ध्वाभिः 

काणुखोप बहिः”? करट, १४८ | "द्रया धीमन्मद्धिवः 
कणु मेभ्यातिवि् ” ८,९,४०॥ (काणः कण एतम्” 
भाग गोल्रापल्ये त॒ गगां* यज् । काणर् तद्गोत्राप्ये 
बह्धषु तख लक् । स्तिया गोलानत्वात् डगेप् यलोपञ्च । 

काथो तद्रोलापल्यस्तियाम् ।' (काणौषतात् काणुीषव"'ट 

उ ०वेद् ३ शवणेने । ततः स्तियां लोडिता ० फक् । काणा 

दनी । ततोयुन्यपये त॒ “वजिजोञ्च ४।१।१०१ षार फक् | 
काणुप्रायन तदौयञुवाप्ये षस । कणन इ्टंसाम अण् । 
धकणुड सामभेदे। “कौत्सं भवति काण भवति" 
ख्ुतिः। वद्ध साम गेय (वेगाने १६ प्रपाठके टश्यस् । 

कात् अव्य० कुत्सितमतन्यनेन अत-राषारे किप् कोः 

कादेशः | तिरस्कारे तिरस्कारख कृत्सितप्राभ्रिेठवा- 

त्तथात्वम् । “यन्य न्तेन गुखः सदसि कातृकतः? 

भाग० ६,७.€. | “का तृक्षतस्िरसतः” च्रोधरः । 

कातन्त न° ईषन्तन्त्रमख कोः काटेथः | कालापकव्यकरये 

तञ्च कात्तिंकेवप्रसादेन , सववसमरणा कत ययोक्त' टत् - 

कथासारे सर्ववसार्थभापतेत्य पक्रने “ततोऽन्तः पमृणा 

तेन स्कन्देन मम टशनम् | दत्त तत्र प्रषिष्टामे खे 

मूर्ता सरस्वतो ! अथासौ भगवान् सानलात् षडभि- 

राननपडूजेः | “सिद्धोषणसमास्नायः? इति तथ 

दैर्यत् । तच्छ्रत्वंब मतत्यलहलमाञ्चापनात् मरम् | 

उत्तरं तमभ्य द्य स्वयमेव स्योदितम् | अवा- 

जगेत सदेवयो. मां नावदिष्यः खय यदि | अनविय- 

दिद्' शासं पःणटिचोपमदेकम् । अर्धृना खलतन्त्रतात् 
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कातन्तराख्व' भविष्यति । सदाहनकलापदख नान्ता काला- 

पक तथा| त्यक्ता शब्दशास्त्रं तत्प्रकाश्चाभिनव' 

लघु । सा्तादेव स सां देवः उुनरोदमभाषतः' 

कातर लि° ईषत्तरति खकाय्यैससाभ्रि' गच्छति त-चखच् कोः 

काटेयः । धीरे, व्यवघनाक्ले असरः रभोते, रविव, 

$चद्ले च| “चेवा वदध्यासितकातराच्चया” रघुः । 

“तयोः समापत्तिष कातराणि!" कुमा ० । “कातरोऽपि 

यदि चोद्ववार्चिषा” रषु; “ङ्धेडन्याः भ्रिय इति 

सखे! चेतखा कातरेण” मेष० | “विद्धा श्टगो व्याध- 

शिलोखखेन श्डनोऽपि तत्का तरषीश्षणेन"” उद्भटः | के 

जले आतरति सवते म ठ विशेषतो भच्लति । ५उडपे । 

(कातला) ६ मतृखभेदे एसो स्लियां जातित्वात् नेष । 

७चषिभेदे ° ततः गोत्रे नङ्ा° फक् । कातरायख 

तद्गोनापत्ये स्तो | भावे ष्यञ् । कीतव्ये व्याकुल 

तायां न + ““कात््य' केवला नोतिः शौथं चरा पदचेदितमू"" 

रषु । व् कातरता दो, ल॒ कातरत्व न* तद्ये । 

कातल इ° ञ्श जलद न तखमच्ि श्यश्यत नाख अच् । 

(कातल) १ मत॒श्छमेदे राजनि ० ] च्तियां जातित्वात् 

डराष् | <काव॑लो मध्रचोष्णोगुरपाको लिदोषलत्?' 

वैद्य०:। रकषिभेदे च वत; गोनाप्ये नडा फक् । 

कातलायन तदपत्ये घुसत्नी स्तिः गो्रल्वात् छोष । 

काति स््लो के-णन्दे क्तिन् | स्तवे काति न्दे उद्1° । 

कातोय वि° काल्यावनख दालः तचखेद्' वा “इङ्गाच्छः" 

पा० तत्र फो वा लक् । १काव्यायनच्छाल्े २तत्- 

सम्बख्धिनि च ल्ि* 1 कातोयः चरौदद्छल र्डद्यखत 

निध्यादि प्के न लक् । कात्यायनोयतद्र्ये लि °। कातौय 

शरौतद्धलप्रतिपाद्यविषयाञ्च काल्यायन शब्द् दश्चाः \ 

कातु इ कं जमतति क्षातव्येन गच्छति अत-उन् दैत ०। 

कूपे निर् ° तच्छ सोश्च निःपेषेख थोषणाभावात् तयात्वस् 

कालयक्य ० कल्य -ज्ञाघौयास् खल् कलकः स्वायं ष्यञ् 

खग्निभेरे न्र० । “यन्न दति का्यक्योऽग्निरिति” 

आकपूणिः । "नाराथसो यन्न इति काल्यक्यः नरा 

अद्छद्रासोनाः धंसन्ति ऋग्निरिति थाकपूष्िः | दति च 

निरु० ८,५,द, ध [ पे। 

कात्य एतो कतद्धे;गोल्ापत्यम् गगा य् । कतभ्गिला- 

काल्यायन इर कत मोलायव्यं युवा गमांग्यज यजन्तत्वात् 

धनि फक् । कतस्य दुवगोा पत्ये ऋषिभेदे । स च लिविधः 

गोगिखपलः, कतव ग्बशोमद्त्त विश्रानिन्नवश्या) 

दिजषलः बह्द्तागर्भजः वररूचिनाश्ा ख्यातच । ततर 
विच्वाभिब्रगोनोतृषन्नः हरिवं २८१० खक्नोयथा । 
“विचचाभिलरख च इता देवरातादयः शटताः। विद्याला- 
च्छु लोकेष तेषां थौलानि वेष्टणु । देववाः 
कतञ्व यतः काव्यायना; श्टताः"*द्ति } 
अयञ्च गोभिलघुलरकात्यायनात् भिन्खः। गोभिलघुन- 
काल्यायनेन च कमेग्रदोपाख्व' छन्दोगपरिशि्ट- , 
खूप शास्त प्रयोत' तदखद्मादिम" वचनम् । “अथातो ` 
गोभिलोक्तानामन्येषाञ्खव कमपाणाम् | च्स्टानां तया 
शस्यग द येचिष्ये प्रदोपवत्"" । तन १ प्रपाठके १०खख्डा; 
तलने १ख ० यस्नोपवोतादिपरिभाषा } ्खणब्राब््रव्यादि 
परिभाषा । १ख *खक्रिया दिव विध्या दिकथनपू्कं चाद 
विधिनिद्पणम् | ४ख+ पिर्डदानविधानम् } ५० 

नान्दोरुखच्राच्गा दिकन्त व्यता मिधानानि । ६ख० अग्ना 
धानादिकााधिकारिधभ परिधानम् । ऽखशखर्योनिमांण- 
प्रजञाराद् । स्ख अन्न डारप्रकारादि। ख 
अग्निहोलकालादितदिधानादि । १० दृन्तधावन- 

स्ञानाद्रिधानम् उपाकरम्मत् सगा दस््ञानादिविधानच्च । 

रेप्रपाठके नव खख्डाः । तल्१ख० सन्ध्यो पासन- 

कालादितदिधानानि | रेख तपणप्रकारादि | रेख. 
पञ्चवयन्नविधानप्रकाराद् | ४ख० वंञदेकतिधानप्रकारः | 
५ख* दक्िणादानादिप्रकारः ¦ ६ख० अमावाखादि- 

शराद्कालव्यवस्या = तद्िधानप्रकारच | खर कनि 

मांणप्रकारः चआडविधानप्रकारचच ! रुखनद्थपौर्पमास- 
विभानप्रकारः 1६. ° प्रवाषममनकाे साम्निक्ध कनतव्य- 

न 
विशेषकथनम् ! भ 

इतोयप्रपाउके ।\ खण्डाः । तत {ख ० साच्निकख पद्नी- ` 
मरणे कन्तंव्यविथेषविधानम् । २० साम्नेदां प्रकारः । 

ख ° शवस्यधिंकततं व्यमेदविधानम् खाग्निकद बिदेशभर धे 
दाडविधानच्च | 8० तके न्ध्यादित्यागेऽपि च्रौत- 

कमस्यामलुष्टानविधानम् | ५खं* युसवनादिक्रियाङ्ग- 

होमाङ्तिख खयाविथषकयनं शु ङ्गापरति्ताब्रह्मब्तुशलाट - 
सन्यकषुग्णिकाकपुच्छल छषरादि थन्द्परिभाणा । ज्ञ 

चारिकन्त व्यविधानद्ध | ईख० समथनोयचरकन्तं - 
व्यतात्रिषयोपद्भेनम् नवयन्नकाककथनन्च । ऽख० 

वि्डितकमां तिक्रमे प्रायचित्तविथेषविधानम्, अच्डचे- 
सर्थंवरषन्द्परिम)षा ।८ख० वदेभेदेन दश्ड प्रमाणक 

नमू, साद्मद्भंनि्पञ्च , दचिषायां गोः; प्रवर- 
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सोक्तिः उपाकमेप्रकारच्च। €ख० यवधानादिशब्दानां 

पारिभाषिक्राथेकथनम् । बेदोतृसगकथन' तन्न बलि प्रकारः 

श्धतक्षादिना तद्करथे आापहायणिककत्त व्यताविधानम् 

त्न बखिद्ानव्जनच्च । ल वम्बकमरडकगो लक चोवर चन्द् - 

परिभाषा | अलुमन्त्यप्रकारः | १०्ख० } पशुष 

खकार स्यएनविेषकयनमु । पश्ववद्ाने रएकादयस्यान- 

कथनम् । पश्चमाने पावसरपि्ड; होमविधानम् चरा 

पिख्डदानप्राधान्ध भवादौ पिख्डमात्दानद्थेनादिति 

परमतच्क्ता अच्नदानष् प्राधान्यमिति खमतक्थनम् । 

ासखाङतिधाने पिण्डाभाव दत्यक्िः | इोपाष्यमध- 

पका दिशब्द्परिभाषा "| 

शता | “सनतिविष्ण इारोत- 

यान्तवल्कमो शनोऽङ्किराः । यसमापस्तम्बसंवत्तोः काल्यायन- 

हडस्यतो? इत्युपक्रमे «घम थास्तरप्रयोजजाः” यान्न ० । 

ल्ल च प्रायेाटादथविवादनिखयः। कातोयच्रौत- 

ग्टदयद्धत्रसवा चक्रमण्ििकादिकमनेनेव कतम् । वरर्चि- 

नामकात्यायनच्च शष्यदस्तावतारस्तत्क्था च॒ इृडत्- 

कथायाम । सप्रतौकयक्ावतारकाणभूतये सखजन्ादि 

आआवणद्पशथापान्तश्पवख्य खजन््रकया दि. तलोक्त' यया । 

५ततः श. सत्यवष्ुषा पष्यद्न्तः . परिभ्वमन् | नान्न 

वरचि: किञ्च काल्यायन दति छतः । षार सप्राखः 

नियानं लत्वा नन्दख्यं मन्त्रिताम् । खिच्नः समाययौ 

दरट" कदाचित् विन्ध्यवासिनोस् ” तय् पक्रम्य तख 

का्भूतिना खड मेलने जाते कायभूतिना निजशापा- 

दिश््तानते उक्ते । “द्यं मे थाषदोषोऽय इष्मदन्वागमा- 

वधिः । इनयुङ्खा श्रते तदिन. काशमूतौ च तत्- 

ण्यम् । शल्या वरद्चिजांति' चछप्नोलित द्वावदत् } | 

सएव पष्पदन्नोऽह मनत्तखाञ्च कथां ष्टण । इतय् का यन्व 

लश्च सप्र सप्र सहाकथाः | का्यायनेन कथिताः 

काभूतिस्वतोऽबवोव् ” दरयुपक्रम्य "वदु ब.हि निजन्तान्त 

दानः प्रष्डति प्रभो !2' इति काणमूतिप्रतरे “ततो 

बरर्चिस्तसख प्रणतख्धातुरोधतः | सर्वेनाजन्टत्तानः 

विष्रादबवीदिदम् । कौ चाम्बया सोमदत्ताष्यो नान्ता 

श्निशिख इत्यपि । दिनोऽभूत् तख भायां च उद्धदत्ताभि 

चाऽभवत् । तस्यां तच्यात् दविजवरात् एष जातोऽञ्ि- 

यापतः” इति खजञन्यमूम्यादिकक्तम् । पाञ्च व्याड़- 

समौपे -तन्काना तद्ध जन््ततान्तो वणा चणिवस्लदपय,- 

कञ' तल ¶ “वथा हि पूतं जातेऽखिन्े कएने सम स्फुटा । | 

8 & ॐ 
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वतम् । ` 
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गसनादेषद्वदभूद शरीरा सरस्वती | श्कशुतिधरो जातो 

विद्यां वषद्वाद्चयति । किच्च व्याकरण लोके प्रतिष्ठां 

प्रापयिष्यति } नान्ता वररुचिश्चायं वत्तदश्ज हि रोचते । 

। यड यद् वर भवेत् किञ्चिदिव, का वायुपारमत्› इट्य 
तच्जन्यकथान्ते व्याडेन्द्र ताभ्यां तन्मातुः सकाथाद्भ्यथ्यै तं 

ग्ह्रीत्वा तेन स वषसभीपं गनभिव्यथुक्त' तत्रेव 

चथा “व्याडीन्दरदत्तौ वरा नि्मेतौ नगरात्ततः | अय 

केण वख च्टह' प्राप्रा वय शुरोः'' दव्,पकरमे 

“च्ध्यापयितुमखां्च प्ररत्तोऽभूदसौ ततः । सरच्छत' 
भवा तन, हिःत' व्यानाः तथा | निःतच्चेन्द्र- 

दत्तेन चरूणो क्रमच्टद्यत” इति ख्य वषसमौपेऽध्ययनं 

“खय कालेन वर्ष्य शिष्यो मदा 

नभूत् | तन्नौकः पाणिनिर्नास लडबद्धितरोऽभवत् । 

स शभूषापरिक्तिः फर षितोवषभार््या । अगच्छत् तपे 

खिन्नो विद्याकामो डिभावयम् } तत्र तीवब्रोख तपसा 

ोषिवादिन्दुयेखरात् । अबेविद्याचं तेन प्रप्र व्याकरणं 
नवस् । ततस्तव्रावयोर्वाद् प्रयाताः सप्र वाखराः | अष्ट 

भेऽदङ्धि मया तद्धित् जिते तत् समनन्तरम् | नमःस्वेन 

महाघोरो छ्कारः शम्भना खतः | तेन प्रन्मेन्द्र 
तद्शहयाकरणं भुवि! जिताः पाणिनिना खे भूल 
भूता वयं एनः” { ““खलान्तरे दषाराद्रौ कत्वा तीव्रतर" 
वपः | ऋराधितो नवा देवो वरदः परावतीपतिः। 

„ वदेव तेन थाश््ं मे प्राणनिय प्रकाशितम् ।. तदिच्छा 

पद्ादेव या पूर्णत" च तत्" | 

च्यनेजेव पाखिनिव्याकर्यतात्यथेप्रकाश्कः परिगिष्टद्पो 

वारिंकपाटोनिरमायि स च “सिद्धे शब्द् यखम्बन्धे 

, लोकतो ऽधमयुक्ते शब्दे प्रयोगे ब्देन धश्मोजियसः?” इत्या 

दिकः अष्टाध्याययाककः | टडत्कथायाम् ^त्देवानोय 

दत्ता मे योगनन्देन भन्तिता” इत्यनेन वरद्चेस्तन्मन्ति- 

ताकरंणं वर्णितम् । तेन पराखिनेर्य रदचिनामकात्यायनख 

च योगनन्दसुमकालता प्रतीयते । इद्त्कथाया इदा- 

नोमप्राप्यत्व $पि तत्कथाकारखखाघनोपरलभ्भ्रात् तत्र च 

यथांषर्सिंवक्षाल ताऽवगम्यते उहत्कथासारख चाप्रामाण्यं 

नाथद्भनोय' वतृकवास्ारे ˆ ययाभूल' दथवतन्न सनाग- 

प्यतिक्रमः । अन्यविश्लरसरुक्तेपमानभाषा च भिद्यते" 

दचुकया इृ्त्कथामूखकतायास्तत्कघासारस्योक्तेः ।. स 

च कतमोत्रापव्यल्यात् काद्यायनः| आतणव हरिषं9 

“ततः काल्याबना; ऋता; ” इवि बहत्वनिदेशात् अन्य- 
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खापि तद्गो्भवयुवापत्यख काश्यायनत्वमिति भरूतख भवि- 

ष्यतोवा खादिति चितम्” इति| ततः प्राचीनेन 

कात्यायनेन शुक्तयजुर्वेदविह्ितकग्पणामल्ानन्नापकं 

षड विं चत्यभ्यायाल्मकं कातोय' श्रौतख्तर' ग्टद्याख्य' 

तञ्च प्रणोतसम् | तत्र च्रौटख्छतरे . १ ध्याये १करिडि- 

कायां रत्रा । तत्न अग्न्याध्यानादिष अधोतसाये- 

वेदानां हिजानां सपल्लोकानाम् रथकारख चाधिकारः । 

अङ्होनक्तोवपतितय्ुटराणामनधिकारः निषाद्स्य- 

पतेगावेधकषे चरावधिकारः । अवकौखसिनश्च प्रायचित्त 

खूपगह् मेच्यायाम् ॥ ततः गावेधुकचरुएवकी खि गह् - 

मेच्छा च लौकिकेऽग्नौ काय्य | ग्हुमेज्यायां पुरोडाश 

श्रपणं भूमावेव न कपाले कार्यस् । तत्र अवदानहोम 

उदके एव नाग्नौ, अन्यद्ाघारादि अग्नावेव । प्राशित्रं 

गदेभख शिञ्राद्षदेवम् । च्रौत' कम्रं वैतानिकेष्, 

विद्ारार्येष्, गा्पल्या इवनोयद्क्षिणाग्निष कव्यम् । 

खत्न्त आवसय्ये ऽग्नौ कन्त॑व्यम् । ग्टङारम्पो मांस- 
पाकनिष धः | 

रकण २३८० | तत्र देवतोह् येन द्व्यत्यागोयाग दूति 

यागलक्तणम् दर्भपौरछमासादिशब्देवाच्याेख्यागवियेषः । 

तख च प्राधान्य; ततृप्रकरणपटठिताग्न न्वाधानादि- 

 बाद्यखदल्षिणान््ध कम्प जातखाङ्त्वम् । णवं प्रयाजादयः 

पुष्वांधारादिद्ोमाञ्च तदङ्गानि । तिष्ठता होमः वषटकार 

प्रदानः यज्तिशब्ट्ाथः तत्रं याज्याषुरोऽदवाक्ये च । 

उपविषन खाहाकारप्रदानो होमः जुहोतिशब्दाैः । 

सव्वंकर्माचठ ब्राह्मणा एव॒ त्विजः, न चतियरश्याः 

तेषा- दविःगेषभक्तणनिषो धात् | फले क्ासच्वं काण्ण- 

क्मप्रायि कर्तव्यानि नावग्यम् | निव्यानि त॒ खग्निदोता- 

दान्यशश्य' कत्तंव्यानि अकरणे टोषच्रवणात् । दौितेन 

सव्यवचमाधःगयनव्रह्मचय्यां द्निवमाः अवश्यं कार्याः | 

ग्टह्ट्हादिनिभित्त धनडहानिनिमित्तः च प्रोयञित्त- 

मवश्यं प्रायं न तख इ्च्छयातु्ानम् । निव्यानि यथा- 

शक्यङ्गयुक्तान्यपि काय्यीखि। काव्यानि त॒ श्व्वाङ्गो- 

पेतान्ये व । कामनासत्त्वेऽपि यदा यथाश्ताङ्गानि कर" 

शक्यन्ते तदेव काम्य" कां नान्यदा । 

श्क४२८्०। तत दम्यजुःसामपरं पभेदेन मन्त्राचतु- 
विधाः । ऋगादिलच्चणम् (ऋग्वे ट शब्द उक्तम्) । यजुषां 

यावति पदसभूडे उञ्धरिते पद्समृोनिराकाङ्कोभवति । 

सावतृपरिमितभेकं वाक्य कष्मकाडे प्रयोक्ञव्यम् । 

यल ठ मध्ये पठिः पदेयलर्भिराकाङम्दं न भवति 
तत्र॒ पदान्तर" योग्यमध्यादृत्य॒पुव्वैपठित' वाहषञ्य 

निराकाङ्कोसव्य प्रयोज्यम् । प्रयोगे मन्त्राः कम््रन्पे 

प्रयोज्याः । यजुब्वेदमन्वराञ्च उपांशु प्रयोज्याः ऋन्वेद- 

सामवेदयोस्तु मन्त्राडद्ध :प्रयोच्धाः । याजञ॒षा च्छपि 
प्रौषा खद्धौ :प्रयोच्याः | कुश्जातिमात्र' बह्हिःगन्द्धः । 

चऋर्नदुगारादौ वसोर्धाराहोमादौ च पिचेषसख्या- 

चक्तौ यावता कायं विद्धिख्लावतृष'ख्या याह्या । इष्य- 

जररिवन्ा्यानि संनदनानि विषमसख्यदटणचदिगद्ा- 

नोति | स'नडन मेदसतु प्रागसे संहनने उदयं बङ्ि- 

निधाय संनद्नेन दकं बहधा बरमूलभागे खन्िषठप- 

गृ हेत्, उदगसे संनहने ठ प्रागसभिष्मभागं निधावेश्मूके 

सन्विटपगृडेत् - इति । ष्टादशसख्यारन्िमात्रकाषकः 

तथाभूतेकवितिकाठको वा पालाशस्तद्भावे बेकह्कतः 

द्धः कार्यः; | तद्भाने चीप टच्चभवः रंख्ठः चौ द- 
श्वरःखादिरो वा तत्तदभावे इद्मखलथाभूतः कायं; | 

, इध्ादेव तोखि काषान्यादाय परिधिपरिघानं कुयात् । 

सामिधेनीषद्धौ वेष्मकाषठद्धिः पित्यादौ शाभिषेनो- 

छासेऽपि नेष्रुख्या चासः । अग्निप्रययनाये इध 

उक्रसंखयाधिककाषकोऽपि भवि । दटकापशौ अटा 

विंथतिप्रष्टतिभिस्तथाभूतकाहेः ष्मः कार्यः| सच विभिः 

संहननेमूःलभागे गहः कल्पः । दर्थपौयमासखच रव 

जेदकरण्म् । सते खाङूगब्द्ायौऽभिविधिरिति प्रतिन्ता । 

सपकम्यखनुक्तमपि गाडपत्वात् आाहवनोयद् किणाग्नो- 

खबरणं कायम् 1 चन्द्रक यदधतयोस्तयोरागन्तुका- 
न्यकार्यापाते तत्करथं नोद्धरणान्तरम् । यथा दश॑- 

दयधलद्घतयोख्योः प्राप्रकालाग्निहोनहोमः । यत्कर्म - 

शबो तो तत्समाप्रौ लौकिक्षायेव भवतः । तत जङ्ं 

तत्राद्वनीयादि विहितं कम्म न काशं तयोः लौ किकत्वोप- 

हथात् । तेन यन पौरमासादौ एथकतन्त्रा बह्ञयः इदट- 

यः सन्ति तत्न प्रतौ एथगन्न्र्रणेन ताः कार्याः 

तथा च न सठद्ङुतयोः सबबोपयोगः । खादिरलवादी- 
नां कचिदरक्तौ प्रलतिवत् पिकतावपि कार्यता । स्व | 
स्फ ग जद्धुप्श्टतिद्टोमषाघनपदाथानां कक्तणम् | तानि 

च शङ्भाष्ये विषटतानि यथा ( खादिरः खवोऽक्रष्टपवं- 

इत्तषम्करो नासिकावत्परववाद्खौतो भवति । शप्र 

खादिरः खूडगाढतिररविषाबर, श्ूचो बाङमालमो 

मलद्र्डास्तग्मिला सखस थेकप्रणालिकायुक्ाः भा- = 
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चिमालुष्करास्तावत्खातयुक्ताच कार्याः 1 पाला- 

थो लड्: । उपण्टदाञ्लो, वैकडूतो ध्रुवा, तेषा 

इच्लाणामेकख वा सववाः स्त्चः कारयेत् । अग्नि 

होलहवणो कङ्कतो, अग्निहो वो ठेकहकतः। येः 

पानैर्होनिान क्रियते तानि संणि वार्यानि भवन्ति 

लानि चोल्खलमूरलकचेंडापालौपिटपालो रोड पालो - 

अम्याश्टतावदानाश्वयपमेषान्द्ानकटप्राशित्हरणषड्वत् 

जद्धाखनःादोनि । तनोलृखलमृसलो लोकप्रसिद्धौ | जरौ 

बाधमानः पोठाकारः। इ्डापालो पिटपाव्रमौ अर- 

विमाव्यौ मध्यसंग्टह्ोति ! पएरोडाशपात्रौ प्रादेश 

मातली समचतुरखा षडङ्ग लट चसा तवती | शम्या प्रादेश 

दादथाङ्ग.ला । प्राशित्रहरणं ठक्चमाट््ाकारं वत्र 

चमसाकारं वा तथेव हितीयमपिधःनपात्रम् । षडवत्तं 

चोभयत्र खातवत् | आसनानि चारल्िमाव्रदोषांखि 

परादेणमालविषुलानि । सर्वेष पानेषु मलाभिन्ताना्े 

इन्तानि कायुखि। अनाद्भे सोभसाधनपाल्राखि 

वैकङ्कतानि कार्याणि! षोडशिनः पात्रं खादिरं 

चत॒रखम् । अं ञद्ाभ्यपात्रमौद्भ्बरम् । वाजपेये सप्र 

द्शखहइपाल्नाखि वरण्डत्तभवानि | छरायषहपाव्राणयपि । 

भ्ट्मयानि वा} इरि प्रणोतोत्करावन्तरेण सर्वेषां 

शमनागमनार्यो मागः, सोत्तरवेदिकेष कसघ्च चात्वालोत्- 

करयोरन्तरालेन मार्गः । 

४क० १९८० | तत्र विद्ितद्रव्यामावे काम्य क्म 
नारग्छव्यम् । निव्यन्त॒ ख्यद्रव्याभावे प्रतिनिधिनाष्या- 

` रभ्यम् । काय्येऽङ्गसङ्धाव' न्नात्वाऽऽरम्भोत्तरम् खख्यद्रव्या- 

पचारे प्रतिनिधिद्रव्येण समापनम् | न त॒ असमाप्रख 

त्यागः । निन्ये व चारण्ये ऽनारव्वे वा प्रतिनिध्युपा- 

दानमिति भेदः । काभ्यद्यावश्यकार्यत्वाभावात् प्रति- 

निधिना नार्भः । चारब्धे चावश्यसमापनोवत्वात् 

समाम्ना" प्रतिनिधिर्भवति दकततख्य पयथ्ादिके 

अरतेऽपि प्रतिजिधिरख्ि | प्रतिनिधिना करणप 

म् दवदरव्यवाचक्षपदघटितमन्त्रं छष्ो न कार्यः । यन 
जात्यन्तर" विदित" तत्न ऊषः | विकल्पस्यले अन्यतर 

इव्यारग्ये कमि देवात्तख दोषे,विनाओे वा ततृप्रतिनिधि- 

द्व्यान्तरेणौव समाप्य न त॒ वैकल्िकद्रव्यैख यथा 

बौद्यारब्धे कर्म व्रीह्हिनाशदोषयोः बी हिसड शनीवा- 

शादिना समापनं नतु यवेन, एवमन्यत्र | त्रौद्यभावै 

 नौवारः प्रयोगे आरब्वे नोवारेषु विन्ष् कथञ्चिद् 

जोद्िप्राप्नौ बोहिभिरेक अप्राप्रौ नीद्धिखषशरेद कर्म 
समापनम् न नोवारसटथेः नापि वैकल्विकेयैप: । छख्य- 
द्रव्येण श्वेप्रयोजना सिद्धो ततृखमर्भप्रतिनिधिनेव कर. 
कायम् | यत्र ङष्णाः ब्रोयोविदिताख्तर कष्ण - 
जौड्प्रलामे शुक्त्री दिभिः कमं कार्य नतु ङष्णनो- 
वारोः गण द्रव्यापेच्चया इष्न॑लत्वात् । पु"वतसतल्तणं 
यण डत्वा स््लोवतृसायाख्पि गोः प्याहटोमोन वतु 

वत्सायाः मेष्या पयसा | भादर त्वगुणालामे शएषक- 
पलागेरपि कम कार्यः न ठ चओादरंरमिदन्तरेख एव 
सवरल । णवं प्राथिलरादिस्वंक्च्ु पायी प्रीद्यलामेऽपि 
चऋषदानहयप्रया प्रषु रोडाथनिषपत्तिसम्थां ब्रह्य एव 
खाद्यान वत प्राथितादिरुवार््पर्याप्ना नोवारा दूति 
५कथ १७० | तवर छतिपाठमन्त्रपाठाथैसिद्धिक्रमेष 
पदार्थादानम् । यत्र च पाठक्रमाधेचिद्धिक्रमयो- 
विरोधः ततर पाठक्रममनाउन्यायसिद्धित्रमोयाद्यः | यथया 
ख वे पणथाखया वत्सानपाकरोति ताभाच्छिनन्ति » 
द्त्यल पाठक्रममनाढत्य पूव्वेः ददन ततोऽपाकर- 
शम् । यत्रतु चतिपाठक्रमयो्विरोधः ^संख्िते यत्ने 
जाद्भणठं तपेयितवे न्रूयादिति" तिः सं स्विते यत्न जद्य- 
तपणं विदधाति पाठक्रभस्तु प्राथिलावदानात् पूम् । 
तन्न इतिक्रमेख संस्थितणव कार्यम् न पाठक्रमेण । यत 
च शछतिपाठमन्तपाठवोषिरोधः त्र खुतिपाठक्रममनादव्य 
मन्त्रपाठक्रमेण काव्यम् । यथा सोऽसावाज्यम धिच्रय- 
सीत्यविश्रयणं विधाय, तदनन्तरभेवोदासन' विहितम् 

मन्त्क्रमस्तु पल्लोसंइननान्ते इति विरोधः तन 
मन्त्रपाठक्रभेखंवाच्योदासनम् | यत्र बद्टूनां प्रधानानां 
शष्ट प्रयोगस्तदा सन्निपयोपकारकाः पदार्थः सव्वश्वां 

प्रधानानां एयक एधक्त सढशपदार्थाल॒समये कायौ; 

यथा सप्रदशच परजाप्येष्, पश्य, सर्वेषां प्रयम् 

छपाकरणं ततः सव्वेधां नियोजनम ठतः सव्वे्वां 

प्रोद्तणमित्यादि । चारा कारकास्तु तन्त्रेण कावप न 

तेष्, क्रमचिन्ता । यथा दर्थादौ प्रयाजादय आरा 
इपकारकास्तन्त्रेख कार्य्याः | चद रिकनि्वापः एका- 

दशादिकपाखोपधानञ्च कैक काग्यम् , लोमे चके 

कख यहयासादनान्तः यहं कायम् | सववःब- 

षविषोऽवदान' प्रदानान्त' कायम् | देवताऽभेदे इवि- 
मोलरमेदे देवतायुखे वा उपां ादिकेऽभिन्रे 1दानान्तमव- 

दानः न भवति किन्तु क्रमेय सर्वाणि छवींष्यशदाय पञ्चा 
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त्तभ्यः प्रदानं कायम् | सप्रद्यद्च प्राजापत्यपशषु उपाक- 

रणद्ध्पे प्रथमपदारये छते दितोयपद्ाथादौ उपाकरणकम 

च्ाद्तेव्यः न क्रमान्तरम् । अयं प्राट्तिकः क्रमः| 

प्रधानानामास्नोयादीनां पाठक्रमेण तदङ्गानां नि्वा- 

पादिक्रमः | यथा प्रथमपटितसखाम्नेयख प्रथसः निवा. 

पादि। पश्चात् परठितखाग्नीषोमोयख पश्चात् इत्ययं 

क्रमो चयः । चअनेकाडषाध्यद्थादौ क्रियमाणे सध्ये 

निव्यखाभ्निहोल्रारेः काले प्राप्रे काम्यरूध्यऽपि तत् काय 

मेव न त द्र्ण॑द्यररोषेन नित्याग्निहोन्रादिकालातिक्रमः 

कायः} सौलामण्यादिविङतिसध्यणवामावाखायां दच्ि- 

खाग्नौ पिख्डपिढयन्नः कार्यः । षोड्श्चतिराल्नादौ च 

घोडथिनोनियतकाचत्वे ऽपि देवाड़ुकश्यो तृक ̀  तदनन्तर- 

ने षोडगशियागः कायः न ठ कालादुरोधात् ततः पूर्वम् | 

अग्निटोमादिसतरपर्यन्तानां प्रधानानाभदष्ठाने क्रमा 

भावः} यदा यत्र यथेच्छा तदा तदद्टेयम् । 

अध्ययना्े षां पाठक्रमः नादुडानायथेः। 

दैकण २दे लाख } तत्र अवन्तहविना थे ऽन्यड़विः कायं 

न खिषटशद्ादिप्रतिपन्तिसद्ितः यागः कायैः । नवा एनः 

शे षादवदेयस् । अग्नप्रादिदेवतानां, मन्त्रार्ण, प्रयाजाच- 

याजादिक्रियाखाद्च न प्रतिनिधिरस्ति। दष्टाथानां तु 

`क्रियाणासववातादीनां प्रतिनिधिरस्ि । प्रतिषिद्धं वस्तु 

खतदरव्यसडशमपि न प्रतिनिेयस् । यथा भौद्गे चरौ 

माघादि। ब्यागादौ वपनादौ संस्कारकम्बंखि च यज- 

शणकरम्द्ठ पालासाद्ना- 

यज्मान- 
मानख प्रतिनिधिनास्ति। 

ज्याेच्षप्ाग्नया षा नव्य हनवेद्बन्बनादिषु 

स्यापि प्रतिनिधिरम्ति। ।प्यभावेऽप्याज्यावे्तष्णन्वा- 

रम्भोपाञ्जनादौ युणक्रम्मखि प्रतिनिधिरल्ति। सतेष 

यजमानस्य प्रतिनिधिरस्ति । यजमानकम्पै्णा सम्बन्धात् 

यजमानघम्प्र अपि टदौच्चयादयः प्रतिनिह्हितस्छ भवन्ति 

सल्नेष यज्जमानानाम्टतिक पद्ाधैकनत्विधानात् । बा- 

ण १ सलेष अधिकारो न चालनम् । 

जाद्धणानामयेककल्यानां न भिनच्नकल्पानास् । वश्य 

चरलिययोग्द हपतित्व ऽपि सन्नेष नाधिकारः । सहस 

संदतसरसत्रः मनुष्याासपि भवति तन्न संपतूसरशब्द्ख 

अहः लन्ञग्णा यतस्तत्र सडख्तस वत्सरे सहस्र सौल्यान्य 

दानि तान च दिनसडहस्त सम्धरवन्तोति। 

७क०रेदनाखि। यत्र एकफलाथ बहूनि प्रधानानि एक 

बाक्योन विधोवन्ते। तत्न वेषां सह प्रयोग; | देशकाल 

फलकम्मा दिसाम्ये सति प्रधानानामारादुपक्ारीखि अआघा- 

रप्रयाजाचज्यभागादोनि सदेव कायण | न प्रतिप्रधान' 

थक् धक् काव्थाखि | देयभेदे कालभेदे च तन्त्रभेदणएव 
भ्रति न सक्रिया ] यथा दथपौखंमास्योः कालभंदे। 

वरुणप्रघासेषु च मार्या दे शमेदे । अडहनगणे छनह्यख्या- 

निगदे. हाद्शाहे चछत्याश्पगच्छदित्यन कालस'युक्त 

कम्रं तन्ते यंव सत् प्रयोज्यम् । रकदरव्यो कर्ाटत्तौ 

सत्यां मन्त्रवचन' सञदेष कायैम् न प्रतिक्रिवस् । 

यथा श्छेप्रन पटं रिः परिलिखेदख्े रभसेन एकवार 

मन्तरेण, दि्तष्णोभिति !. विख इरे बरंषोलवने 
तस्य स्तरणे ज्य च प्रतिक्रियं मन्त्राढत्तिः न 

सठत् । आज्ये त॒ वचनात् लिधा मन्ते ् परह 

णम् शेष" ठ.णौः हविर्सहणे चतय दष्णीम् । वचना- 

इत्तमे छौ मन्त्रनिषत्िः ॥ द् चितखानेकदःखप्रद शने 

सछदटेव सन्तपाठटः | एरकनदया अनेकप्रवाइतरखेऽलुमन्त्रणं 

सङरेव | अववषेखे अनेकटढटिधारासं योगेऽपि लमन्त्रणं 

सठरेव । युगपदनेकाभेध्यदर्भने श्र्योपस्य पनं सठदेव । 
बनवाने (विस्य विच्रस्य एुनः एनः प्रयये) अनेध्य- 

दर्भने मन्त्रपाठः सदेव । एकराविमध्ये एननःखापराटौ 
अनेष्यदथेनादिषु च कालभेदे भेरेनेवालुमन््र्ं न खढत् । 
खप्रधानकालोनमङ्ग सदेव, न प्रतिधानमाषरेते । बचथा- 

ऽग्निषोभोयसवनोयान्बन्धयपनछूनां साधारण णव खर्रपि 

यूपवत् सव्वं पशुसाधारण एञ । चआधानादिकगबं च एर 

षाएव कर्तारोन स्वयं केवलं यजमानः | तन्नायं 
भेदः देवतोह् थेन द्रव्ययागात्कक्म्पीखि यजमानः खयं 
कु्वात् । एरुषयोगिमन्त्रान् यजमानः खयं जपेत् 
वपनाभ्यञ्चनादयो यजमानखैव संस्काराः । सति 
विशेषवचने ऋत्विजामपि ते संस्काराः यथा ““इरणय- 

समालिनोषाजपेयेन चरन्ति" | सति वचने उक्तादन्यदपि 

यजमानख् भवति । यथा यज्ञमानोवसोर्घारां लुषोति । ` 
यजमानः पाल्लागयाखादयतो्यादि। शेषं कन्ये 

यथासमख्यश्टत्विगादवः युः । यथा अध्वयुराध्वगयैव, 4 

होता होत्रम्, उद्गाता चौदरात्रनि्यादि। सव्वाणि 

कर्माणि यन्नोपवोतिनः ह्य; तानि च पराकंस्थानि | 

परिस्तरणपश्ं यादौ 1 

प्रद्ति्' काय्यैम् । पिन्रोयऽपसव्यम् | देवे यनराहत्तिः ` 

पैत्रे वत्र चत् । दच्विणा च दिक् पिल्ये \ यदवे 

प्राकसंस्थादि पेते तत्द्च्रिणषस्यः कायैम् । प्रधान- 

क क र क ~ क = क १ व् कका काक प् 

ि + 
उद्कसंस्यानि वा क्यु: । 
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एव्यविनाथे सच्रिपल्योपकषारकाङ्क्षाह्ितख्धोव तखाटत्तिः 

नारादुप्रकारकसह्ितदय ! 
२ 0 

रकण ४स्ध० | विकल्यस्यले एकेन काय्यक्रणस् )} 

च्य्टा्येषु च् विहितेष् चठञ्चवः यया ष्ट 

मन््ाखासग्निमन्यनोयादौनाम् अग्निस्यापनमन्ताणाद्च | 

` होट मन्बत्वेऽपि याज्यालुवाक्ययोनं सद्यः । तथा च 

याज्या धरोलवाक्या च रएङेक्विन् यागे रएकेकेव | 

एकनिमित्तकप्रायञ्ित्तानां सखुचचयः | यज्ञकाले सन्त्रा- 

शामेकनुत्या प्रयोगः, न सुह्िताखरेण, नापि बाद 

स्वरेण । छव्रह्मण्यासामजपन्यद्धयाजमानानां मन्त्राणां 

खंद्ितावदेय खरेण प्रयोगोन त्वे कशुतिखरेख । आधाने 

विहितद््चिणामेदख्य विकलः, न सख्यः | खनेक 

शाघनके करम्णि ऊबध्यादीनां सच्ञ्चयः | स्व्वप्छूनां 

तानि कार्याखि। सोभक्रये विद्हितगवादिद्रव्यदशकख्य 

द्ारचतवात् न सखद्धयः । सव्वं गा्ेपत्या हवनोययोः 

प्रद्तिणोरत्यापसव्याहत्तिः अपरसव्योङ्यय च प्रद्च्रिणा 

इत्ति: कायां | बिद्धारोत्तरतः सव्व॑कम्मे काय्येम् । 

व््ारख दचिखतः बह्मयजभानयोरासने काणे । तयो- 

मध्ये यजमानख वेदिं स्ृदा (वेदिमध्ये पादास 

निधाय) उपवेशनम् । पञ्चात् जह्योपवेथनम् ¦ चअना- 

 देयेऽध्वडुः यजुविं कमम कुर्यात् देये ठ अन्योऽपि । 

विरोधे ठ अन्योऽपे कतां यया पेषणेऽध्व्ेवयाष्टतत्वेन 

विरोधात् कपराोपधानमगनोत् कात् । इविषपानखा- 

न लिजाभमेकत्र समावेये यट्वत् पूवव" तत्तद्न्नरः, यद्य 

त्तरं वक्कह्भेवति । हविषामपि मध्य पूजव पूर्वे इवि 

रन्तरं कायं उत्तरङतरं बहिः । प्रतापनाद्यग्निषाध्य- 

सुस्कारा गाखपयाग्नौ कार्याः । सव्वकर्मदु हविःखपयं 

गाडेषत्यं आहवनीये वा कार्यम् । संस्काररहिति' एत 

मालमाज्यशब्ट्ार्थोपाद्यः । टतः च गव्यमेव याद्यम् । 

दव्यप्रियेषानुक्गौ सर्व्वत्र तेन होमः काव्य; वि्ेषवचने 
निनेवं । चात्वालात् बह्धिस्य पुरीषं निवपेत् । ऋह्धवनोये 

अजतयः, अज्छभागोपांश्याजादयः अगज्यहगिषका 

भवावः अज्य ग्टहीत्वा चउरवद्ाय कायः | इडा- 

माथित्रावारानष्येके श्वाः क्रव्वन्ति | अावारौ प्राञ्चौ 

विदिथौ वा होतव्यौ उभयपक्तेऽपि क्ज् दीर्घौ सन्ततौ 

चतौ कार्यौ | अनादेयेसवे' होना चाहवनोये एव 

कायाः । देये ठ यथादेव मन्दत्रागनो | च्यादेशाभवे 
ख्यत स्गटु्टहोतमेध होत्रम् आदे दविेपेऽन्यधा । 
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कर २१० | सव्वंत्र ब्रीहयोयवावा इरंषि भवन्ति । 
न्रीद्यासयणानन्तर' यवाप्रयणाद््थाक् व्रीहिभिरेव दथे- 
पौरमाखौ कार्यौ यवाययच्णदन्तर' च प्राग द्याय- 
खात् यरद तौ कार्यः| खायस्तम्बमते सव्वदा ब्रीद्िभि- 
रे3तिभेदः । दशप्रौपमासयोरेवायं दव्यजियमः न विल- 
लौ । दिखदानविधाने  रोडाशचरवादेैष्यदेादेक 
मङ्कछपववं मालः विर्चोनम् आद्यमश्दानम् । दितीय 
ठ हविःपूर्बभागाव् तथावदानम् | तद्धावदानयोर्मर्या- 
दाभङ्गाभावेनेष कार्यम् । पञ्चा्ेवाणां जमदग्नीनां 

` तत्राद्यं 
मध्यात्, दिवीव ष्व भागाव्, दतोयम् पञ्चाद्धागात् । 
यत्र॒ अखाज्यभागपलोरुंयाजोपांश्ुयाजाग्निहोलरह्ोमा- 

जमद्न्निप्रवराणाञ्च इविषस्तिरवदानम् । 

. दौ चदरषदान' विहित तत्र जमदग्नीनां पञ्चथोऽवदा- 

नम् 1 दधिपयसोरपि 
तदङ्ग ववं मालभे काव्यस् | 

एरोडाशादिहविषोऽवद्भ्नात् प्रथमभाञ्य' सङ्ट्वद्ाय 

ततोऽन्यद्गपिरवदेयम् । इनरणन्ते आज्य" सठंद्वदेयम् । 

खिद्िर्ड्ोमे त॒ प्रधानावद्ानारेकोनः इषिषोऽवद्ानम् । 

पिस तेषां 

चत् वेणावदानयहणम् | 

वथा च वेषां प्रधानयागेऽवदाज्ञहय' 

` खिर्ङ्िञोमे सकदवदान, येषां प्रधानेऽवद्एनत्रय' तेषां 

विष उशूराद्वोदेव खिटिकति अवद्ानदयम् । ख चदु: 

पञ्चशोऽदाने "लिः चदुदऽवदानस् । उपरूतारः सठंत् । 

उपय भिघ्ारख' ह दिशश भवेति } इविषोऽवदेयाव- 

दाबयोः प्रत्वभिषारखम् } खिदिकरुद्शट्ानानन्तरमू इदिषो 

न॒ प्र्यमिधारणस् | शककपालः पुरोडाशः सबडधतः 

कायः । चदन्तेन देवतापदेनादुवदनप्रोवा कायां 

यथा अग्नयेऽदुन्. डो प्रेवं््पा । च्ाश्रावष्णानन्तरं 

यल सैत्रावरुणः प्र॑व्यते वत्रापि चतथ्यंन्त देवतापद् 

प्रयोज्यम् । अग्नये प्रष्य, सोमाव प्र्यंल्येवम् । च 

श्वावणानन्तर' यत्र मेत्रावरुणछ म्र बाभावस्तत्रे ददित)या- 

न्त देषतापरदं प्रयोज्यस् । अग्निः यज सोमं यजञे्धेवस् । 

परं घसम्बन्िन्यनुवा चने दृव्यात् षषी भवति यथा इन्द्रा 

ग्निभ्यां कागख हविणोऽहन. होति । उपाये धाना सोमेभ्यः 

दूति प्रौषदयेतुन षष्टी ।. यलरासौ यजेति बिद्दितं 

यथा नामाह यजति प्रथास्तादोन् प्रति | तत्र दैवता- 

पद् न प्रयोज्यम् । प्रयस्तवज पोटग॑जेत्येव प्रयोज्यम् । 

यल यत्र मन्वे .अकाविति प्रद् श्यते तत्र तत्न असा- 

मिति पदमप्रगीय तख स्याने ततूपरदवाच्यख्ध मेवादेनांमो- 
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धायं यथा इममदष्य पुल्रमिव्यादौ देद्य युव्रभिध्या- 

दि। सवषट्कारास्वाङ्तिध बदरद चिणभागे खद्क् ̀  

पाडः दूतोशानाभिरुखच्िष्ठन् वषट्कारानन्तरः वषट्- 

कारेख सध वा जवात् । यवाज्चमिं द 

ततर पू्वैमाच्य' छत्व ततो मध्ये "विद्ध त्वा घनरूप- 

व्यज्छ' ज्यात् । अथवा सदेव सर्वमाज्यं इतिच 

लंदयादिति पच्चदयम् । 

२०क० १४८्ह्० । नन् चऋाम्ने योऽ्टाक्पालो भवतो- 

्ादौ लटः च्विडःपरत्वकल्यनया विधिपरत्वस् । कमे 

कनेवयेष, तदुपकरणटरव्यसष्ठद्ायानामादौ उपकल्यनं 

तानि चानय कर्मदेशस्वाने स्वापतेत् । च्मांख्य रलो - 

सानि प्रागसीषाणि सव्यत्ास्तरणोयानि । विषां मध्ये 

यत् पश्चात् पटित' तदशतः कालतचोत्तर कार्यस् | 

पादिकं प्व पडितख पूम् उन्तरपटितद्धोत्तरम् 

कार्यस् । रखवस् अधिश्रयणादद्यपि पुव्येपदितख दलि 

शवः पञ्चातपटितस्योत्तरत दति | एकद्रव्य स्थालोख.^) 

वादौ चाज्ये दचदस्टेन ग्टद्धोति सति षाभमेन वेदोष 

सण' का्यःम् । णकद्रव्यदलक्ेः उपण्टदादौ हितोय- 

द्व्य सति वेदोपयडहणाभावः। च्ाच्धादन्यदरव्येण 

दृव्यवति यामे उपस्थानादौ च श्छेयनोपयहणं कार्यम् । 

सत्स अदवच्चदितोयदरव्येष् कथे रपयहणम् । यथा स 
ऋन्यक्मेव्याषटते सोने यहरोमादौ हितोयद्रव्यामावे 

च कुशोपसरह्णम् चख चोरादानकाले च्खासादितां 

खच जद पाणिस्यां परिभ्टक्यं उपश्टतडपरि निद्- 

ध्वात् । तत च परस्रसंस्प्जशब्दो न कायं: । 

दिश्जिच्च येन सव्वंत्र खरग: फचतयेन कल्यते एकसित् 

कर्यखि दैकल्यिक्षानामङ्ानां यथाखुतच्च बिहितानां 

सध्ये अधिमाङ्गारुटानपच्े सव्वं व फलार्धिंक्यम् । यया. 

पौोकमासादौ ३कसिकःच्टधाद्यधिकाङ्ाजुठाने । एमन्वा- 

हाया दिदश्लिणादाने घर दरचिापल्ततोदादशचठति- 

अतिदकिणापच्ययोः फलतारतम्यम् | दानान्वारन्म खवर ण- 

व्रतप्रसाश्यानि यजसानसम्बन्धोनि स्राद्प्राखि। तथाचयानि 

दामादौनि प्रमाणानि विदितानि च तानि याजमानान्येव 

ब्रतद्ध॒ पत्ववद्नाधःशयनपरयोद्रतादिककं यजमानखेव, 

प्रां चाग्निखरमेदिशाखाखदोग्टह्ादिमानं यजमान 

इच्तमानेनेव कायम् । यूमावटोपरथादौ खाते, लने 

वरटिषि, चि्े युपर, अवदतेषु ब्री्षु पिष तस्ड,ल- 

चानादिष, इग्धे पयसि, दग्धेषु महादोरेदकादिष् तद्व- 

यवलक्षणया क्रियादिषम्भरवः । रौद्रमन््' रधो देवतम् 
अश्र देवतं भव्यं मन्तरच्ाय तत्तद वताकं कस्य च लता 
अात्मानश्पस्यश्यापां स्पयनं हस्तेन कुर्यात् । इति सव्वं 
कार्योपयोगिदिधानानि प्रथमाध्याये उक्तानि} तेषां 

सष्वैकर्ममोपयोगत्वात् वि्लरेणोक्रिः। अन्यान्याध्यायाथाः 
संत्तेपणोच्यन्ते । 

२ अध्याये चअघ्नै कण्डिका: | तन १क० पौर्यमासेरि- 
कालः तल्नाग्नराचाधानेऽध्वरयु बजमानयोरधिकःरः । तदि- 

धानप्रकारः । दौक्तासहये दीचितधमाः | दिवामैयन- 
सासव्जनम् च्यभिच्के शादि वापनम् । अपराह्न (<; 

यजमानयोरदप्रता ` हविषा स ्रतकादयो जर जाषि- 

ांसलवणवच्ज ह विय भोज्यम् । तत्र व्रतयोभ्यं भोज्छं- 

भाष्ये दर्थितं यथा युलक्यः ^सछत् पर्वव{ख बषि- 

शत् विष्ये लघु भोजनम् ¦ न सायं नोपवाशः खात् 

मैलामिषवि्बाछितस्" बौधा० “सर्वमेवैतदहः, कौशोधान्यं 

पिवजजयेद्न्यत्न ॒तिचेभ्यः?' | परिशिद्े च ““थाकं मांश 

मच्यूरं च चणकं कोरदूषकम् । साधान मधु परा्नञ्च 

वजयेदौपवस्वके । कश्चोप्रदीपे “लवणं मध मांघञ्च ्ारान् 
चोवेन हूयते । छपवाक्षे भ भुञ्जीत नोर्रात्नौ न 

किद्चन"। ““तिलशह्गाते शव्यं शं गोधूभकोद्रवौ । चणकं 
देवधान्यञ्च ष बं थाक तचै्तवस् (डम्), स््जीच्ारं यव- 
क्षारं टद्एच्तारमेव च | व्रतस्यो वच्जयेच्नितय' साख 
कवं तथा? सासद्रविपेषणात् रेन्वदमानस्योर्म 
निभेधः | “^सन्वव' लवणं यद्ध यद्ध मानससम्भवम् । 

पवित्रं किं हये ते प्रयक्षे अपि मर्तः इति खतः” | 
सत्यवदनश्चैत्र कर््माधैम् उपरनयनोत्तरषिह्ितं ठ षर 

घार्यंः अतः प्रायचित्तमेदः | रात्रौ तखिन्नेव विदारे 

ऽग्निहोत्रह्ोमः । सायमगनेच्छायां होमानन्तरमार- 

रलौषधोनां नोवारादोनामन्नम् आररटदच्तादौनां च फल- 

सनतिरात्लौ भञ्जीत | चआहवनोयच्ट्डे गाहपन्यच्ट्े 

वाऽधः शयनं तत्राप्यास्तर णनियेषः, बद्ध चथयञ्च । एष 

नियमः सपल्मोकयजमानखौव ¦ पौशेमासे यन्वाधानादि- 

कर्मापवर्गान्ते दहे रकाद ता कार्यभेदोक्षिः तद्ध प्रातरेव 

कार्यम् | रकण । च्ग्निहोतरानन्तरं ब्रह्मवरणं तत्- 

प्रकारः | रकण ट्वं ्पय्वंन्ते नद्यसदनादेः च्यात्मश्यथं- ४ 

पयन्दय कर्मकयापसादानप्रकारमन्त्ादिकी कनम् ॥ 

३ ध्याये अटौ.र्काश्िङाः | तत्र होढटर्दनादिपौखेमाब- 

सनाश्विपन्तकरुव्यकायेकला पर्वा दडानप्रकाररन््रादि । 

¢ 
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, ४०१५०} तन् १।२। शक०द्ेयागात् प्राककरुव्यं पिर्ड - | 

पिद्टयत्नाचुष्ठानप्रकारमन्त्रादिकथनम् । तत्र दग्यदेवतायुक्घः 

चछाख्यातप्रत्यवा न कम्ब अब्टोवेदबोधितो वागशब्द्येः इ 

क्गिः। सव्या इष् अग्नोषोमोगे पौ च दथेपौरमास 

यागध््ातिदेशः। वेैञ्देववरुणप्राधाससाकमेधशुनासौ- 

रीयङ्ूपचत्ःपरववात्मकचादर्माखसादो वैखदेे पञ्च.खि 

` दथेपौरसधन््ाः ततोऽतिरिकततुयेष् आोपदेशिकाः प्राचोन- 

प्रये लिघ्रावदिःमरस्ताराद्रयोधन्यो भवन्ति । चात 

[ १८६९ ] 

मां वरुणप्रवायादिष् विष ठ वैच्रदपर्मधम्ाः किन, 

सार्ब्यादिषु न भवन्ति 

प्राषासिक्तावभ्यये 

स्मौमिक।द्बग्टयात् वारूण- 

। धन््रामवन्ति। क १ कयाोदिति 

सन्देह लोकिकाग्निरेव चाद्यः द््मौखसासयो- 

राग्नेयाद्यः षट. प्रधानवागाः । वैते कम र्ये क- 

देश्ये सर्वव त्राग्नयधर्माः | अतेकदैवये ठ खम्नो- 

घोभोयेन््राग्नादेः । तत्रापि चग्नारव्णवादटौ अग्नोषोमी- 

यद्येव धमा नेनद्राग्नाख्येति निदधायेमू । मार्तेष् रेनद्रा- 

ग्नयखेति निदधत् । द्रयञामान्येनापि धर्ंप्रटटत्तिर्मवि 

यथा षुरोडाशचरूधानासद्वादौो एरोडाथख, सान्नाये 

¦ साच्नाख , अच्छे अज्यखेति | देवतागुखखोपरा शुत्वादे : 

साम्ये धन्यीप्रडत्तिर्भवति | वथोपांशुयाजे उपांगुयागः। 

दव्यदेवतासामान्यव्रिरोघे दरव्यसासान्यादट धर्माभवन्ति न 

देवतासामान्वात् यथा शेन्द्रएरोडाशादौ ` देवता 

सामान्यात् दरोडाशष्दौव । पयखायां पयस ए धर्मा. 

भवन्ति न दक्नः। अतश्चातुर्माखादौ परिदासिवया शाखया 

पविल्बन्धनानन्तर वत्चापाकरयं दोहनचठच्वासाद्- 

नच्यु भवि । पथ्चावपि पयस एव घ्माभवन्ति न दभ्नः। 

्धतःसाद्नायोखास्यानापनच्चानां वशाचरप्णोश्ूलोखाना 

आाखाद्नपरोचचखे भवतः । द्रव्येष स्थानापत्तेधेमाभवन्ति 

यथा श्यामाक्ञानां ग्रीदह्धिववखयानापत्त सस्रा यहखा 

खाटनप्रोच्नणकर्डनाद्यो ग्ड्यन्े ।॥ प्राऊक्स्यानाप- 

च्रखापि द्रव्यश्य ये स्यानिनो धघञीदिरुध्यन्ते स्थाना- 

पन्ने द्रव्यो न ते भवन्ति यया परिवौ पशुजियोजने 

यूपस्यानापच्यापि परिघः तक्षणा्टाश्रीकरणाद्योधम 

न भवन्ति विरूडत्वात् | विकतौ यतु. प्राङतद्रव्यदेव- 
4 < । ता ख्यानेऽन्यदरव्यदृेषतादिवितल्तन प्रालतमेन्न्रख यथः 

मूहोभवति । यवा खग्नये त्वा ज्॒टमि्स्छ प्रकतौ मन्त्र 

इन्द्रान्नव्यां वां लटतित्यङहः । प्रतौ मन्त्राणामृहो 
न॒ भक्ति मप्रछतेरपूवैत्वात् । वशा पर्ल खनद. 

कात्या 

व्ये कवचनान्तमन्तरख बडधपल्नोकयागेऽपि नोदः । किन्त 

एकवचनान्त णव प्रयोज्यः | तथा पर्िन्ने स्य दूति 

मन्त्रस्य ॒ षरिव्रहयपकच्ेऽपि नोदः ।! अल्रापवादः । 

व्िटतौ वचनिशेषे प्रालतध््ां न भन्ति | चर्पलोपात् 

( प्रयोजनलोपादपि ) प्राङतधम््ां न भवन्ति| यथा 

भौ चौ कण्डनख प्रजतितः प्राप्रख्ापि प्रयोजना- 

भावात् नाचष्ठानम् । तथा विरोधाद्पि प्राखतधन्प्राणां 

विह्लतावप्रहृत्तिः। यथा चरौ पेषणस्य दध्युपसजे- 

नोनामधिश्रयणखय च । यञ्च प्रतौ पराधैलया रहितं 

विक्लतौ परार्थाभावेन तख्ाप्रडत्तिः यथा प्रतौ प्रति- 

पन्तिकम्बेणां परार्था (प्रतिपाद्यद्रव्याथा) उत्मल्तिरसखि 

अतो विरतौ प्रतिपाद्यदव्यामावे दृव्यक्मंणामप्यभावो 

भर्वति | यत्रतु परार्घौसन्नं द्रव्यं कचित् कस्त्न्तर- 

साधनत्वेन विहितं तन परखाभावेऽपि परार्योतपन्नख 

भावो भवति (परार्थोतन्नेन द्रव्येण यत्काय तदन्येनापि 

येन केनचित् कायम्) यथा यूपशक्लेन शत्रं सनार्टी- 
च्यत -यपार् तच्छमाे युपे यत् कलरुतं युपाभावेन 

ततसम्बन्वि शकलाभावेऽपि यह्संमागसाधनत्ेन विह्हित- 

ल्वाटुयेन केनचि ऋ्ेन शुकसमार्जन' कार्यम् । 

शव्वासानिष्टोनां सद्यस्कालत्वस् । {रकारादि । 

४क० । प्रजापशचन्नयशस्कामकाय्य दाच्चायण्यन्नमन्त्र- 

दर्थपौणमासयो देद्रव्यमेदकधनपूव्यंकतद्विधानमप्रकारः ¦ 

५क० | उपांशुणनब्दाथकथनस् । (व्यक्गत्वे चोद्नेकत्वे तन्त्रे 

बटे यत्र कामना । तादथ्ये“नेव चोत्म्तिस्तलेव खादुपां- 

शरुता? ककः । तत्रद्रव्यदेव ता दिकथनम् । 

क व्रीद्ौखां यवानां वा पाके असयणसंज्ञं कम्पी 

कायैम् तत्र शरद्रसन्तादिकालद्रव्यदेवतादिमन्लविधान- 

प्रकाराख्च। ट््भ॑पौरमासेद्यनन्तरमेवायवसखाद्या र- 

तिवत् कार्याः न पूज्ल्] दथेपोसमासोतुस्गे कते 

स्निङालसेव जद्खत खसयणविधानप्रकारः | दीन्िति 

वेषः । संवत्यरोपर्त्कादौ यक्ते अखयखविशेषः | 

संउत्यरद्लयादौ दृव्यवियेषाः । 

प्रसारः 1 

श्यामाकासयथदिधान 

७० | र्न्याध्येयकर्मकालदेवतासन्नविधानप्रकाराट् 

चऋग्नापेयशब्दे ग्व द्विधिसक्तो भाध्यन्दिनानां विरचे-' 

घसत विखरभवाननोक्तः पतौ दृश्यः । [दिकथनम् । 
५ 8ि 

ट।६।१०क०| चधानष्छाद्गकसणां विधानम् | [भन्ता- 

१९क० | पएुनराधाने निमित्तं वित्तश्वान्याटि | तद्धिधान- 
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१२क० । अग्निहोत्राङ्गद्य वाल्छप्रखोपस्यान प्रकारः । 

१३।१४। १५ क०। अग्निहोल्रकालद्रव्यदेभता विधानमन्त्रादि । 

तन्न कामनामेदेनावस्याभेदयुक्ते बङ्कौ होमः कायैः यधा 

प्रजाभ्योवलेनाच्नादिकं जिङोषेा खिद धूममिनऽग्नौ 

इोमः कायः प्रजाडपरूष्य तमभ्योऽच्नं जिडोषेण। तिब 

लज्दालायुकगे, श्रोकामेः यथस्कामे्राद्मणादिभिः प्रदीपे, 

मित्रभावेन प्रजाभ्योऽच्नं जिषटच्णा रान्ना च्वालाप्रसरण्ये 

लाते, जह्ञचैसक्ामेन देदोष्यमानेषङ्गारेष॒खतृचच वद्धो 

डोमः । कामनाभेदे होम्यदरव्यभेदाः । यथा खगेकामः 

पशुकामा वा पयसाऽनिनि्धोल' जुडयात् । एवं यान 

कामो ववाग्बा, बलकामः ब्ीह्हिष्यामाकनवारयषगो घुम- 

शालोनां तख्ड् लेः, यावनालेः प्रियज्गभिखच । इन्द्रिय 

कामोदक्ना, तेजस्कामो तेन । रएत्क्गद्रव्यायां प्रत्यह् 

सुपत्स्र होमे तत्ततफलसिद्धिः 1 च्ग्निहोद्रहोमे स्वा- 

खिशिषु च गाहेपव्यागारख्छ दचिषदारोष्ण प्रेथनम् । 

सदा यजमानः खयं होमः कायः, कार्यवशात् तच्धिदुक्तन 

अध्वयखा वा। जिन्, दे पौयेमाद्याञ्च खदा खयं होमः 

कार्यः} प्रयासे शतकादौ च विशेषः| 

५ अध्याये । \ कर्षका; तत्न । १।२क ५} चातुर्मा खयन्न 

वैश्देवपव्वेक्रालद्रव्यदेवताप्रयोगादि । । 

३, ४, ५) कर वर्णप्रावासदङ्पतदीयमव्व काजदरव्यदेव- 

नामन्तरविषानादि । [मन्त्रा । 

देकर । साकमेधद््पतदौयपवव कालवि घा नद्रव्यदेवता- 

अक० तन्न् दिष्विष्कक्र डिनोयेदिक।लविधानदव्यदेवता- 

मन्त्रादिकथनम् | 

८, ,क० तत्र॒ पिनरो्रिकाखद्रव्यदेवतामन्त्रादिकधनम् । 
ओ, 

१०क० तन्न॒ वरं वम्बकड्ोमकालविधानद्रव्यदेवतःमन्लादि 
1 +> 8 

११ क० चादुमांखपन्बभेदशुनासीरोयकालद्रव्यदेवता- 
+ ~ न ॐ 6 

मन्त्रा दिकथनम् । तत्रायं विवेष: । कतव च्रेवपव्वण 

ए वर्यप्राघाससाकमेधादिपव्व त्यस्छ नियतकालत्वात् 
९. 

वरुणप्राघ। साद् कन्त व्यमेव । कंते पौयमामे दृष्टवत् । 

चातुमाखानां षुनःप्रारम्भः खतकाद्ाउपि कायेएव । 

वचातठमासखानि त्िविधानि शेरिकानि, पाशुकानि सोभि- 

कानि चेति तेषां द्रव्यदेवतामन्त्रविधानादि । 

१२,६२.क० सित्चिन्दे षद्रव्यदेवता मन्ल्रिधानकथनम् । 

देख द्श्भिः कण्डिकाभिः निद्धदप्ुबन्ववागकालदरव्य- 

देवतासन््रदिषानादिकिथनम् । 

` <अ, <क० | तत्न च्योति्टोमकाचद्रव्यदेवताभन्त्रादि 

विधानादि । तत्र सोमयागद्धपरखाद्यख द्य द्रव्यदेवतादि 

विधानादि [ कथनम् | 

स्च्च०क० । तत्र १,२,क०ब्ातिच्यकमंटरव्यदेबतामन्त्रादि 

२३० आौपवसथ्यकालटू व्यदेव तामन्तरादिकथनम् । 

४,५,६,७,८,९,क ० । आद 
स्ख०१8४ कर्डिकाकके १कण्डिकायाञ्च सौत्यक्ब- 

कालद्रव्यदेवतामन्त्रषिधानादिकथनम् । ध्यायेम खमा- 
श्रिपर्यन्ते प्रात;सवनटृव्यरेवतामन्त्रषिधानोज्गिः । 

१०० €्क० | तत्र किचचिद्रुनाध्यायसमाप्रिपयय न्ते 

सध्यन्द्निसवनढतोयसवनयोरेव्यदेवतासन््रविधानकथनस् । 

अन्ते ज्चोतिटोने सोमोत्तरकनतैव्यानाम् “अव्यग्निोमः 

उक्श्यः षोडशो वाजपेयोऽतिरालः आप्ो्वांम इव्यव 

पाणां षणां सोमसद्ितानां सप्रानां यागानां ज्योति- 

छोमत्वशक्त' तत्र च च्योवि्टोमखाध्व्ैवविधानप्रकरारः । 

११अ ° १कर्डिका । तत्नज्योतिष्टोमाङ्गत्रद्धत्वविधानादि । 

१२अ० ईक० | तत्रं इाद्शादयागविधानम् | तन 

एक्ञादशाहादियामे च च्योति्ोभधमातिदेषः । तन्ना 

भ्निष्,तो घम तिदेशः इत्येक मतम् । हादयाहो विधः 

सत्रपः अह्ोनद््पञ्च | त्नोभय पयो रिङ्गप्रदथेनम् | 

यथा यखाद्यन्तयोः अतिरातयागस्त्सलन', यन्तु 

अन्तेएव अतिरात्रोयागः सः अहीन इति तयो लिङ्गतो क्तिः) 
नेष यजमानसदितानां षोडशच्िजां क्तत्वात् 

सव्येधां यजसानत्वम् तेन तत्न दक्विणण्नावंः सखब्देधां 

स्वाभित्वयोगात् फलवच््वाञ्च यजमानत्वातिदेेन सप्र 

दथानाभेव यज्जमानधग्दो्चणादि । अन्वारम्भ 

ग्टहपतेरेव । क्रठनिपपत्त्यथे' पात्रासादनादौ कमेखि 

रकस ककर तवं तेनैष लते सव्वं लतलवम् । न्टहपन्टाइ- 

वनोयौय एव॒ अङ्गारप्रासनम् | अध्यायसमाश्रिपयं न्ते 

तदोवद्रव्यदेवतामन्त्दो्ाकरालविधानादि । 

१२ऋअ०8क० | तन्न् १क०्गवामयनमनप्रकारः तल दाद्- 

शाहधर्भातिदेशः| २,१,४ क ° तन्नदूव्यद्वतामन्त्रविधानादि 

१४अ० ३क० ¦ ताद्ज्योति्टोमखंश्याभेद्वाजपेयकाद 

द्रव्यदेवतामन्त्रविधानादि ) 

१५अ० }०क० ¡ ताद्व राजद्धययाम क्तः तव 

चत्रियजातेरेवाधिका<: वाजपेयेनेष्ा न राजद्धयः 

कायेः | तल शव्यदेवतामन््रविधानादि 

1 ६० ट८क० । तनन १क०पद्चितिकस्यलविशेषस्ा- 

म्निबिधानप्रकारः अयनर्पाङ्गकाम्न; सोमाङ्गलोक्रिः 

+ 
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तत्न च इच्छयाऽधिक्ञारः तत्रायं | भेदः सहात्रतस च्रक- 

श्तोतरसाध्यसोमयागे ण पञ्चवितिकस्यलख नियमः 

अन्यत्र इच्छया विकल्यः | ४क० पर्यन्ते उद्ानिमीण- 

प्रकारादि । उखाशब्दे तद्िधिरुक्तः [मन्त्रादिकयनस् । 

8कर्ड़कान्ते ५क० च अग्निचयन प्रकारस्तव्रत्यदेषता- 

कण अग्निषिथषपद्युकचवनणए्रकारः 

क० तव्रत्यप्रायचचित्तिहोसविधानम् [ तानन्त्रादि । 

सक० अग्निचवनसख पूवेदक्तख प्रकारमेद तत्का लद्रव्यदेव- 

१७अ०१२क० | तत्र प्रायचित्तान्तकर्मो स्रकरसव्यविधान- 

भेदद्रव्यदेषतामन्त्रादिकथनम् । 

¶ द्रण ६क 1, 

देवतामन्त्रादिकयनम् । ६क० शेषे अग्निचितोनियमा 

चक्रा यथा खअग्निचिदति न पठेत् । - पर्तिमांषा- 

भोजनम् । प्रयसचयने दहिजातिभा्यांमिव गच्छेत् न 

द्रास् । दितोयचयने सवर्णामेवोपगच्छेत् नान्यवषीं 

चलियां वश्यां वा| दर्षे न काञ्चन च््ियं गच्छेत् । 

बह्मचायेवे भयात् । यावच्जोवमिलयं व्रतं क्यात् । 

सवत्र वेति पर्तानरम् । चिव्याथत्नौ सोमेज्छायां स्वय 
माद खणाविश्वजञ्यो तिक तव्यानामन्यतमानामिषटकानाहपधा- 

नम् । पुनचचयनमचयनं बेति पक्चान्तरोक्तिः । 
१६अ० | अकं* | नत्र सौलामणोयागो विदितः | तन 
द्धिकामख बाह्ञणसयैवाधिकारः\ स च अग्निमिता सोम- 
यालिना सोमयागान्ते कायः! सोमातिपृवख (यख खखा- 
तिरिक्ञनासाकयंगु्धादिच्छिदरेभ्यः पीतः सोमः खवति ष 
सोनातिपूतः) सोमवानिनञ्च (खेन यः पोतसोमं वसति 

स खोमधामो) वश्छाऽलाध्कारः | खराच्यात् रिषभिः 

परच्यावितदखय पान्ञोऽपि खराच्छप्राप्नययेमधिकारः | पशु- 
प्रा्रियोग्यद्यापि श्यप्राप्रपयोः पशुकामनयः ब॑श्यखाऽ- 
ष्वत्राधिक्षारः। अयं चतूरालसाध्यः | तदङ्गघरासन्धान 

प्रकाराद् | ततु द्रव्यरेबतामन्त्रादि | 

रण्० टकण० | तत्राञ्मेघयागोविह्ितः तन खभि- 

भेकवतः बल्िवजातेः रान्नोऽधिक्ार; न विप्रवेश्ययोः | 

श च लिरात्रसाध्यः स$कामा्रिफलक : | तन्न गल 

दरव्यरेदतामन्त्रादि | अश्वमेधशब्देऽख पटिति; । 

२१अ० ४क० | तत्र १क० पुरुषमेधयन्नोविह्ितः षप 
भतेभ्योऽतिगोत्कषैकामखाताधिकारः ¦ सष पञ्चरात्र 
साध्यः एकपरि शतिदीक्तः बाद्मणच्त्रिययोस्तत्राशविकारः 

न ब्य । तदौयद्रव्यदेवतामन्त्रादि । २क० सरव्वकानख 

६९. 

ताञ्च शतरद्वियहहोभः तदङ्गकर्मटरव्य- 

सर्वैभेधयागोविद्ितः ष च दथरा्रसाध्य;। १। ४क०, 

तत्र एरुषः अश्वः गौ : मेषः चज; दूति पश्चपश्चालम्भनं 

तदिधानादि प्रोषितख शटतखवा खंवत्वराच्यतो पिद 

मेधो यत्नो विहितः तत्र नक्तत्रादिकालद्रशटव्यदेवतामन््र- 

विधानादिकथनम् | 

२२अ०११क०। ततर ?क०यजुवेदोक्ताधानादिमिटमेधान्त- 

कम्मं ण्ाङ्खा खामवेद्ि्िता एका साध्यलः त" तिष्कितिःः ; 

तत्र॒ परिभाषा । स"स्यान्तरादक्लौ अ्निोममंस्यएः 

क्रमेवति। मूनाभेकाहः १ धलमातद्लिषः । ज्योति- 

नामेक्ाहृः २ | तौ च विेषादक्नौ अग्नि्टोमसंस्यौ । गो- 

सन्नकः २ आायुःसंज्ञक्रञच 8 रएतावेकाडहौ उकच्यसंस्थौ 

अभिजिदिश्चलितौ५ € एतौ अग्नि्टोमकलयौ ] तत्राभि- 

जिति गोसडख' शताश्च' वा सछदितं वा दक्षि ¦ 

विश्वजिति सख सर्व्वखः वा सखदितः वा दन्िणा । 

तत्र च्ये्घलद्छ विभागयोग्यद्रवयभिन्नं भूमिदासवच्ज' 
स्सखपदार्थ;| यतो भूमेः धारयचङ्करमणहारेषय 
उपयोगात् दाख शचरषाथं छपयोगात् वदच्जं' हिर- 

- श्यादिक' सव्यखपदार्थ : इये कमतस् । खभते पुरुषमेधे 

गमदासदानदशैनात् भूम्येकरेशपरित्यागे धारणष्म- 
वात् तदतिरिक्त सव्वं देयभिति । चवभ्टवस्ताने 

वत्सच्छवि' प्ररिद्धातौतिखते+ तदपतिरिक्रविषयं सव्व ~ 

स्वम् । ए दीच्तो पयोगिद्रव्यव्यतिरिक्तविषयमपि । सह- 

-जादधिकं सर्व्वं दच्विणा देयेति फलितम् । 

विश्वजिति दादशराल्ादिनियमभेद्ः | अभिजिति कते 

विश लितोऽदषानम् अभिजिहिश्चनितोयेगपदददानं वा | 

तयोदु गपत्करण्ठे देवयज्ञनस्य न विेषोक्तिः ततर टतषोड . 

तिजा बाल्यात् अन्यतनेनान्यव कमे सम्या्यम् । 
तत्न बह्धिपिटिकानिकर्म्ायि समानानि । अन्तेदिकान्येष 

पिशिद्ानि। युगपत्कर्पच्चऽपि अभिजित ए पूवं पूवः 

मद्ध' ठ्वा विचलितः उन्तरखत्तरं कार्यम् । सव जिन्नामः 

७ रकाः स च सद्धात्रतसंन्नसामस्तव्रसाध्यः तददिधा- 

नादि तन संउतृखरं दी्ता सप्राह्ाभिषवः | तन तिः 

षट् वा उपसद्: । तथा च स वत्सरं दक्षां कत्वा तदह 

सप्रमादे अभिषवः लत्वा सप्नाडे अतीते इलया भवति तत्र 

च तिच्छः ष्रड् वा उपसद्: कार्याः] तल् संवत्सर दौोन्ता- 

अग्निवियनवट्वा दौच्वा कार्य्या सच ऋअग्नि्ठोजलस्य 

एव | र्फ० सर्व्वजिति दल्ियभेद्तहिधानादि। अयद्च 

उञ्य्यकल्ः ! उक्तानासनिलिद्ादोनां स द्भान्रम् 1 
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तत्र अभिलितो च्योतिःखन्ना विश्वजितः विश्वज्योतिः 

सन्ना सदजितः सव्वंज्योतिःस"न्ञा। दहृ्तिाभेद्- 

 विधानादि । - उकश्य सं स्यच्चतृथ' च्िरालषच्छितसंत्न । 

साद्यसक्रस'न्ताः ८,६.,१०,११११२११द षट् क्रतमातिहि- 

ताः। ते)च क्रमेणोत्तरलर दर्चिताः । तत्राद्ये ८ खगे- 

कामपशूकामभ्वौटव्यवतानेवाधिकारः । दितीये साद्यसकरेर 

दो्व्याधिथमप्रनिषाद्राद्यकासानासधिकारः । अनु- . 

कोनाम साद्यस्क: दतीवः१० तत्रं कमादिना होनख 

तन्निट्तिकामखाधिकारः । िश्नजिच्छिल्पाख्यः ११ 

.चकिथेः । तच्छित् दच्तिणामेदः तत्र सव्वखप्रतिनिधि- 

ञे ति दलति्ोक्ता सव्यैखप्रतिनिधिद्रव्यारेवस्क्तानि यथा | 

षेवनुडृसोरधान्यपल दिभानाईखसृ्ष्यादिदासदारौ- 

भिशनसोपकरणमहानसहय द्धारो इण्ट शया | तेन 

सव्यं सखपरेनेषाभेव यशह्यम् । वैरनिर्यातनकामख श्येनो 

नाम १ पञ्चमः खाद्यख,; । तन्न॒ दक्िणाऽहछान- 

सन्त्रदेवतादि । रकल्निकनासा षठः १३ साद्यस्क, । सव्ये 

षामेषां दत्तायाः सद्यःक्रियभाणत्वाव् सा्यस्क.सन्ना । 

ब्राल्यस्लोमाश्त्वार एकाहः १४।१५। १ ६। १७बिदहिताः । 

दह तिषरूषं पतितखावित्लोका बात्यास्लहोषथान््य एते 

कार्यात्र लौकिकेऽग्नौ होमः | तेषां प्रथमे १४ 

व्रारस्तोमे गाननन्तनकारिष्यां ब्रात्यानामधिकारः। 

नधथंसतेन निन्दित दितोये उकच्यखंस्ये १५ अधि- 

कारः} कनिष्य्य ढतोये १६ । तया च कनिष्ठ" ग्ट 

पतिं छतास कायः ज्ये खअसखप्रजनख ख्यविरख 

चतुर्थे १७ अधिकारः तादशं ग्टद्पतिं त्वा गाडेपन्ये 

स कार्यः तद्दोच्लाविधानादि । कतत्राल्यस्लोमख व्य- 

हाता भवति । अन्ते बरह्मवचसवोष्डीच्ा्यप्रतिष्टाकामख 

खातनोऽपु तत्वनित्तिकाभद्य च कत्तव्य: अग्निटोम- 

संख्यः अग्नि द च्रामेकाह : $ | 

५क० } तन्न दव्यदेवतामन्त्रविधानादय् क्तम् । विदत्- 

स्तोमका अग्नि्ोमस स्थाः चत्वारः क्रतयोविताः | तत 

 चखनिर्क्तप्रातःसवनः; प्रयमः १६ । तख स्श्यन्न द्वति 

सन्ना! ईर ् यादिकामख्य सासकामख चालाधिकारः। 

तल द्रव्यदेवतामन््विधानादि । ठद्श्य तिव दितोयः 

२०} रान्ञा सहिता नाहाः यं जाद्यं घन््र स्थापक- 

त्वे नाङ्गोकृर्वरन् तचखानाधिकारः । दसं २१ स्ततीयः । 

सच श्नवत्काव्यः किन्तु नसद्यदतिभ्ट्ः; ख च 

मरणकामकत्तव्यः , दैक" सव्य खारदतुः२९ रकाः 

{ ६८७२} कात्या 

करदः जोविठकाभख्छ सन्ेकामख वाल्राधिकारः | तत्र- 

सिद्ाच्नदक्षिणा | तख द्रव्यदेवताविधानादि । छलतिग- 

योडनीयाख्यः २३,२४२५ क्र तशोविद्धिताः । तेष 

अग्यः स्व्वलोमः२२। हादशाडिकच्छन्दोमनयमध्ये 

उक्थ्य स्थे उत्तमे अनो एक् रत्वा हितीय- 
दतोयौ २४,२५, ऋत्विगपोहनोयौ कार्यौ । वाचस्तो- 
साचत्वारः २६,२७,२८,२९. । छान्दोग्य चैषां विषः । 

न्ते ल्िटटत्पञ्चदथसप्रदथेकवि थलि नवत्रयस्ि चाख्या: 

षट्. ९०,२१२२,२२२४,१५. ष्छस्तोमाः एकाडइ- 

विेषाविहिताः । 

७क० । तेषां विधानप्रकारभन्त्देतादिकथनम् । 

च्यगन्याघेयपुनराघेयाग्निहोत्रदथपौसंमासदालायणासयख 

` सन्नाः ३६,२७,२८,९६.,४०,४१, षट् प्रतिकम्नेसोमाः 
क्रतवोविह्िताः । तद्षिधानादि। 

८्क० | सप्रद्शस्तोमकाः ४२,४२,४४,४५,४ ६; पच्च 

क्रतबोिद्िताः तत्र खामकामख उपद्व्यनामा४२ अनि- 

खक्तः। भिथ्यानिशस्तखापि तताधिकारः | तद्चिणा- 

विधानादि । ख्गकामख कतपेयः४ ३ | तदिधानप्रकार~ 

देवतामन्लकथनम् । 

<कण पशुश्यकामयो्रश्यस्लोमः ४४ तदिधानादि । 

तोत्र चन्नामकः ४५ उकच्यसःस्यः क्वः । नौत्रह्वति 
सोसातिदेशेऽपि विशेषविधानस् । तन्न॒ सोभातिपृतद्ध 

स्वराज्छात् प्रच्यावितख राज्ञः, दोषेव्याधिशान्दिखास- 

प्रजापश्ुकामानाद्चाधिकारः | तद्दिधानादि । 

१०क० राज्यकामस्य राजन्यख राट्संज्नकः करदः ४६ 
तद्विधानाद्। सचाग्नि्टोमष'स्यः | स्रेन्द्रपरियन्नः 

करषभवत्कार्यय। | विराडाखय;ः ४७ क्रत: अन्नद्य 

कामस्य क्तव्यः सरेन्द्रपरियन्नवत् आद्यन्तयोः आगनेय- 

पश्कः काव्यः:। चोपशद्नासा ४८ एकाः प्रजाति- 

कामख विदितः | नदिधाकनादि | पनस्तोमनामा ४९. 

एकाह उकथ्यस सखः । तन्न प्रतिघहदोषथान्तिकामसखा- 

धिकार; तदूलिणादि । पशुकामख चदटोमनामकौ ५०, 

५१ उद्भद्वलमिदौ च रएकाद्लौ ५२,५२ द्थपौखं - 

साखवत् स'हताेव तौ फलसाधको । प्रष्रिष्टिः ५४ 
तद्विधानि } उद्भिदा इष्टा ततएव दिना दारभ्योद्गमास ̀  

मास" सवल््रं वा प्रह इषुरिष्टिविधेया | वद्िधा- 

नादि | पूजाकामन्धय अपचितिनामकौ ५५.५३, हौ 

यन्न विदितौ तत्र, रान्नस्तेवरिकस् वादिकारः । तहि- 

5 जक कषठ र 
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चानादि । तत्र य्न ख प्तोतिस'न्ना ५५८रर्ख ज्योतिः 

खना५६ | तौ च साग्निचिल्यौ समजिदद्दीचायुक्तो च. 

११क» तयोटृचिखा । कटषभगोष्वौ ५७, ५८, हौ 

जरद् विडितौ तन अम्नि्टोमसंस्थे, ऋषभे रान्नोऽथिकारः 

तद्दक्िणाभेदश्च । गोषव उकयगुसस्यः गायुतद्क्िणः ` 

तब वैश्यस्ान्येषां वा अधिकार इूति.मतदयम् | तदिधा- 

नादि । भरुतस्तोमनामा५६ यन्नः तन्न भाट्या सख्छोनां 

वा गणमूतानामधिक्षारः | वेश्यस्तोमोक्त दन्ति णा । रेन्द्राग्न- 

कुलःयोनाम ६० क्रत: प्रजाक्लपशुकामयोस्तव्ाधि- 

कारः । गोकलद्लिश्या । तत्र च हयोभ्वलोः ` सखो - 

वाऽधिक्षारः न गणानाम् | राजकततव्यः उक्थयरुस्य 

इन्द्रस्लोमो ६१ विद्धितः | एरोधाकामख इन्द्रयाग्नो- 

स्तोमः६२ करतः विह्धितः। सायुज्यकामयेः राजषएुरोहहित 

योरण्वबराधिकारः । तयोः एथेक वा सह वाधिकार इति 

तिकल्यः । . पशुकामस्य अस्निषटोमघस्थौ विषनौ द२,३ ४ 

नाम यन्नौ विहितौ । अभिचारकामख पशुकामसख वा तयो- 

रधिकारः तत पशुकामख सम्पन्ना ट इती, अभिचारकाभदख | 

वि"शद्ावोदच्िखेति भेदः| . खभिचारकान्ख सशंदश- 

वजौै ६५१६६ दौ यन्तौ विदितौ,तौ च इन्दसोमौ कतते- 

व्यौ, ततु बज.: षोडचिसस्यः क्तव्यः तत विभेषोक्निः । 
स द्गेन राजानभेवाभिचरेत् म जनपदम् } वलं 
जनपदमेदाभिचरेत् न राजानम् । वेपरोत्येन वेति सता- 

न्तरम् । आभिचार राजाद्य् पमं कत्वा मारयित्वा 

शा आत्मशुद्धये ज्योतिष्टोमेन यजेतेति । शति साभवेद् 

विदिता रकाः द्शिताः। 

९३० ५क० | ततु १क० | च्यहोनसन्नकयागानां 
इ!द्श उपसदः, माससमाग्यत्वञ्च। सव्योपरखुदिशेषोपटेशः 

दीक्षमेदश्च च विद्धितः। तथाच खोल्यानि उपसदाश्च 

दिनानि परिगण्य दौत्ता। दविरातृवधिदादथाहइ- 

पर न्तसाध्या यागाः ऋह्ोना इच्यते । तत् पाठात् 

तिरातखापद्ीनस नत्वम् इये कोयमतम् । इदहादिष्, 

द्थरात्रादिकादिगप्रहत्तिर्गौखया दव्यक्तिः। वाद्थाह- 

क्तं व्यदथराल्स्य द्हादिष क्तं व्यलोकि: । दिरात- 

दिष्, खहसद्च्ि्णा चदरातादिष्वधिका दक्विणा । तत् 

ट्च्तिणाद्ाने प्रत्यद्ठं समभागेन टेयतोकिः। अन्तयेऽ- 

वशिष्टदानम् । १दवयोदश अविराद्ः विदिताः । वथा 

तत्र षोडशि्ष्टरद्धिताश्चत्वारः प्रयसा अतिरालाः । तले 

मज्ञातिकामद्य नवपप्रद्शसं न्तः १ च्यरभ्नाटमत्याः स्तियाः 

ज्यं बद्ध करेव्यः धिषुवन्नाभातिरार्नः २ । भ्राव्यातः 

गौनामाविराल्ः २। खगकामद्यारोग्यज्ामख वा आयु- 

नामातिरात्रः ४ | दूति प्रथमाः चत्वार; | कड़कामखय 

ब्योतिष्टोमनामा ५। पश्युकामख्य विश्रजिन्नामा दै। बह्म 
वचेसकामस्य तिच्तराभा ७ वीग्य॑कामख पद्धदथ- 
नमा र | अन्नाद्यकामख सप्रदयनामा € । प्रविशाका- 

भद्ध एकविं नासा १० इति षट् अतिराल्रा विङ्वाः। 

प्राप्रखप्राप्रखपशोभ्वे'ये तज्ञाभकाभ्खय श्ाप्नोर्यामोऽतिरा- 
लः ११। श्राढव्यवतोऽभिजिन्नामातिराल्ः१२। भूतिमिच्छोः 

खपस्लोऽमोतिरालः \३ । इति ल्योदश -अतिराव्राः । 
रेक ०। दिद्ठत्यास्नयः अहीना: । तत्र दितोयदतोययोः 
भोडशिपहरह्ितौ हौ अनिराल्लौ। श्याङ्किरसचेन- 

रथक्रापिवना दरति तेषां श्ना; | दितौयं हिरालञकग्य 
पूषकमेके इच्छन्ति पारिकखाग्नि्ोमख स्याने 
उकच्टं कुव्व न्ति। संस्वान्यत्वमात्र' धम््स्त॒ तदीयाए३ । 
-षण्टारहऽपि यः षुण्यषटोन दरव यात् तच्छ च्याङ्गिरसदिरा- 

नेऽधिकषारः । १ । प्रजाकाम चैवरये २ । खग कामद 
पश्काभयख वा कापिवनेऽधिकरारः २। विच्चल्या खह्ीनाः 

गनेषदच्छन्दोभान्तर्ैद्धपराकाख्याः पञ्च क्रतवः। तन्न 

कदे लिरालं १ विदतृस्तोमयुक्ताः सव्यः अतिरात्राः ` 

वतृखंख्याम्यत्वमाबम् | तत्र राज्यकषामखाधिकारः। पश्ु- 

कामस च्यन्तवसौ २। खगेकाभख्य पराके १ दूति भेदः। 

लिचलुररजामदम्नप्रवशिषसं सपे विश्ाभिताख्याचत्वारः 

चतुरहसाध्याःक्रतवो विदह्धिताः। तन्न जामद्ग्ने, चतुरे 

चुदिकामोऽधिक्रारी | तत्र वि'थति्रौ्ताः । खेषु उप- 

सदः एरोडायवत्वः खु: । शक ० तेषां विधानादि । 

४क०। पञ्चाहसाध्याः तयः अह्ीनाः। तत्न प्रथमः देव- 

पञ्चाहसंन्तकः पञ्चशारदोयः इितोयः तद्धिधानादि ब्रतवत् 

सं ्तकस्ततीयः पञ्चाहः । तत्र ज्योति्गौभेडाब्तं गौराबुः 

दूटेतन्नासका पञ्च एकादहाः | सवजितद्वात्र दोच्ता भवति । 

तदूविधानदि । ५क० | षडहा अह्णोनास्तयः। कत- 
षडहः १ एष्छावलम्बाख्यः २ लिकद्रकः ३ इति तेषां 

नासं | तेष स्तोमपरिधानादि । सप्र सप्राह्ा अह्ोनावि- 

हिताः] तत्र चटा. मड्ाव्रःछत्तमं भवति । चतं 

सध्ये द्तीयः पशुकामसख भवति | इन्द्रसप्रा्हरुन्नः पञ्चमः! 

तत्र॒ पञ्जे सप्राहे हितीवादेकादहादारभ्य षडकाहाः 

न्याहानि भवन्ति । तत्र च्योतिर्गौः चायुः अभमिजि- 

द्िश्वजित् नव्वेजित् इव्येते षट् ्रयेकं चमहात्रताः 
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-कायाः। यवञ्च महद्र सर्वाेषु भदति। सर्वस्नोमजउत्तमः 

येषाहे उ्योतिर्मौरायुरभिजित् . विश्वजित् सव्वंजित् 

महाव्रतं शब्देश्रोमोऽतिरानः | जनकसप्नरान्नः षषः 

सप्राषहः । तदहिधानादि। . उत्तमे स्रमे शत्रा 

हड्द्रथन्तरचामयुक्तग्ः ते च एच्छसलोमाख्याः श्त्येवं 

शप्र सप्राहा खह्टोना उक्ताः | तत्र विधानादि । अष्टये 

अहीने पारकात् षड़हादवसितात् महाव्रतम् भवति। 

नवराल्रे लिकदरुका च्योतिः गौः खायुः इत्येतन्न 

प्रक्षाः | . नवरात्र षडहादूर्' व्योतषिः गौः खायुरियेते 

कादा भवन्ति १ वंस्व प्रकारान्तरम् | तद्ुविधानादि | 

द्थरालाञ्त्वारः | लिकङुप् प्रथसः पति्ाकामद । 

तद्षिवर्ना{द् । कोदठर्विन्दो नाम हितोवः खभिचयं- 
माणश । पूद्शरालनामा तोयो द्परात्नः | वड- 
शिघानादि। पशुकाम छन्टोभनामा बत्य दथ 

रात्रः। पौख्डरोकनामा एकाद्शथराबः वदविधानादि। 

२४० ञकरख्डिकिाः | तन् १क० | दाद्थरालादोनि 

रकेकाड्ढया चत्वारि शदरालान्तामि सलाखि उक्तानि। 

तत्रच येन कमेण यन्यद्धानि उपदिष्टानि तानि तथैवा- 
वगम्यानि । ततु अावापिङकानामन्यः करभः पौ पदेथिकानान्तु 
उपदेशक्रम ख पाद्यः । तवोपदि ् टाइव्यं तिरिक्कागानङ्का 
मावापक्रभोक्तिः। यया. अपू व्यमा सत्रं द्शरात्रावापो- 
भवति स च भवन् पर णव भवति नपूष्बेः। षट् 
पाछिंकानि अहानि, चत्वारि ढन्दोभानि खहानीति 

दधरालः। च्यः षडहः तरयन्छन्दोमा श्गिवाक्योदद्म 
द्व्य वा दशरात्रो भवति| अयन्च सव्वंश्नामङ्कामन्ते 
परोनवति । प्रतिविदितिषु महात्रव' द्थरान्ाड़चरमे- 
काहे भवति । एकाहं विना सतसख्याप्रण्े द्थरानात् 

पर महाव्रत भवतीत्यथेः | महाव्रवादग्यत् आखावापानन्र 
दथरालात् व्व" भवति! यत्र षद्धभिरहोभिर्विशा म 

प्ते सतरषंख्या तलराभिद्चवः षडहे पूरषयोभश्ति । 
"अभिञ्ञवद्यादितः पञ्चाहानि। पञ्चाहा, (पञ्चाहन.विना 
(सुय ऽप्रये) ) वरहाय" (वहेभ विना सलं ख्याऽ- 
परण) ज्योतिर्गोरायुः । ज्योतिरादोनां न्िकद्रकाङ्ूति 
खत्ता । चदरहाथं (चद्रह' वना खलखुख्छाऽपरणे) । 

`ज्योतिरदितिज्नम् मडाव्रतञ्च ! एतङगतष्के प्रथं भवति । 
इ 4 शयं (दद वना देवस खयाऽणुरण ) गौरावुञ् 
पूरण भव्ति । सत्छाद्यन्तयोरतिरालः काम्य; प्राय 
येदयनोयगोरनतरलि चआतारख्वानमू | यका 

हाप; क्रियते तद्ध तयोरतिरातुयोमध्य करणं षिदि- 
लस् । आवापानां खमवायेन यन षत पूते तत्र यड्- 

यदस" तत्त्ूम्ब' भवति । यथा एकोऽभिञ्जवः षडहः 

ऋअपरस्तसव पञ्चाहः चदरहस्त्यरोद्यहो वा ततर पञ्चा- 

हादे: पूव्वंभावापः। इति सत्रा्रापोपयोगिनो परिभाषा । 

हे वोद्थरात्रसत्न | तत्र एच्छाद्बसितात् सव्यस्तोम- 

संञ्नोऽतिरालो भवति| अयं भावः-सब्वशय सेषु हाद्थाह- 

धमां विहिता श्तस््रयोद्यरालं खले सकलोऽपि हाद 

शाहो भवति, एकमहरष शिष्यते | तत्र एच्चात् परः ववं 

स्लोमोऽतिरालः काये: तथाच १ प्रथमदिने प्राय- 

शोयातिरालः, तता दितीयादिष षटद् दिनेषु सप्र 

 भाहान्ष षः षडहः, अमे सदेखोमोऽतिरान्ः, नध 
आदिषु चदे खन्दोमाचत्वारः, व्रयोदथे उदवमोयाति- 

रान्न इत्येवं क्रमः, एवमन्यत्रापि । दियोये ्रयोद्चरालं ठ 

दथराबाइत्तर म्ाव्रतभिति भेदः \ सन्ध्रार्येटतोवन्रयो- 

दथरालख्ध गवामयनवतु सम्धररणप्रकारः । चतह यरालाणि 
 लौखिसनाणि। तेषां विधानादि। तनान्िमे विवाहोदक- 

लल्पसं शवितानासधिक्षारः । पड्कद्थराब्राणि चत्वारि । 

तद्विधानादि सप्रदथराब्रे अष्टाद्शरात्रे एकोगविथराले 

वि तिराते च नेवावपनपर्तिः । २क० षोड्गराता- 

दिध चदषु खावापप्रकारः। तत्न बोदश्राले प्रायणीयात् 

लिकट्रुकाः दथरालोत्तर ब्रतञ्च | सप्रदषराने प्राययीयात् 

पञ्चाः | खषटाद्शरात्रे प्रायणोयात् षडहः, एकेान- 

वियराल्रे प्रायषोयात् षडडोदशरालोत्तरं तव्रवञ्च। 

ष्त्येवमावापोक्या विधानम्रारः | एकविं थतिरान्नौ खषो- 

ङशको दौ अतिरानौ । ततुवापप्रङारः। तदघानारि। 
न्नादयकाभख हति यतिरातौ विदितः । तददिधानादि। 

प्रतिष्टाकामख्छ सयो शतिरातशिद्ितः | प्रजाकामख 

पशुकामसख च चठविःशतिरातोषिडितः । वद्ध हिविधं 

सत प्रथम विधानादि । हितीयद्य संसद्सन्ना | तत् 

विधानादि। शन्नाद्यकामख पञ्चनिंशतिरालं, प्रतिषा- 

काम्य षड्विंशतिरातुम्, ऋद्धिकामख सप्रवरिंयति 

रातम्, प्रजाकामख प्शुकामख वा अष्टाविथतिरातुस्, 

हारि शद्रातुञ्च विहितम् | तेषां क्रमशो विधानानि) 

एकोनलि शद्रातृख तिद्रातुख एकि चद्रालख दादि - 

दरातसख च विधानादि। तयस्िंद्रा तख तुयो भेदास्तेषां 

विधानादि। चठस्िंद्रातमारभ्य च्छा चत्व(रिशद्रातात् 

सप्ठानि सताणि चवापक्रमेष पुव्याखि | तल च वेषः 
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अन्नादयकासस्य चद्वस्तिंद्रातुम् प्रतिशाकामख्य षट॒ति'थ- 

दातुम् सन्छदिकाश्खसखप्रत यटरातु प्रजाकाम पशुकाम 

बा अराति दरात् षवत्वारिशद्रातञ्च सत्रं पिहितम् । 

रकाच्रपद्चादद्राताण सप्र सल्राण्ि विहितानि! तन् 

प्रथमस्य विष्टतिखज्ना | `तदिधानादि । हितोयख्य यमा 

तिसालरषन्ना तददिधानादि | अखञ्चनाभ्यञ्जनोयन् ढतोयं, 

विद्यु मध्ये आत्मानं विख्याप्रयिदकाम्खालाध्िकारः। 

तद्बिधानाद् । खंवद्यरमितं नाम चतं तद्विधानादि। 

शकर । प्रजातिकामखय विहत्य टकषटिरावुख् एतत् 

समानतया विधानादिप्रसङ्गादुक्रम् | सषितः ककुभः पञ्चमः 

तदिधानादि । तत्र ॒प्रजातिकामय्याधिकारः | षषसप्र- 

भयोः सामान्यतोविधानादि । अतरावृख्य विषानादि। 

ततु विधाने पिकल्यः । 

४क० | तत् खवमसन्तन्यादिषोमशिधानादि | श्वद्धरप्र- 

श्टतिसत गवा्मयनधलांतिहेयः। आद््यानासयनवंन्नक- 

सत्य विधानादि। खादि्वानाभबरवत् खङ्गिरक्लामयनं 

कां तत् विधेषः। इतिवातवतोरवनखन्नष्बख विधानादि । ` 

कण्डपायिनासयनस त्रवत् कालविधानादि। तल चछुखा- 

स्याने सोमोपनहनादिपियेषः । सपेसतखं नख खलख 

भेट्विधानादटि तत्न गवामयनधमां तिदेशः । 

५क० 1 तापञ्चितनूामबबद्य विधानादि | म्तापञिव- 

नामसनलख वि्ानादि । चज्ञकतापञ्चितनामसलसख, सल्ल 

शाव्याग्निसत्रखय च विधानादि । लिखंबष्सरसत्रख विधा- 

नादि । महासन्रसत्नसतख विधानादि। प्रजापतिखनसं- 

ज्य हाट शं व्यरसाध्यख विधानादि। षट् ति शदव्धरसा- 

ध्यख शह्यानामयनासं न्नसतख विधानादि। शतश्षवन्मरसा- 

ष्य साध्यानामयनसंन्नसत्रश्य विधानादटि। ससस वत्सर - 

साष्यद्च विखद्धजासयननामसत्रस्य विधानादि । तखच 

गौर्या इत्या सड्स्तदिनसाध्यता तेन सडस्तद्धव्यमेतत् 

सत्रमिलन्नेयम् । सारखतसत्राणां विधानाद। यात्- 

सलनाम सतम् । ऋषमेनाधिक गभिीनां दतृसतरीणां 

प्रथमगभाणां शतं सचष्ठपूरष्ायाररवे उत्ष्जेत् तासां 

ख्स्तपूरणे इद् चतु समाप्यते स्त्ोवतशानां दोहनाभावे 

प्रः ब्धमानानां तासां सड्स्तपूरण्पं सम्पद्यते इक्रिः। 

खारण्तद्य दीखाकाकटेथाद् यथा चत्शुकतसप्रम्याम् 

सरखतोविनथने ख्याने दोष्ठा । सरखतो नाम प्रत्यक 

च्छोता नदी प्रजति । तद्ाः प्राक्पश्चाद्भागौ सर्वलोक 

प्र्यचौ मध्यमस्तु भागः भृम्यन्तनिमम्नः प्रबहति नासौ 
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केनचिदटश्यते तत्स्थानं विनथनष्च्यते तद्ध प्रभासस्थान- 

भिति भाधवाचायंः। तत् दोच्वारिधानादिप्रकारः | 

ष्क, | तदीयङ्विधानादि। शरखतीढषदत्योः सदमे 

वद्षिधानादि। उश्शस्तवखे (शर सत्या उत्परत्तिश्याने) शखग्नये 

कामाये रमिता तत् कारपचरेथमेटे यमानावण्टयस्ञा- 

भस् । उद्वसनोया इूषटिशान्ते कार्यां ¡ एष्यमनौोयरड्ि- 

तानि स्वारखतानि बोखि सवायोल्य क्रिः । पूर्व्ोक्ञ- 

शहसापूरये ग्टह्पतिमरणे सर्वषां गवां नौ वा 

एतत् खत समाप्यते दलुक्गिः । ततु वच्छमाशेरतिरात - 

रिष्ठा सतु शुमाष्यनिद्टक्किः। तत् सहष्पूरणे तदेव 

दत्वा सल्रसमाप्निः । रटहपतिभरणे खआदुःरुन्नातिरात्' 

लत्वा, सर्गहानौ त शि्जितृत् शतवा समापयेत् 

दूति भेदः उभयथाऽपि च्योतिष्टोमं लत्वा वेति पचान- 

रम् दूति प्रथमथारखतम् । द्वितीय इतिवातषतोरयनवत् 

काथं तद्िधानाटि । तत॒ विथिचचयदृङकोर्यविधेष 

विधानम्। शह्णशष्णयोविं शेष विधानादि । ठ तीये सारखते 

विश्चलजिदभिजितोविंधानादि। ऋत्विजाऽऽ्चार्यंश्चवा 

तत्र दातं नाम षत" काययेम्। तत अरण्ये उत्द्शटा- 

गावः संवत्सरं, दितीयषंवत्यरं विगतोदके स्याने र्त 

श्धोयाः। सरसखतोतोरे नेतन्धेषानाम पुराणा सासाः सन्ति, 

वन्रागन्याधानमारम्भणोयं, कुरुचचेत्रे परी णतस्यले अन्वार- 

म्भणोयम् । ततद्टतोयवल्यरे परोयच्रामस्ले दथेपौर- 
भासान्त कुयात् | खवशिष्टविधानादि। उषडतीतोरेणा- 

गत्य यनाय मवभ्टथस्ानम् तत्र स्याने मन्तरपाठे विशेषः । 

७क०। चत्र वशाखखय वा शुक्तप्ड्चग्यां तुरायखनामसार. 

खतं सत्र का्योम् | तख दौताविधानादि ] तद्धंकयषं- 

साध्यः तत्र व्षपयेन्कर्सव्योपटेयः | दा्षंदर्तवद्नियतो- 

केऽवमभ्टथस्लानम् | “ भरतदाट्शादह्ादिः हाट्शाद्मेदः 

तदहिधानादि । उत्सपिष गामयनविवाल्याभिधानम् | 

२५अ०१४क० । तत्र खङ्रेयुखयदेषोपगमाधं प्राय्ित्त- 

विधानम् । तत्र प्रायचित्तथन्दाचस्तु प्रमू्वकायतेभावे 
घञ् प्रायोव्िनाशः ख च {ध्यतिक्रमदोषः तस्य चित्त 

सन्वान' चितधातोर्भागे क्रः वित्त धानामनेकाऽलवात 

प्रायद्य विध्यतिक्रमदोषदश्य चित्तं 

५ पार- 

सन्धानभिद्य॒च्यते । 

सन्धानम् ^प्रायद्ध वितिचित््योः '” दति 

स्करप्रष्टतीनोति ” पा० वा० चट् न्ख विनाध- 
† ल १. + [र 
कालएव काव्यमिति पूब्व पच्च ^ अगन्तुकानामन्त 

ठ [) ६.९ 
नितः" इति न्यायेन सव्व कायान काथ्यमिति बिड़ान्तो # १ 

ॐ 

भ 
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गौणः । निभिन्तकाले एव कर्त व्यतेतिषठख्यसिद्धान्तः तत्- 

कालाकरणेऽन्ते करणमि्िःतख्य गौ एकालताव्यपस्यापनम्। 

अनादेय सव्वत्र प्रायि महाव्याहृतिदोमः । खादेश 

विषे ठ॒ यथादिष्टं करणोयम् | यथा ध्प्रषौताः 

स्वात्र असि्छयेदिति"” यजल॒०५,२८, प्रणोताभिभथैनजेव 

प्रायञचित्तम् । मडहाव्याद्ृविष्टोमेऽयं विरेषः । हौ तिके 

(ऋग्वे दोदिते) कमणि उपघाते गाह पयेऽग्नौ भूःखा हेति 

1° होमः अयमग्निदेवतः । सच अनादिटक्त॑कल्वात् 

न्रह्नणा कायः । ब्रह्मवरणात् प्राक्निनित्ते जाते बरह्मवर- 

खात् प्राक् व्याृतिहोभाय ब्रह्मान्तरं दत्वा तेन कारयि- 

गव्यम्। अब्रह्मवरणकेऽग्निहोतदौ तु खयं शाय: | 

गभे ठ कालाहूतिभिरख सम्द्यः ¦ यज व्ये दोक्तकर्मराप- 

ते दशिणाग्नौ भुवःख!दधेति प्रा इोमः कार्यः खच 

भ्वत् बह्मणेव काय्य; । रोभेतु ततपि श्चाग्नोभरीये 

भवः स्वाहेति होम इति भेदः । तख वाय्द्षता । साम- 

जेद्विहितकर्मोपषाते याद्वनीयेऽग्नौ खःखादेति 

प्राण हामः सच सर्य देवत, । चतु द्ोतानि सव्ये ब | 

दथैबेदोक्तकर्प्ोपधाते व्यस्तं तिभिः घमस्तेन भूभुवः 
स्वःसादेदेकेनेति चतुशरहोमः काय; । अवाचार्ने 

इछाद्याभिः पद्भिः प्रयुचमाहइवनोयै पञ्चाति 

सर्व्व प्रावचित्तसद्तकोहोमः। अविन्नाते आात्तादौ 

कश्मेणि व्यस्तसमस्तमहहाव्याद्ृतिद्टोभाश्चत्वारः काः | 

तथा हि यन छन्वदोक्तत्वादिना विशे षमहोनास्ि अथय च 

ख्टतिर्पलभ्यते } यथा यन्ञोप्वोतिना वद्थिखेन द्च्िण- 

पाखिना पश्न्िपाणिनिा कमे करव्यमिलयादि ख्टति- 

विद्िवं यन्नोपवौवधारणादि। तख कथर्िदुपघाते 

व्यस्तसमस्तमडह्ाव्याडूतिडहोमचदद्यं प्रायचित्तं कायम् ॥ 

दन्ते च याजुषः प्रायुक्त सवेप्रावदित्तशन्तकं पञ्चा 

ईुतिष्ूपं सव्ये न्नातेऽविन्नाते निलित्ते वा करषोयम् । 
ऋताय स्मदायभेद्ः । भूरिति गाह्पत्य, भष दति 

दचिष्पाग्नो, सरिति खाहवानीये भूर्भवः खरिति, सरवयप्रा- 

यचित्तस त्तकम्चाचा्धतिद्ोमश्च आधवनीये दूति याज्ञिक 

वादेव भटाः। भूरित्याद्याद्धतिनवकमाद्वनोय एवेति सम्पू 

दायकारिकाकारो | महापिष्टयन्ने, दचिणाग्नौ च्छव. 

्येऽपृष्वेव, शतरुद्धिये परिश्िस्च | त्रत्बकाद्च च चतु 
षथयाम्नौ"दति ककः | अथ कमेविभे पेष प्रायञ्ित्षभेदाः 

अकण त्द० प्यन्तत्र उक्ताः | अक्र श्खत्रादौ 

क्मशमाश्जितः प्म यजमाने ते तदैव कर्मसमाध्िमव- 

तये कः पत्तः कतिविगादिभि; येष दसाष्यनित्यपरः पर्वः | 
ततु कर्म॑समाप्रावपि उन्तरक्रियाविभेषोविद्ितः | 
स्क० उप्रशतपशुपलायनादौ प्रायद्धित्तमेदः | ततो- 
ऽन्ये दिषद्धतिः । < क । अस्थिचयनप्रकारादि । 
१०क० । सलषिधेषकरणायं ठते उद्ये दवात्तद्करके 
-विश्वजिन्नामकेनातिरातु ख यजेत् । सवराद्ययं कतदीश्चाणां 
यदि द्ानुमाचुषाद्वा निमित्तात् शभिकते द्तामात 
क्ते वा सतु सखाभिनः सतः न समाप्यासोति बद्धिजायते 
वद् शोभेनोपलच्वितं साधारणं धान्यष्टताद्कि ुतादिभ्य 
यगात्रोय' एत्वा सव्व खदक्िणेन' विच्चजिताऽतिरातेख 
यजेत् । खच शोभे क्रोतणव भवति नाञ्लते इति 
ताण्ड्य स्थितम् | क्रोतेऽक्रोते वा सोमे विश्चजिद्धवतीति 
स्वमतम् । अध्वयुप्रश्टतोनां दैवात् खस्वकषार्याकरथे 
अदिं कमे समाप्य पनरन्यवरणपूवकं यागारम्भः । 
तत् दिनमेदे विथेषः। दोचितख्य पलो चेत् रजस्वला तदा 

दौच्लाद्धपाखि शडकादोनि निधाय सिक्रताच्च च्या रक्त 
` ष्यात् चऋासोत | सत्याच्त वत्तमानाच्च सिकताद्धप- 
विशेत् । प्रातःखायञ्च वेदिरणोपे खिकतास्लेव तिषेत् | 
चतु्े$दनि गोसतुभिखोद्केन आत्ते स्ञानः विधाय 
वासो ्टेत्वा सान्निपातिक कुयात् नारादुपकारकम् | 

च्छारादुपकारकं च दौ कषणोयभूग्य ज्ञे खनादि । प्रष्धता- 

यास्तु द्रात, स्ञानादि) गर्भो न दीच्चयेदिति 
वहोच्ानिषेधः इति मतान्तरम् | “अयन्नियाः गभा” 
इति खतेः अनुबख्धप्राप्रकरणोयत्वात् निषेधस्य तहिषय- 
स्वेन गभैवत्या अपि दौच्ाधिकारः इति खलम. 
क्तम् । दोलितख दःखप्रादिदथनादिप्रायङित्तषिरेषः ॥ 
चमसस्छ पोता परोतत्वविषये प्रायश्चित्तम् शोमस्योपरि मेषः 
वर्षणे भक्ताभक्तनिखं व पूम्ब कः तत् प्रायित्तम् | वचमस- 
दोषे द्रौण्कलसथोषे च प्रायचचित्तम् | अभ्िभेदने होम 

भेदः प्रायद्धित्तम् | 

शसोमाप्रटरणे.खव्यक्तरागपुष्याणि ठणानि सोमका निधाय 

अभिषवं कु््थात् । बह्कालोनखादिर्टचख व्ञीर्पा 

अह्र जायमाना श्यनहतमित्य च्यते तत्, ग्ामकान्, 

सोमसच्शान् लताविशेषान्ः पृतोकान्+असणदूर्व्वां अव्यक्त 

रागा द्रूववां हरितकुथान् अशरव्कान् दर्भान् वा पृवैपू्वा- 

भावे उत्तरोत्तरान् प्रतिनिघायाभिषु शयात् | तत्र गोदानं 

 प्रायञ्धित्तं त्वा उक्तद्रव्यख यागखभापनम् | तत्र च खव- 

श्यान्तर पुनः यन्नः करणीयः, षोसकलसमेदे बरह्धमठाम १ 
र 
4५ 

ध 
ः 

॥ 
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पाठः प्रायचित्तम् इति विकल्पः | अभिषवणवचर्भणि प्रद 

व्यादिमाबखोमरसलाभे जलादिना तख ॒वद्धनेन कलसभा- 

पे द्रोणकलसपरणं सम्पाद्यस् । सोभेऽदलभ्यमाने यक्किच्चि- 

दथिगतमानोय एनः यन्नः । तत्र गोदानं प्रायञ्चित्तम् । 

१९क०} खोमातिरेके आाद्यादिख्वनभेदे प्रायच्चित्तभेदः। 

दोलित रोगे द्रोणकलसे उप्रानःं शुर्ट)पिप्ल्यादोनां 

सध्ये येने च्छेत् तेन भिषक् विचिक्त्धेत् नान्येन | तख 

विधानादि। ज्वरितखापिरोमशान्तिं यावत् प्राग॒विडितदेय 

खव वासोन। न्यत्र । प्रातःसवने च तस्य मन्तरवियेषेणाभि- 

मेकप्रकारः । एषं दौ चितं वेः कत्विजः सवनान्तेष स्पे 

बुः । तन्न यजमान मन्त्रभेदेन स्मः । तन्न् मरये तख 

दाविशेषं कत्वा दोक्तितख्यास्योनि कष्णाजिने बद्खा 

ग्डतसव पत्रयपि स्कमं पतिकम च कुर्यात् । पलो 
अरणेऽप्यवम् इति परच्ठान्तरम् | तख अ्वातदिक नेदि- 

हिं दोच्षयित्वा सत्रख्य समापनम् दूति मतान्तरम् | 

श्वमते भरणे एष क्भसमाध्चिः। उभयपल्तेऽपि । त्र 

प्रायञ्चित्तविधानादि। 

१७क० | उखाभरण्दिने यजमानमरथणे वियेषबिधान- 

प्रायञ्चित्तानि | सतरदीच्तामध्ये मरणेऽपि उक्रसोमाद- 

कमान्तक्रर्ाय दोक्तितख तत्कम्फलं भवति दोलि- 

तद्य भ्वाव्रादेरेव प्रङतक्रतुफलप्राश्चिरिति मतान्तरम् । 

क्षाम्निना नेदिषिना पुत्राद्ना स्क्तायेष्वग्निष॒ सख्वकोयेन 

दरव्येयादषितस् खाग्निचित्यादिकक्रतोः नेदिषिनिएय फलं 

प्रठतक्रतेफलं तु श्तयजमानखखेति सखमतसम् | तत्र 

उपदीक्लो खेष्र्निषु नखनिक्षन्तनावपि हादथान्तं साच्चि- 

श्रातिकं क्यात् । यद्यना्ताग्निनेंदिढी तदा खति्णा- 

भेवाग्निषु करणं तत्र च वैच्वानरनिर्वापः प्रायचित्तम् । 

रकराजकयोरपर्व्व वा न्तरेऽबद्यन्तरे समानदेये यजमानयोः 

यन्नकरणे सोममंसद्ो भवति । तथाच हौ यजमानौ 

चेत् मिथो वैरिणौ समकाले एकखिन् देधे, गिरि 

नद्युरदिव्यक्रधानं विना यागायं सोमभेककालं चतः 

तदा समेत्य सवनात् सखव द्रयच्यते । तल सव्ये" 

कमे सत्वर कार्यम् । परयन्नापेच्तया खयन्न ष स्थाधिक्य- 

मिच्छन् सत्वर सपे काग्ये' कुर्यात् । तदिधानाद् । भिन्न 

देथकालादौ पव्वं ताद्यन्तरे 

मेदः । ससवविषयषएञ होतरादिभिखसुट्मरणकामेः 

प्रीतौ च न ससव । ति 

कत्तव्यकमं विशरेषविधानम् । यया छाना होतुः ध्व 

युच्णाऽध्वर्यौः वजमानेन यलमानसख्द्यादिद्धमेण मरय- 

भिच्छता तत्कमे कार्यम् । यञ्च यन्नः एकद्निरध- 

गस्यदे्े परस्यरदेबे भवति अन्यतर देषाभावे उक्रदेणतो- 

द्रूरत्वेच न सम्भवति | उक्तानामेकतरेण तथानुष्ठिते एक- 

तरस्य मरणे । खसखयन्नान्गेता अध्वयुदयः तदो यक 

षं अर णपूव्वं कं कुर्यु: न वरणा न्तरमपेच्छते । घोमादि- 
दाद्धे प्रतिनिधिना कमे समापयेयुः | प्चगोदानं दत्त्वा 

यन्नसमापनम्। दाद्श्या राले: प्राक बवैचाभते दोष 

एनयेन्नारन्भः उन्तरन्तु पञ्चगोद्ानमातुद्क्तिणा प्राय- 

ित्तमिति मतान्तरम् । बह्य्यएव द्ितकमाधिकारात् 

अनादेशे सवेन प्रायञचिततद्ोमे तस्येशधिकारः । य ब्रह 

ठ अग्निहोत्रादौ यजसानाधिकारः इयत 'माक् । 

९६अ० &क° करकाः प्रव्ये पयोगिमहाषीरसम्भ्रर- 

कसेप्रतिपादिकाः। यथा उत् पिर्डसश्चयं वह्मीकलोष्टं 

छकरोदृषातां म्टत्तिकां पूतिकालवाविगेषं गरे धकाः 

(जलशन्निहितमद्धाट णजानि शुक्तानि फलान) इत्येतान् 

सम्भारान् प्राकसंस्यान् उद्कखस्यान् वा लत्वा छष्णा- 

लिनम् वच्छमाणलच्तणम्, अज्निम् (कृदालम्) उन्तरतोनिद्- 

ध्यात् | तेषामादानभिधानादिमन््राः) श्चात्र अति- 

.चिक्रणा भोख्डादिनिमां ण्योग्या कुम्मकारस 'खछतेव रटद्यते । 

नयाभूतन्हद्ः रठष्णाजिमे उत्तरतोनिधानम् । दलिण- 

तञ ष्णाजिने वलमोकलोद्ख । ठबष्णालिन' परिष्टद्य 
पञ्चारलिप्रमाणं समच्तुर्तः भूभाग प्रागृहार ठत्वा सप्र 

भूष स्कारानु ठंत्वा सिकतोपकिरणे परिटते उक्र 

ख्याने शष्णाजिनस्वान् सम्भारान् निदध्यात् । उक्ञ- 

खमे जलरभ्य् चे सम्भार; चसे च सन्ताः | ततो- 
ऽध्वयु : गवेधका अजापयद्च यक् निधाय वलमोक- 

लोहादिभिः यद्॒ इखत्पिर्ड' भिचयेत् | ततो महा- 

वीरं काययेम् । तवृश्लदपं प्रादेथमा तमू मा सेचनचन्त 
(गनतैवन्तम्) मध्यदेशे सद्भ,चितमेखलम् (उलूखलवत् 

खटिस्रहणयोग्यसर् ) । मेखलाया ऊं लग््गलम् 

(प्रादेशमात्रग्योप{रिभाने तग्गलम् ) परिशेष्य ततो- 

ऽधखूा] मेखला कार्य्या | “मखख शिर" इति भन्तेण 

निषपन्नमहावोरस्पयेनम् | आअनेनेव सन्वय तदादान- 

मपीत्येके । एवमितरौ मह्टागीरौ कुर्यात् | चभिमर्ज- 

नानन्तर सवेधां भूमौ निधानम् । ख.ङखखाङतो' पिन्वने 

(दोहनपातरे) रौहिणकपाले वच्छमाणषुराडाशकपाले 

वन्ले सव्व समीपे भूमौ निधाय 1 उपशायाम् (नदबपि्ी 

खदम्) प्राव{यिाधं निदध्यात् | “भखायत्वेति सम्बरो ए" 
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गबेधुकाभि : ऋच्लीकर्ययात् । दक्तिणाग्निनादोप्रेन खख 

खरोभेण “अश्चख त्वेति" तखाः उटोधूपनम् । उखावत्- 

प्रदाहनादि । चत॒रचखमवट खात्वा तत्र चरपखम् (पाक- 

साधनमिन्धुनादि) अस्तौये तत्र त्रीन् नडहा- 

बौरान् च्छनजोकतान् निधाय पिन्वने (दोहनपालरे) 

रौ ह्णकपाले च न्यो निधाय एनः खपेणावच्छादटा 

दिष्णाग्निना दोपयेत् । “ऋजवे त्व ति" सन्तरेष्ड पकां 

ष्टदसदरेत् दिवैव प्रदरहनोद्खारौ कार्ययो । तत्तानि 

चजापयसावसिद्धेत् । दर्ष्णो पिन्वनादीनां करष्याभि- 

सशेनद्व्षणधपनप्रदहनोद्गरणाउसेचनाटि कुर्यात् । 

२क० महावोरछक्ता प्रषग्यं चत्थप्रकार; | यथा प्रवहं 

सायंप्रातः प्रायुपसदः प्रय चरद्य' कायैम् । खपिदितं- 

हारे प्वभ्य चरणम् । पल्लीश््धिधावपि तया तद देनं 

न कार्यम्| वैदिक्णन्द्रक्रिखलन कार्यां । प्र्षलन्तरा- 

भाषात् याबडुक्तं तावदेवाल्न भवति नाधिकमु। अव 

चरमदम्बन्धिपावसोइम्बरम् मान्त्र मौ ञ्ज' लिटत् । तल 

विचेषः यज्ञमानस्वन्धप्रमाणपादाया खौदुम्बयां खासन्दया 

वाल्वजं षल्वजव्रयं बन्धनरच्ज भेवति । 

गाहषत्यं पूर्वेण प्रागयङ्गथानास्तोयं तेष पाल्ाशादनं 

इन्दः कायम् ] पालख त॒ उपयमनं महावीर, 

परोधासौ, पिन्वने, सौङ्णकपारे, रौहिणहवन्यौ । 

अरतौ खचौ, स्यणामयच्छम्, ट्टी, चतमाने, वि तिं 

खञ्जप्रवान्, प्रादेशमात्रान् विकड्तशकलान्, सुव 

सञ्चनेदम्, धविन्नाणि, परिधोन्, रच्जुसन्दानमा- 

सन्दोम् शष्णा(जनमिम्, खरार्थाः दकता अध 

बद्ध, पाठक्रमेखवासादयेत् । तत्र बाद्धप्रमाणा खदु- 

म्बरो उपसंयभनो । मह्ाख्खा प्रचरण्या स्तृक् | 

परोधासौ शंद्धाकारौ, स्या मोबन्वानायेः सतम्भभेदः । 

भयखः अजानन्वनायेः श्प; कोलकः | ष्टो उप- 

जेषौौ च्छौदुम्रौ | रकं रजतरत्तिकाथतमानं, दितीयं 

स्ल्रन्तिकाशतमानम् इति दे शतमाने । शआौदुम्बरणएवा- 

रन्िमालः स्तवः) बेदटोखञ्चमयः | धृनोवयेभिरिति धवि- 

नाशि कष्णाजिनखर्डनिश्भितानि द्र्डवन्ति त्रोखि 

व्यजनानि सन्दानं दोहनकाले गोपा द्बन्धनाथां अज- 

बन्बनार्था च रच्जु; | अर्वत् प्रयोजनोपयोमि अन्यदपि 

इन्द आसाद्येत । प्रयोजनवद्दरव्यञ्च स्छप्रः पवित्रे, 

अग्न्ोलदवनो अाञ्छस्याको प्रभृतमाज्वं, नरपे, पाली 

पिम्, उपसच्छनीपालम्, उपवा, इतरो महाबौरो, 

च | ोटष्टनं मौसम काव्यम् ख. दग्बरो षभिदि- 

त्टादि इन्दय सादयेत् । प्रोचणोः ंस्कत्य उल्याय 
अद्मणोऽचन्नाकरम् । होलादिप्रेषणद्च “यमाय तवेति, 

सन्तरेण प्रतिमन्त्रम् उक्तटूव्याणां प्रक प्रोक्षणं रायोडत्य 

च दरण प्रो्णञ्चकायेम् | शालायाः पषवेदारेष स्यां 

भयख च निम्काख, शालाया दत्निणखां होढः सन्द्भने 

निखननम्, ( नारूपत्यसमोपे उपविष्टो होता यन 

निद्धातां स्यां मयृख च पश्यति तादशं ख्यानं 

'होटसन्द्भेनम् ) } माहेपव्याष्वनीययोङ्च्तरतः खर- 

दचिण्तश्च भिन्तिलग्नष्च्छिष्टख्रनिवाणः 

कायं: । आाहइवनोयं प्बेण सुनाडासन्दौं पर्याहृत्य 

दखिणतः प्राचोमाखादयेत् | राजासन्द्या उत्तरतः कष्णा- 

जिनमथा्तृ्ाति तद्धित्भ्वुयपथये निदध्यात् नहा 

वीरौ चाच्छाद्येट्बेति | स्थ ादिनिङरानि अध्वथये- 

रज्योवा कुर्यात् । “देव त्वेति सन्त्र एतेषामञ्जनं 

कोता बु्यात् । महावौरमाच्छ च संत्य ““थिव्याः 

खष्यय" इति मन्त्र य रञतशतरत्तिकामानं सिक्तामध्ये 
प्रजेशयेतं । शक ० शुक्र' गायेति प्रज्लोतुः प्रे षणम् । पलो- 

शिर खाच्छादनम्। संसौदस्ेति. यदा ऽ४ज्चं संख्य ोता 

बक्ति तदा छञ्चप्रलश्रान् शरोघोकापरितोभवानि शरद 

च्यानि मध्यमोटनेन ददियुषोशतानादोष्य प्रतिदिशं सिक- 
ताष्ठ निदध्यात् । तेषु शञ्जप्रेष स्तं प्रचरणोयं 

मद्ावोरं इत पूखं म् “ख्िरसौति” मन्त्रेण निदध्यात् । 

मह्ावीरस्योपरि प्रारेयधारकं यजमानम् “खना्ट्टेति" 

सन्त्र" वाचयेत् । प्रतिदिशं वा तथा वाचनमिति बिकल्यः | 

दशित उत्तामं पाणि यजभानोनिदध्यात् ।“मनोरश्ेति? 

मन्त्रेण मह्धाशीरसोतच्तरतः प्रादेथनिधानम् । महावोरं 

परितः भ्छतेपं कत्वा गारपल्याङ्गारेः उपवेषाभ्यां ` 

मह्ादोरं «मरुद्भिरिति परिको ( महावीरख सवेतो 

निरनरानङ्घारान् निधाय) खङ्गारः विकड्तशकलेव 

प्रागुद्गभिः त्रयोदशभिः “खाहामरद्भिरिति” सन्ने य 

पत्शिपयेत् । तेषां नयोद्यानां मध्ये प्रतिदिशं नोन् 

लन् स्थापयेत त्र दौ हौ दभन्त्रकभेकं तृष्णा तयोरूपरि 

दयेव प्रागादिषु चतु दिक ख्यापितानां हादद्ानाम- 

विकमेकं दतिखतः स्थापयेत् स्यापनक्रमेखेव श्रषणद्ध । 

वसं थतरत्तिकामानेन “दिवः खस्थ” इति भन्ते 

मह्ावोरं पिदध्यात् | 

४क० तत्नपिधानकाञे “चन्द्रः मायेति ” प्रस्तोदुः प्रोष 

निवापः । 



र कात्या 

सृ ! ष्याजिनखणड नि म्वितेव्य' जनेटंरूडवद्धिश्तिभिः 

भद्ावोर' परितः प्रकोखानङ्गारान् दौपनाय उप- 

बौलयेदुः । तेष व्यजने एकं प्रतिप्रस्थाता, अपर 

सग्नोधा, भिषटमध्वयुषा च्टङोतवा धूनयद्धिः सव्यापसव्य 

लिः प्रदक्िख' कार्यम् । तन सव्याहत्तौ व्यजन 

धनन् दक्षिषयाडत्तौ व्यजनाग्यन्त; क्त्वेति भेदः । 

शध्नमनेन प्रदोप्रत्वात् जाते अविधि वर्य शतमानं निषा- 

याज्येन सवेण भावरः चिच्चत्। एतञ्च इवरशतमानं 

सहादीराटन्धन चयप्र देणे स्थापयिता कायम् । अध्वर्यो 

अंहावोरसेके व्याषटततया प्रतिप्रस्थाता खौकिकपिष्टानां 

जौहोखां यवानां रौद्ष्णौ परोडाथौ पचेत् | रौष्िण 

` चुरौडाथयोरन्यदरोडा शधभ्पेत" तेन कपादयोः संखा- 

रादि कायम् । ^$ द्यावाष्टधोवौ” इति भन्ते 

चरिधीन् परिधाय रौहिणौ पुरोडाशौ पाौख्यानोय- 

योखपतोखंय्नेः रौहिषङ्वन्योः ख.चोरुदाद 
ततृख्थाजेव ऋ षहवनोयददिश्ोत्तरयोः रकं देचिष्णतोऽ- 

धरषत्तरतच्च स्थापयेत् । “वयखय तन्वौ गायेति" 
प्रललोदप्रे बम् । यजमानसहितान ्डतिजां परिक्रम- 

खम् | प्रसोदव्यतिरिकराः पञ्चतिजः उपतिष्ठ युः । 

अ्टोगानां मते ततृखहिता; धट् परिकरमेबुः । “गर्भो 

देवानाभिति” सत्, दिच्त्णो परिकरमेयुः । पलतौ- 

शविरोऽपगताच्छादन' सतवा सद्ोवारमोच्तमाश्णं पलों 

“स्व्टमन्त” दन्तं मन्त्र वाचवेशुः | प्रातः “खडः केतु- 

नेति" मन्त्रेण दिं रोहिण; सायं“ रालिरिति" मन्त्ेष 
छत्तर रौहिणं जयात् । ५क०। चन्ये घग् बन्धनाय 

पायवतो रच्ज्; तख्छाणव पश्चात् पादवन्वनाथे खन्दानं 

नदुदयमादाय “इडणष्टोति मन्नेष्य उपांश्, नाम्ना च 

त्रः गाहेषत्यं गच्छन् तामाह्ञयेत् । “व॒ गायेति" 

प्रस्तोढप्रे षणम् । ̂“ दिव्यौ रास्लासोति'? मन्त्रे यक्षमागतां 

गां पाथेन प्रतिष्धच्य (तद्या रच्ल. पाशं ष्टङ्गयोः प्रोत" 

लत्वा ख.शायां बहधा) शपूषासोति? भन््ेण धेलु' पञ्ात्- 

पादयोः शन्दानेन (नियमनेन) बद्धा “षर्व दौषृति" 

वतृष्ष ततोऽपाङ््यीत् । (खनपानात् सजिवन्तेयेत्) 

““श्रिभ्यां पिन्वसे ति"मन्त्रे थ पिन्वने (पात्रभेदे) इदेत्। 

“खाहन्द्रवदिति” मन्ते पिन्वने पतिताविप्र षोऽभि- 

मन्बयेत् “यस्त स्तन!" दति स्नालम्प्रनम् | प्रतिप्रस्याता 

अजाभेव भये दष्णों बङ्गा इद्ेत् । ^प्योगायेति प्रति- 

. भ्रस्यादप्रेषणम् | “उत्ति जद्यणस्पते" इति मन्त्रे 
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होलोच्यमाने अध्वयुःः गोः सभीपाइन्तिष त् । “छप 
द्व फ्यसेति" भन्तं होनोश्चा्यमाये गारपत्य' प्रति 
अध्वयु गतिः । “गायन' उन्दोऽसोत्ति” प्रतिभन्् परो- 
शासावादद्यात् । “वसिष्यफौ गायेति” प्रच्लोदप्रेष- ` 
शम् । “द्यावाष्टथिवोभ्यां तला परिग्टह्ाभोति” भन्ते 
परौशाखाभ्यं महावोरयहणम् परी थासाभ्यं महावीर - 
खतचिष्य छञ्जवेदेनोपश्डञ्य उपयमन्या अ न्तरिस्ेणो- 
पय मोति ग्टह्णीयात् । उपयमनं च दग्धद््पघम्् ख्य 
अधल्तात् स्थापयेत् | उपयमन्या ग्टद्ोतं महाषीरमजपय- 
खासेकेन शान्ते महाषोरे “प्र ठ बह्मणस्यते इति” वाक्ये 
होत्ोच्यमाने “न्द्राश्रिनेति* गोः पयोऽपनयेत् । 

६क° अग हवनोयं गच्छन् ““सचद्राय त्वेति" ग्न्रेख 
वातनाम जपेत् । उपवमन्यां पतित पयोषत" वा षभः 
{ इग्धे ) “लाहा घर्ायेति" आअविद्धेत् | “खादहा । 

श्प: पिले” इति जपित्वाऽतिक्रम्याच्राव्य प्रस्लोतार" 
षये यजेति बयेत् । वषट्कारेण ^विश्चाखयाशा इति" 
न्त्रेण होसः। “दिवि वा इति” मन्त्रे महादोरं निरत्- 
कम्पयेत् ¡ “खा हाऽग्नये इति” सन्त्रेण वषटकारयोजितेन 
होमः । इनतावशिष्ट्रव्यख^चखञ्िनो वमेभिति” बद्याङ- 

„ अन्त्रम् ।“खपाताभिति' सन्त्ेण घभख यजमानादमन्् 

श्यम् । अतितप्नत्वात् पाल्रभध्ये सवतः इतस्त उच्छ 

` खन्तो ये षभंलेथास्तेषाम् “द्मे पिनस्ते ति” मन्त्ेणातु- 

मन्त्रणम् । '“वमादिति'” मन्ते रेथान्वामध्वयु रद 
च्छन् “अभेन्यख्ध ” दति भन्त्रेण भद्ावीरं सिकताच 

निदध्यात्। तञ्च परोशासग्ट्णीतभमेव स्थापयेत् । नीचे- 
षेभ्म मध्ये शकलं प्रबेश्य तत्स्थो नाज्देन विकङ्कत 

शकलम् अक्ता अक्ता “खाहा पूष्णो शवस” इति 

भन्त्ेख तदेव नुयात् इला त्वा च प्रथभपरिधौ 
विकङ्कत शकलान् निदध्यात् । रवं विधा इत्वा चदठुय- 

स्तं तच्छकलभोच्चमाणो दलितो बरिषि उपगृेत् . 

(प्रवेशयेत्) । अद्छतं खप्रमं च विकङ्कतयकलम् द क्तिणेच- 

मायः खवेलेपाक्तं (मह्ावोरस्यषटतरेपेवाक्त्) मूलाय- 

पर्यन्त प्रतिप्रश्यान्े दद्यात् । प्रतिस्वाता तं यकलखद्च 

नियच्छेत् । घर्मसम्बन्धि नवनोतादि “खाद सं ज्यो. 

तिषा" इति मन्त्रे परौ शाखाभ्याश्त् पराद्य उपयभन्ां 

ख् च्यासिद्चति (कन्म खस्योपरि अधोशठखं करोत्यधः) 
ततोदितोयरौहिण्डोमः | भमध्यसपरिधौौ निहितानि 

प्च वैकट्ूतशकखानि आहवनोये लंङ्यात् । उपयभन्यां 
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सवितं चमोज्रमग्निहोतविधानेन इता ^ सधु तसिति"” 

अन्तरेण सपे ऋत्विगादट्ये बाजिनवत् भक्षयेयुः । उच्छि्ट- 

खरे प्र्ताल््य उपयमनं निदध्यव् । अत्र काले उप- 

चितानां पञ्चथकलानामाहवनोये प्रह रणम् । अध्व लना 

संसाद्यमानाय भह्वीरायाचुब्र. होति अलुवाचयेत् । 

ततो अनवे दणोदके दद्यात् । खै पात्रजातमना- 

शाय आओषन्द्यां कयात् । “अभीमभिति"” सन्त्रेण महा 

वीरभासन्द्यां ख्यापयेत् । दूतवराणि त॒ पालाखि दष्णो- 

भिति भेदः । ततः शान्तिपाठः इारोदुवाटनञ्च । खर 

स्य षामयुखङ्णालिनाभ्व पशय खन्टोनां सछद्ासाद्न 

परोच्खे ! श्माराद्पकारकत्वात् प्रये प्रवग्येचरणे णव 

चऋासाद्नमोक्षे इयेकपच्षः । असरत्, ' प्रतिप्रधानं गुणा 

इृत्तिरिति" न्यायात् इति थच्तान्रम् ] ७क०। उपरसद्न्ते 

“अव्यो तृषादनप्रकारः । यया शालामध्यात् दक्षिन 

हारेण वषर्मसम्बस्ि दव्य निष्का न्तःपात्यखभोपे 

सादितिणालेभ्यो दक्षिणतणएव निदध्यात् । ऋाहवनोये 

लीन थालाकान् प्रदोष्य प्रदौष्व अग्नोधो धारयेत् यज्ञमान 

सक्गष॒ डमालनाभिमात्रजादमात प्रसाणेष तान् प्रदो- 

घ्नान् थालाकान् निदध्यात् । अध्ववुं राज्यं संखव्य चत्- 

मैतं ब्टोतवा तेषां प्रदीप्नानां यालाकानाश्चपरि शयाते 

चभे ! दिव्या शुगिति” प्रतिमन्त्र ज्ङ्यात् । एकमेव चतु 

ष्टंडोतं ग्टोत्वा लिषुपि शालाकेषु जुह्यात् । तथाच 

शला कानां सम्: शालाकः तेन लिख्धभिः शलाक्ाभिः 

र्कः शालाकः | तादशान् तीन् शालाकान् इछ ग्टहीत्वा 

तेषामेकं थालाकं शालाद्वाये' प्रदोग्याग्नौध्ोयजमानषख- 

माते ऋआवनोयश्योपरि धारयेत् । अध्वयु खदग्टं हतं 

ढवोयांं तञ्षिन्डालाके प्रदोप्रे जुडयात् । ततस्त 

शालाकमादहवनोयमध्यएव च्िपेत् । ततोहितोयं शालाक 

प्रदोष्याग्नोध्ो यजमानस्य नाभिदघ्ने अहवनौोवसखोपरि 

धारयेत् अध्वयुस्तथेव ल् इयात् ढतोयन्तु अगनोधा प्रोष्य 

यज्ञमानजानुमात्े तसध्ववुराहवनोये निचधिष्य तत 

उपविश्य सँ चतुग्टं हतं शेषं जद्वात् । अत्र उपविश्य 

चरोः पयोः तिष्ठता होमौ कार्यौ । ततोऽध्वयैः षुरस्तात् 

पत्नोमख्रं कत्वा ““्लरख्य त्वेति" मन्त्रेण शालाया निषक्र- 

जेत् । अवग्डथवत् आध्वयुः षणा प्रस्तोतः सामगानां प्रोष- 

श्वम् | अवणग्टयवत् देशगतिः. निधनन्च.। सामगानात् परं 

मने" उत्धादनदेशं गच्छेयुः । (ऊतसादनदेशञ्च सहावोरादि 
पा्लादौनां परिल्यागदेथः “परिष्यन्दोवा अन्योवा टेः” 

दति शत०्ा° १४,१,१,१४, उद्िवदेशः) । तत्र 

ऋर्निचित्यारद्िते यन्न उत्तरवेदिं प्रति शव्वे"गच्छेदयुः | 

अग्निचित्या युक्तं यन्न ठ परिष्यन्दः (जलपरिदतं दीपम्) 
(निजेनस्थलं बा) प्रिव गमनम् | तछत्खादनदेथम् 

उत्तरवेदिं वा “्विक्रददिति" लिः .यरिषिच्य उन्चतरकाथं 

काचम् । अध्वयुः रत्तरवेदौ उत्सादनपच्ते प्रथमं म्ा- 
वीर नाभि्छ, ट' “चतुःखक्तिरिति” निदध्यात् । इतरौ 

महावोरौ प्राक्स'स्यौ प्राच्यां न्त्या निदध्यात् । 
उपशयाम् (सह्ावोरषट नावसर परि थेषितां दम्) तेष 

ष्णो निदध्यात् । मह्धादीरादिकमभितः परोशासौ 

निदध्यात् । अवलष्टे (नोचे बाद्धय) रौहिणहवन्यौ स चौ 
निदध्यात् । रौहिणड्वन्योरत्तरतः अभ्विनिधानम् । 

वयोरेव दक्षिणतः आषन्दोम्, अभेरुत्तरतः सब्ैधयिलराखि 
च निदध्यात् | तथाच दख्िणतः, पञ्चात्, उन्तरतसं ककं 

धवित्र निदध्यात् } प्ररिोनपि निदहितद्रव्यारयभितो 

निदध्यात् । निहितपालगखद् पड्ठात् उपयमनों सुच 

प्रागयां निधाद रच्ज्ख्दानं बेदद्च तनधये निद्- 

ध्यात् । पिन्वने (दोहनपाले) उपयमनोष्ठखख पञ्चात् 

छभितो दण्ड निदध्यात् । पिन्वनयौः पात् द्तिणतः 

स्यष्णम्, उक्तरतो मयुखं, निदध्यात् स्थृणामयुखयोः 
पञ्चात् रौहिणकपाले निदध्यात् । तयोरेव पश्चात् 

ट्टो ( उपवेषौ ) निदध्यात् । षर्मोपयुक्त' स् वमौञ्ध- 

ज्रर्चादि च्राखादितपाल्ाशां मध्वे निदध्यात् । सषै- 

पात्राणाञ्चत्तरतः प्रचरणोयौ खरौ निदध्यात् । भार्ना- 

लोयस्यानख दलितो बेदेबेदि्भागे उच्छिष्टखरं निद्- 

ध्यात् | सगत्तानि सप्र पाल्नाखि (महावोरत्रयं दधे पिन्वने 

खपयम्रनीं ख वद्ध) एतानि ‹ वर्जँतत्ते"द्ति प्रतिमन्त्र पयसा 

रयेत् । जरति पयःयेषं पू््वैमदस' चेत् साग्निके सोमे 

प्रानेव सकलं देयमिति विधानात् । वर्षाहारे्ाहोकीय 

माभगाना प्रस्तोठरध्व्ुणा प्रेषणम् । सपत्नोकाः स्वै 

“मिलिया न इति" मन्तरेण चात्वालं मारयेयुः । 1 

रेयानीं प्रति “उदयमिति” मन्तरेण यजमान छड्चछेत् | ` 
'प्रारेशमात्रामेकां समिधं हस्तेन “चअनपेचमेनय घोऽसोति" | 

मन्त्रे णादाय “समिदसोति'' सन्त्र ण खावनोये दयात् ॥ ` 

गाहने तु तादशो समिधं तृष्णीं दद्यात् । यजमानः रजत- । 

खव्पशतमाने बद्धणे दद्यात् । यजमानववद्षां ख्पां ` 

चमेदुचां यजमानः चध्वर्यबे दद्यात् पलीत्रतडषां ध 

गाख॒द्ाने दद्यात् । अजामम्नीषे दद्यात् । वख मह्या | 
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बीरख भेदने यथाकालं प्राय्चित्त कुर्यात् ! तत्मायञित्त 

प्रक्ञारादि। भग्नेन द्ितोयहटतो वयोमध्ये हयेनान्यतरेष 

वा प्रध्ये चरेत् । तत्र पुर्यातिहोमग्रकारः। संशिव- 

भारो भद्ावीरोः यदि भिद्यते तदा प्रायञ्चित्तहोमे प्रजा- 

पतिदेवता । नििताभिमर्थनादारभ्य अज्ञापयोऽवकतेच- 

नान्तकाजे महावीरभेदने प्राय ित्तभेद्: । तत्र प्रथमदिने 

भेदने प्रा सविता देवता । दितोषेऽनि भेदे चणभ्नि- 

दवता ढतीयदिने भेदने वायुर्देवता । 

चथ प्रवग्याधिकारिणः। अग्निटोसखादखंस्थाति- 

शात्रश्य प्रथमे प्रयोगे न प्रवम्यचरणम् इयेकः; पर्त: । 

श्िकल्येन तल्लापि प्रदम्यचरए्णमिति शाखान्तरम् | सप्रवम्य 

अन्ते दधिघर्भंसम्बन्विनौतिकत्त व्यता | सपरवित्राया- 

सग्निहोल्र वन्यां दपिवमेयहयं बुरयात् । तञ्च यथाः 

कथञ्चित् स्वा लोखखेनेव सत चि निनयेत् । प्र्तरखाभि 

चवारये अग्यत्र म } तदेष “लय त्य दति" मन्त्रेण 

भक्तम् । तञ्च सद्ाव्रतीयेऽद्कि कर्तव्यम् । दधिभक्तान- 

न्तरं चात्वा ाव्जनम् । प्रव्यचरखादौ न्ते च 

शान्तिकाध्यायपाठः । (शान्तिकाध्यायञ्च ऋचं वाच- 

नित्याद्ष्यायः) । धान्तिकरणदयमध्ये हार पिधानोत्तर- 

काके आदिमम् | पालाष्यामासन्द्यां निधानानन्तर- 

सन्ति इति भेद्ः। 

कातोयग्टद्यस्धतरप्रतिपाद्यविषयाञ्च विस्तरमयाच्रालोकाखत 

एषासेयाः । काल्यायनसर्व्वादुक्रसणिकाप्रतिपाद्यविषयाञ्च 

सव्वाचुक्रमणिका शब्द् वच्यन्ते । 

कात्यायनो स्त्री कतख मोत्ापत्व' स्त्री गग ° यड् लोहित- 

कन्ता ° षृफः षित्त्वात् डगेष्। १ कतगोत्रापत्यल्तियाम् । 

यलनपर†ङोष। २ कात्यायनर्षेः पलपरास् ३ तत्तुल्य कषा- 

यादिशद्धधारिण्यामद्दद्वायां विधवायां च्या ४कल्पभेदे 

कतगोलोत्मन्नायां दुर्गाया ५ यान्नवल्कभिपिललोभेरे च। 

याज्ञवलक्यख दे भाग्यः बभवतु; मव्ेयो कात्यायनो च 

तयो मत्रेयौ बद्यवादनो बभूव स्त्ौप्रन्नेव तहि 

कात्यायनो » ० ॐ० | [ यके शिवप्रणोते तन्त्रभेदे । 

काथञ्चित्क न° कथञ्चित्+व्िनयगद्° खार्थे ठकं तान्तत्वात् 

उख कः | कथञ्चिदिव्यय | 

काथिक तिर कथायां साधु कयादि० ठक् । कथारचनासमये 

कादम्ब एसी खौऽकदि-णिच्-अम्वच् | (बालिस) १स- 
भेदे ख्यां जातिष्वेऽपि संयोगापधतवान्न डोष किन्तुटाप् 

तख च गीलवणेत्वम् “कचित् खगानां प्रियसानलानां 
कादम्बरुंसगेदतोव पङ्क्तिः” सितासितगङ्गायदनासगम- 

वेने रघुः । तदुव्या ° “काद्बरंसगेवती नोलडससंद्ध्ा? 

` मक्चि °) इते इं ससारसेवयुपक्रमे कादम्ब सवत्व" संघ- 

चारितद्चोक्ला “रक्तपिूहरा; शोताः ज्िगधा टष्या मस् 

च्जितः । खटमत्रपुरोषाच्च मधुरा रखपाकयोः१ इति तेषां 

मांसयुणा उक्ताः | रद्च्तौ ए०्विश्वः | श्वारेमेद० 
कादम्बानाभमेकपातैरसौव्यत्” मावः | कदम्बे समद्े भवः 

अण । ५ समद्मवे लि° । कदम्बखदम् अथ । 

द कट्म्यसम्बन्धिनि ति ° “कादम्बमर््धौदितके रञ्च» रघुः । 

^काद्म्ब' नोपङुद्धम "भिति मल्लि ° । वस्तुतः कद्म्बशब्दख ` 
शृष्यपरतवे कदम्बमिव्यंव॒ हखपाठः खात् दीर्घपाठे ठ 

कदम्बानां इुद्ठमानां समूह इत्यर्थ । इति ` तख 

कदम्बस सपरतेति बोध्यम् । कदम्ब एव ॒स्ार्थेऽण् । ७ 
कदम्बहत्ते यु “बेत्रकादम्बवल्बजकरम्भमद्ाकरन्भाः 

पञ्च पुष्पदिषाणि" स्थावरविषकोत्तने चश्च० | शार्यै 

कन् वाणे हारा०। 

काट्ग्बर न°काद्म्ब' लाति प्रतित्वेन ला-क खस रः| १रेच्वमे 

चडादौ, तख विकारे मद्ये च । “निषेव्य सधु माधवाः 

सरसमत्र कादृम्बरम्” माघः | तद्व्याख्वायां म्िनाये- 

नोक्ता ब्युत्पल्तिरुक्ता | काट्स्व कद्न्बोद्धवं रसं राति 

रा-क । तन्त ल्रषयुक्तं रेदधिखरे षु मेदि° । 

काटभ्बरो स्तौ ङद्छितं मलिनमम्बरं यख कोः कदादेयः 

कद्म्बरो लोलाम्बरो बलभद्रस्तख प्रिया अण् | इलि- 

प्रियायाम्, मदिरायाम् । अखानिरक्तिर्वलभटमि- 

ता च रि० €्८अ० दिता वथा “अव सड 

भैः खोसानुं विना ढष्णेन वीव्यैवान् | चचार नख 

कात्यायनोतन् न° &त० । कात्यायनोषूजामन्त्राद्विधा- शिखरो नगख नगसत्निभः । प्रफृञ्लस् कदम्ब 

कात्यायनोपुवर ° &तं< । कार्तिकेये । प्रच्छाय निषषाद् ह| वायुना मदगन्धेन वौञ्चमानः 

काथक्य ए° स्त्री कयकख गोत्रापत्यं गगा ° यज | कथकमे- सखन वै । तस्य तेनानिलौषेन सेव्यमानष् तल ठै । मद 

त्रापवये यूनि व॒ वजन्ततात् फक् | काथक्यायन तदौय चखर््जो गन्वः स्यन् प्राणमागतः | ष्णा चेन ` 

युवगोत्रापलये । स्वां ोद्ितकतान्तादि० फः भिच्वात् विवैशाशु वार्णोप्रभवा तद् | शुशोष च शख तख 

ष् । काघक्यायनो तदरोलापलस्तिवास् । सनत्तखेषा परेऽहनि । शरितः स एुराडत्तसग्टतप्राशनं 
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विभः ॥ इषितोमदिरान्योषो ततस्टः तदभेचत । रख | काद्रवेय इच्छो कटरा: अपत्यम् शुभ्वा ठक ! फथा- 
प्राष्टुषि कुञ्चख यदम्भो जलदोजि भतम् ! वत्कोटरस्य' लङ्ग, ङवति शरोद्पभेदे नागे, सर्पे । खयां जतित्वात् 

भद्रा व्यजायत मनोहरा । तान्त ढष्णाभिभूतात्ना पिब- 

च्रात्तंश्वाख्लत् । भद्ाञ्च चलिताकारः समजायत स 

प्रभुः । -तख भत्सछ उद्नं किञ्चिञ्चलितलोचनस् । धू थि- 
ताकषारमभवच्छरत्काचेन्द्, प्रभम् । कदटम्बकोटरे जाता 

नाश््ा कादम्बरीति सा । वाश्णो रूपिणौ वत् देवानाम- 

्तारप्यो] काद्म्बरोमद्कलं विदित्वा रब्ण पूरं जम् । 

तिखस्खिदशनायं सपद्व, प्रियंवडाः। मदिरा ख्पिषी 

भूत्वा कान्तिद शशिनः प्रिया । शच देवी वरिष्ठा स्त्री 

स्तयभेवाम्ब लध्वजा” 1 “कादब्बरोमद्विषूणिंतशोशनख 

ञुक्त' हि लाङ्गलण्टतः पतनं एथिव्याम्” उद्ध० । तेन 

कादम्बः कदम्बकोटरछत् परिस्वानत्वेन छाति ला-क 

ख्य रः सत्वे र नेति बोध्यम् । कादब्ब रसं राति 
रा-क गौराण्डीष् | २ कोकिायाम्, ९ सरखलयास्ः 

$ शारिकायाश्च भेदि० वाखभङुरश्िते ५ कथाभेदे। 

खाच वा्भदन साभिशता तवृष्ख खमा्चि नोता ¦ 

का दस्बरौवोज न° ६त०। मद्यसाधने किल्यादिङव्यभेदे 
रव्रमा० | [ तद्य कादम्बरीब्यदेठत्वात् वधातम् । 

कादम्बर्यै इ० आदम्यां दहित यत् । कटब्बदये जटाधरः 

कादम्बा स्तौ काद्बदधाचरति कदब्ब+अआचारे किष 
अच । कट्ञ्बदष्मां (चश्डरो) कतायां श्द्च° | 

काद्स्बिनो स्तो कादम्बा; कलहा अतुधावकत्ये न सन्या 

श्नि । मेषमालायाम् अमरः ^सदोयभतिचुभ्विनो भवतु 

कापि.का द्भ्बिनो "रसम ० । [ठ् । कदलेन निष लादौ । 

कादलेय लि कदे निद॑त्तादि कटल~+सख्या० चतुरण्यीं 

कादाचित्क जि° कद् चिद्भवः कालबाचित्वात् उञ् । 

कद्ाचितृकाद्भवे । “तथापि तद्ध कद्ाचितृकतया 

उपचरितेन काय्ेत्वेन कायैतवषपचय्यते" सा० द° । 
 “अआनियतावधिकत्वे च काद्ाित्कत्वव्याकोपः” । 
अनादिदेत् कार्यकारणपरवाहः कादाचित्कल्वाज्ययाचु- 

पपक्सा कल्यः» शति च कुच्चन्हरिद्ासः | “चखिकलत्वञ्च 

खला धिकरणसमय प्रा गभावक्षणा चुत पन्तिकलत्वे सति कादा- 

चितृकलवम्” बौ. शि० | कादाचितृकतश्चु प्रागभाव. 
प्रतियोगितध्व'सप्रतियो गित्वान्वतर त्वम् । आअन्यतरत्व- 

निवेथेन च ध्वे प्रागभावप्रतियोभित्वय, प्रागभावे च 
ध्व सप्रतियोतित्व्य सत्वान्नान्या्ठिः निधये च तदुभयाश- 

रान्न प्रसङ्ग: । 

डोष् । “काद्रवेया बद्धिनः सह्तर्भितौजसः | छपर - 

वशगाः नागा जन्तिरेऽ नेकमस्तकाः” इरिवं० शअ० 

काण्पपलरीभेदक दरडतवखेने 

कानक लि° कनकेद्सण ! १कनकसस्यञ्धिनि । करक फल- 
भिव उस्र" फडम सूयख अप्! जयपाखयोजे राजनि °। 

कानन न° कन-दौप्रो खच् खट् ख्य॒ वा । भवने, रग्ट, 

कख बह्मण च्याननम् ¡ इदमो शे च मेदि ०।““अ्ो- 
पान्तः परिण्यतफलवच्योतिभिः काननान्बः “शौतोवायुः 

परिशमयिता काननौदुम्बराणाम्” मेष ० । ““बद्ानना 

निषपततौव भूमिः" '“घरण्यगन्बे न काननम्” रषुः | 

| काननाग्नि इ* ६त° | बाडवानके 

| काननारि ए०काननश्ारिरिव । यमोषटचे चन्द्च ०। शमो 

मर्मख्यग्निगा निख्िखषनद्ा हा त्ख्य तदरितवम् 

कनलक लि कगलेन निर्चादि 9 कन
ल~+-खरोहखा० चतु 

रथ्छां बुञ् । कनखनामलननिङ तादौ । ¦ 

कानिष्ठिक ज० कनिटिकव कनिषठिका+-थकेरा ° खां अण 

स्ा्िंकद्धापि प्रययश्ध कचि्विङ्गा तिक्रमोक्ग : कोदता । 
कनि्ायाम् | \ 

कानिष्ठिनेय इलो कनिष्ठाया अपन कल्हयाण्यादि° ठक् 
सूनद्धः च | कनिष्ठाया पत्वं । “कते कानिषिनेयख 

ज जेयो विवाषितः” भट्ि० स्छियां छोप् । 
कानौत इ° कनोतद्धा पत्यम् शिवा० अण् ] कनोतनामच्धप- 

खापतवे एश्रशसि राच्चि। " एटच्रवसि कानीति खा 

व्यष्याददे" कण ८,४६,२१। 

कानोन इ०कन्धाया अनदाया अपत्यम् अख कनोनादेशच । 

कानोनः कन्यकाजातो भातामड्द्तो भवः? दूति यान्न. 

खक्नो पलभेदे । यथा व्यारः कथे । यान्न ° भातामडच्चत- 

लश्क्तम् । भरमा तु“ पिदटवेष्कनि कन्या ठयं एतं जनये- 

द्रहः । त' काननं वदेच्चाज्ा वोढः कन्धासश्द्धयम् ' इत- 

नेन वोदुः; ख तत्वहक्तम् । अनयोकिरोधः अभ्य्, पगमा- 

नम्य पगसाभ्यामन्वतरयोः सप्लापन्नतवाभ्यां वा समा 

खेय; । ^" कामौोनच्च शष्ठ कीतेः पौन्मैवशया | 

स्वयंदसदच शौद्रश्च बषडदायादबान्दवाः" 

तस्या दायाद् धन्धारित्लक्गम् । 

कर्थस्ध यथः कानोगलत्वं तथारुणातलश्न्दे १५९ प्र" उक्गम् । 

इति मदना 
~) # 

“कानोनङ्धापि जानाभि बिद; प्रयसं छतम् । पिद्रब्वबरि ` 
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कश ३ प्रद्धतं ततां गतम्” हरि०६०अ०। भोद्मः खल् 

पिहः भिधचिङञोषवा सन्यवतीं मातरुदद्धाहयत् यामाङ्- 

भैन्धकाखोमिति । तद्ां प्व" कानोनो गभे परा्राद् 

डे पायनोऽभवदिति” भा० अ० ९५अ० | व्याश्ख 

कानोनत्वसक्ताम् । 

कान्त एण कन-दोप्नौ कम-वा क्त । 

स्यल{स्यता'' उड्टः | ^शििसालै द्दाम्यघशमाकान्त | 

ब्ट्धाण मे? शिवाद् नसन्त । शय्य पूेक्ः द्धर्यका- 

नथ्िलायास्, चनद्रय्वकः चन्द्रकान्तमणौ, अयःपूवेः 
अवस्कान्तमग्यौ (चुम्बकपाथर) २चन्द्रे र३सन्त ४ हिज्जल 

१, पत्यौ “कान्तवक्त- 

द्वे च । ५ृ्ुमे, न ० ६शोभने, ^कान्तालकान्ताललनाः 

राणाम्” माघः “नात्र कान्तछपगोतया तयाः" माघः। 

जखभीषटे च ति°। “भीमकान्तैनट परुः» रघुः । 

ख नाव्या, € परिङ्गदक्तचस्ती ! भेदि १० 
खायां १ १रेशुको षधौ १२ नागरहस्तायां सन्नी राज- 

नि० | १३सुखयखान्ते १ 9लोहमेटे न भावरप्र° तख 

लत्षणगुष्पादि तत्रोक्तं यथा 

“यतात न प्रहरति जले तलविनदुः प्रत्ने, ददगन्वा 

यजति च निज तिक्ततां निम्बवल्कः | तप्र दग्ध" भवति 

शिखराकारकं, नेति भूमिं, छष्ण' नस्यात् सजलक्रणतः 

कान्तलोह तदुक्तम्" । मारितस्य चुर्थीशतख तख सेवने 

गुणा उक्ता सतद्ौव “युल्द्रोदराथःलाममामवातं भगन्द्- 

रम् । कामलाशोथकुषटानि षयं कान्तमयो रेत् | जञोहान- 

मम्हपित्तञ्च यद्वापि शिरोरूजम् । सर्वानोगान् विजयते 

कान्लोद्धं न संशयः | बलं वीं वषुः पुटि कुर्तेऽगन्नि 

विवर्भयेत१। तत्रव सामान्यलोहमारणविधियुणादि । 

“शुद्धं लोहभवं चूण" प्रातालगरूडोरसेः | मरह यत्वा 

युटेदङ्ौ दद्यादेवं पुटत्रयम् । पुटत्रयं कुमार्याश्च कुठार 

च्छिवरिकरारतैः । एटषटकं ततोदश्यादेव तोच्छग्छतिभंञत्?। 

अन्यद्च । “लिपेद्द्वाद्शमांयेन दरदः तीच्छन्रूयतः | 

मर्हयेत्वन्यकाद्ावर्या मटुम्म" ततः षटेत्] रख सप्रषुटे 
मेल" लोहच्रूतमवाप्रयात् । स्यानुभूतो योगोन्द्र : 

क्रमोऽश्योलोहमारपे । कथ्यते रसराजेन कौदहलधि- 

याऽबना 1 तकात् दवियुख न्वं दत्वा क्या ञ्च कञ्ज लोम् । 

दयो; समं लोन सदु येकन्यकाद्रवंः । यामल्रयं ततः 

पिणड़' ऋत्वा तान्य पालके | वरं ्टत्वा रुचकस्य 

पल राच्छाद्परेदुबुधः | यामहयाङ्वेद्ष्णं धान्यराचौ न्यसे- 

त्ततः । दत्त्वोपरि शराव त॒ लिदिनान्ते सषद्गरेत् | पिदा 

३७ वा० भाग ३ 
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ष्व गालवेदुलादेवं वारितरं भवेत् 1 दाड़मिखदलं पिट 

तद्दे णारा । तद्रसेनायसच्चशं बद्चीय हावयेदिति। 

्रातपे थोषयेन्चच्च पुटेदेवं पुनः पुनः| एकविशतिवारं- 

स्तनृन्नियते नात्र सशयः । एवं सर्वाश लोहानि खर्णा- 

दीन्यपि भारयेत्''| एषं मारितस्य लोद्ख्य रुणा: । “लों 

तिक्तं सरं शौतं कषायं मधरं युर । तं वयं चक्ष 

लेखनं वातलं जयेत् | कफं पित्तज्वरं ब्ल शोफाथेःञ्ञी- 

हपाण्ड ताः । भेदोमेहक्रिमीन् कु तत्कि तद् देव ह । 

गु ञ्चाभेकां समारभ्य यावत् खुनेवरत्तिकाः । तावहं 

समञ्नोयाद्यथादोषानलं नरः| ङष्राण्ड़ं तिलमेलं च 

माषान्नं राजिकां तथा । मद्यमस्तरसन्चव वजेयेदोह 

सेवकः । धिलागन्धाकदग्धाक्ताः खर्णाद्याः सर्पधातय; । 

न्यन्ते द्ाद्षुदैः स्य युरूऽचे। यथा” । 

“क्षामे कान्ते रसिका काकुरतेन” माघः | ५कान्ताजनेन 

रहसि ग्टद्धोता |” ५“वपुष्ययरेषेऽखिललं)ककान्ता सानन्य- 

कान्ताह्,रषीतरा त” । साषः कं बह्माणमन्तयति दिप 

राद्धकाले । १५ वादेव परमेश्वरे पु “कामदेवः काम- 

धालः कामी कान्तः कतागमः? ̀  विष्णुश्च] १६ पव्यां स्तौ 

“मा कान्ते प्रत्तखान्ते प्र्याकाथे देशे खाशोः"ज्यो्त० 

“कान्तया कान्तसंयोगे किमकारि नरेटया पदग्धसु° । 

१७ कार्तिकेये षु° । “अगग्नेवसष स्कन्द्य".इलुपतराम 

“कामजित् कामद्: कान्तः" इय् त्रा । ५नामान्येतानि 

दिव्यानि कार््तिंकेयख यः प्रठेत्” भाग्वन० २१० । 

५भवेत् कान्ता युगरसहयैयनौ नरसा लगो' दत्यक्तलच्तणे 

१८छन्दोभेदे स्त्री । १६ कामदेवभेदे पु<कामशद्द शिटितिः। 

। कन्तपच्िन् °स्ती कान्लोमनोहरः पचोऽसव प्रा स्येन 

दनि । मयूरे श्च °स्तियां डोप। 

कान्तपुष्प एु° कान्त एुम्ममसखय । कोविदारडच्वे | राजनि । 

कान्तलक प° कान्त' लक्यते लक्र-अखाट्ने कमणि घञरये 

क । (ठु'द्) ठच्च अमरः । ॥ 

कान्तलोह ए° कान्तं प्रियं लोहं यस्य | अयस्कान्तं | कम्म. 

(कान्तिलौह) लौहसारे । कान्शब्दे तद्र, णाद्युक्तम् । 

कान्ता्धिटोहद ए कान्ङ्खि.ख्तताड्नं दो हदमन्व घमा 

द्मे । श्रशोकडद्दे लिका० । यथाच तद्य तयात्वं तथा- 

ऽशथोक्र ष्टे ४८५४० उक्तम् कान्तापाट्दोहद्ाद्योऽष्यतवर। 

कान्तायस न° निल्यक्म° जातत्वात् ऋच संप्रा । कान- 

लोहे राजनि | ॑ 

कान्तार ए० कान्ता अभीष्टा अराद्रब स्रन्वयोरख, क्ख जल- 

४७२ 
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स्यान्तं कान्तं मनोन्नं वा रसम् कच्छति ऋ-अण् उप०्स०। 

(काजलिया) १द्कभेदे भावप्र °| तत्र तद् शा ुक्गम् ` “कान्त- 
रेकु र्ष्यः स परलोरं हणःमरः । रकोविद्ारदचते शेते 

च राजनि कख च खखान्त्ट च्छत्यत्र ऋ-आखाघारे घञ् । 

दैत०। दुर्गमे पथि महारण्ये च पु० न° अम 

दद्र मेदि० । खाये कत् इक्लभेद चमरः । 

कान्तारपथिक त° कान्तारपयेनाडइतम् ठज.) कान्ता- 

रपथेनादूते । 

कान्तारौ स्त्री कान्तार+गौ° हष }- कान्तारे राजव 

कान्ति स्तो कस-काने कन-दौीप्तौ वा भाने क्रिन् । १दोक्नौ 

र शोभायाम् रद्च्छयायाम् भस्त्रां श्टकङ्गारजे सौन्दथय 

शभेदे च | कान्तौ कारण च छते दर्थितं यथा ५तेजो- 

ऽष्याग्नेयं क्रमः पच्यमानानां घातूनासभिनिटततसन्तरस्छं 

सखेहजातं रखाख्य स्तोष्टां विथेषतो भवति तिन भा- 

देवसौकुमाययं श्ट दल्यरो मते त्साहडदिस्ितिपडङःक्गिकान्ति 

दौप्रवो भन्ति” । त्य तेजसत्वेन कान्तिद्त्वम् यधोक्ा 
नन्बौष “इतन्तु ” गसपक्रम्यस् «ख तिमतिभेधाकान्ति 

श्रलाव णसौक्मार्यँजरेजोबलकरम्” । शोभाकान्ति 

दोषिद्यु तीनां भेदस्तु शाद् ° उक्तः “श्वपयौषनलालिलय" 

भोयाद्यैरङ्गभषश्यम् । शोभा प्रोक्ता, सैव कान्तिमन्मयाप्या- 

चिवाद्यतिः। कान्तिरेवातिविच्लीणां दौ्निरित्यभिधी- 

यते” | इति भेदेन लच्तयित्वा मन्योन््ेषेयाविवि्तौर्णी 

शोभे कान्तिर्च्यते श्ति व्याद्छातम् | तेषां च 

नायिक्षागततेव नायकमतवाऽपि | चन्दरादौ व्र शोभा- 

दौभ्रिकान्निद्युतौनाभभेद् एव। भकला च शा कान्ति 

भतो कलाग्धतः” कुमा० | “बध्वा इूवाध्यंसितवर्पकान्ते ;» 

माषः । चन्द्रकला सध्ये ऽकलाभेरे | "शशिनौ चन्द्रिका 
कान्तिवजयोत्स्ा?शा०ति०। कला शब्दे विदटतिः । यलच्छया 

अतचरदेवीभेदे “वक्त सा देवी लच्छौरैयदषं 

निम् । प्रविष्टा”? इदटुपक्रमे “शिष्टा देव्यः प्रवरा हीः 
कोलतिदयु तिरेव च" द््याद्युङ्खा “सतिः भ्रोतिरिडा कान्तिः“ 

द्त्यादिकमभिधाय “ङपतस्युमं इासत्वं वलिमिन्द्र म्ा- 

रथम्” इर्त् हरि०२५६ अ ° । ९. शिनः प्रियभेरे 
च ^तिच्छच्िद् थनाययैततम् ” इवयपक्रभे "मदिरा पि 
भूत्वा कान्तिश्च शशिनि; प्रिया" हरिण श्ट अ | 

१०दुगायां “स्तुतिः सिद्धिरिति ख्याता चिया शंश्रयणाद्ध 

या । लच्छोवां लनना वापि कालात् खा कान्तिरुच्यते" 

देषौषएठ° ४५अ० | शकासशक्जिभेरे] “तया कान्तिः 
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कलकरठो कोदरा” चा० ति° राषवभटूः । 

शक्तिथन्दे विडतिः | 

कान्तिद न° कान्ति" ददाति दा-क। पित्ते धातौ शब्द् च° 

तच्छ तेजषत्वाव् तथात्वम् । तेजसञ्च यथा कान्तिकरत्व' 

तथा कान्तिशब्दे द् तच्चद्वतवाक्ये दितम् । र्ते 

च ] शेथोभादावकमाले ति* कान्तिकरादयोऽष्यत | 
४सोमराज्ां स्तौ राजनि | 

कान्तिदायकं न० कान्तिः ददाति दा-खल्। कालोयके 

गन्धद्रव्यभेदे जटाधरः । तख सेवनेन कान्तिपोषणात् तख 

तध्रात्वम् । रकान्विद्ातरि वि°। 
कान्तिनिगरौ श्त काञ्चिनगय्ैं काथो मोचषरीभेदकाक्षी 

नगरोवेने कान्तिषुरोति पाठान्तरम् काञ्ोन्ट च 

तद्षाक्यसक्रम् । 

कान्तिभूत् लि° कान्ति विभक्तिं ष्ट-किप् । १कान्तिधारके 
२चन्द्रे षु तस्य कान्तिनाभकलाधारित्वात् विशिषटकान्ति 
धारित्वात् कान्तिनामदेवीभेदपतित्वाञ्च तथात्वम् । कान्ति . 
शब्दे च कान्तिथन्दख कलाचन्द्रपलोवा चकत्वं द्भितम् । 

कान्तिमत् कान्तिरस्त्यख मतुप् । {कान्तियुक्घं | ^उपमान- 

मभूत् विलासिनः करणं यत्तव कान्तिमत्तया” कमा° | 
“षेः घुरल दं तभिव दिवः कान्तिमत् खरडमेकम् "मेषद्रू* 
स्लियां होप् “कला च सा कान्तिसती कलाग्डतः» कुमा ० | 
२ चश्यरोभेदे स्तो “वधु्मतो कान्तिमती लोलावयय,तमला- 
वती” काथो० अश्चरोनामकथने । २चन्दर षु कान्तिनिाम- ` 
कलावन्त्वात् तख तथात्वम् । $कामदेवभेहे राघवभ, | 

काञ- 

कान्यक लि °“वरुसमोपस्या कन्या ततो जातादौ वर्णौ बक्» 

पा० वक् । वथनद्धमौपस्यकन्वाजातादौ । ““वथाङ्् 

जातं ह्मवतृद् कान्यकम्"” सिण्कौ° 

कान्यङ्य एण स्त्री कन्यकपिभेदख गोताप्य' गर्गा यज. | 

कन्यकषिगोत्रापत्ये । यून्यपत्ये यङन्तत्वात् फक् | कान्व- 

क्यायनः ब्धघु तख रक् | कन्यकाः | चस्तियान्तु 

शोहहिता० पणः षित्वात् हो । कान्धक्यायनो | 
काय्िक लि” कन्यायां जातादि ठक् । कन्धाभवे | 

कान्द नि° कन्द्खेदं तत्र भवोवा च्य । २ तत्यम्बज्िनि 

कन्द्भवे विषादौ च | ततः अष्डादि० चदरथ्यैं र। 
कान्द्र तन्निटतादौ ति । 

कान्दर्पं इसी कन्दपेख्यापत्य॒विदादौ विन्दरभोबल बन्दर 
ति पाटान्रे अन | कन्द्पो पये वखेदमथ् । ९ कन्दे 

सम्बन्धिनि ति° 



कान्द { श्ट्प्भर् ] कान्द 

कान्दपिका न° कन्दपखलदिषटद्धिः प्रयोजनम ठक् | कन्द्प- 

इदङ्धिसाधने ण्स उक्ते िधानभेदे। तदिधाने च तत्र 

कान्द्पिकनामकषट्सप्रतितभेऽध्याये छक्तः यथा । 

“रङ्गो ऽधिके स्ती, एरुषस्तु शक्रो, नणु'खकः शोशितशुक्र 

सास्य । यख दतः शुक्रथिडङ्धिदानि निषेवितव्यानि रसा- 

यनानि | ह्यं टट डना यरग्रसयः सोत्पलं मधु मदा- 

लसा प्रिया | वह्लको खरक्था रहः खखजो वभे एष 

भट्नख वागुरा । माचोकधातुमधपारदलोहच्खपथ्या - 

शिलाजतविडङ्गषटतानि योऽयात् । सोकानि बिथति- 
रुह्ानि जरान्वितोऽपि सो ऽश्ोतिकोऽपरि रमयल्यबलां 

सुबेव । चौरं टवं यः कपिक्छमूलेः प्रवित् चयं सतीष् 

न सोऽभ्य पेति। माषान् पयःसर्पिषि वा विपकान् 

षड्प्रासमादुंश्च प्रयोऽपानान् । भिदारिकायाः खर- 

सेन चख ख्ख डभांपितथोषित' च । श्टतेन इग्धोन 

सरेण पिबेद्य यद् प्रमदाः प्रभूताः । धातोफलानां 

स्लरसेन बूरं छभावित' च्तौद्रसिताज्ययुक्तम् । लौदुल- 
पायाय पयो ऽग्निशक्या कामं निकामं पुरुषो निषे 

चेत् 1 न्ोरेण वस्ताण्डयुजा श्ट्तेन समृक्ञाव्य कामो 

बह्धश्िलान् यः । छशोपितानस्ति पिगेत्पयञ्च तखा- 

खतः किं चटकः; करोति| साष्छपसहितेन सर्भिषवा 

षटिकौद्नमदन्ति ये नराः । चौरमष्यतुपिबन्ति ताछ ते 
अैरीषु मदनेन भरते । तिलाजगन्ाकपिकच्छमूे विदा. 
रिकाषट्टिकिपिषटयोगः । आजेन पिदा पयसा हतेन 

पञ्चा भवेच्छस्कलिकाऽतिदष्या । चोरेण वा मोकुरकोप- 

योगं विदारिक्ाकन्दकभच्तणं वा । कु्मच्र सोदेव्यदि जयते 

$ख मन्द्ग्निता चेदिदसत चम् | साजमोदलशा 

हरीतक श्टङ्गवेरसह्िता च पिप्पली । मद्यतक्रतरलो- 

व्णवारिभिश्च.खंपानछठद्रार्निदोपनस् | अत्यस्ततिक्तलव- 

णानि केटूनि वाच्तिश्छक्तारथाकबह्धलानि च भोजनानि। 

उकच्छक गीयर हितः स करोत्यनेकान् व्याजान् जरच्चिव 

युवाप्यबलासवाप्य” | भावप्र° तद्पायव्रिधानादयुक्त यथा| 

"अथ वाजौोकरणाधिकारः | तत्र वाजोकरण्खय लच्तण- 

माह | यदुद्रव्य "परुषं कायांद्वाजोष श्रतत्तमम् । तद्- 

नाजोकरभाख्यात' सनिभिर्भिषजां वर; । अत्र प्रसङ्गात् 

लेव्यख ललं संख्यां निदानं चाह कषः खात् 

चछरताशक्तस्लङ्धावः क्व्यशच्यते । तञ्च सप्रविधं प्रोक्त 

निदानं तख कथ्यते । तैमिर्य सतु रिर्लोर्मनसि 

चते । ध्वजः पतत्यतो नणां लंवयं सहपजायते । देष्य 

स्तीस"प्रयोगाञ्ज लव्यं तन््ानसष' सतम् । तेेनोवैः- 

भयथोकक्रोधादिभिः,- अद्यं - हृदया हितेः-इःस्यत्वात् 

षते पोडते असस्थोटते इति यावत् | ध्वजः-शिञ्ः। 

पतति नदधत्रमति सप्रयोगोमेशथुनम् । “कट्काश्टोष्ण- 

लवशेरतिमाल्नोपस्ेवितैः । पित्ताच्छक्र्तयो दषः कव्यं 

तस्मा्मजायते । कट् कादिनातिसात्रेण प्रहङ्न पित्तेन 

शक्रख दग्धत्वात् लव्यं भवति पित्तजमिति दिती- 

यम् । अतिव्यक्रायभौलो यो नच वाजोक्रियारतः। 

ध्वजभङ्गंमवामरोति ख शुक्रत्तयदेतुकः । शुक्र्तयेण ठतो- 

यम् | “महता नेद्रोगेख चरथो कलोता भवेत् । ववे - 
वाहिथिराच्छेद्न इनादुच्नतिरभवेत् । बलिनः सुव्यमनसो 

निरोधाद् बरह्मचयेतः } ब छंव्यं खातं तस्, शक्र 

स्म्मनिमिन्तकम् । बलिनः एुश्ख शुव्धमनखः कामाल्ः 

चलतः मनसो, जह्धचयेम् अमेथनं तख्ञान्निरोधात् शुक्रख, 

कव्यं भवति | लन्मप्रष्टति यतल्लौव्यं शजं तद्धि सप्र- 

सम् | च्यसाध्यं करव्यमाह। असाध्यं सष्हज' कव्य 

सरच्छेदाञ्च यङ्गवेत् । मनमेदेदाटुवौयेवाइशिराच्छे दात् 
अथ ज्लौव्यख चिकिल्ा। कौव्यानामिह् साध्यानां 

कार्यो हेठविपयेयः । ख्यः चि किल्ितं यखाचिदान- 

परिवच्जं नम् । अथ हव्य॒ चिकित्सायां वाल्ोकरश 

विधिमाह । नरो वाजौकरानु योगान् सम्यक शुद्धो 
निरामयः] सप्रा्यन्तं प्रक्वीति बषाद्रूध्वन्त षोड़शात् | 

नच वे षोडशाद्वीकं सप्र्याः परतोन च । आयुष् 

कामो नरः स्त्रीभिः सयोगं कठं महेति । चलयद्ड्यप- 

दंशाद्या रोगास्चातीव इु्व्जयाः । अकालमरणच्च खा- 

ह्जते द्छियमन्यथा । विलासिनामधैवतां खपयौवन- 

शालिनाम् | नराणां बह्धभा्यायां विधिवाजी- 

करो डतः | स्थविराणां रिर्छनः स्तीणं वाज्ञभ्य 

भिच्छताम् ¡ योभिन्मषङ्गात् चौणानां ज्ञोवानामल्परेते- 

साम् | हिता वाजोकरा योगाः प्रीणयन्त्यबलाः सद्ा । 

एतेऽपि पुषटेद्टानां सेव्याः का लाद्यपेच्तया । वाजोकर- 

शान्याह | भोजनानि विचित्रायि पानानि धिषिधानि 

च| गोतं खरोलाभिरामाञ्च वाचः स्यथेद्ठखासथा। 

याभिनौ खान्द्रतिलका कामिनी नवयौवना | मोतं ग्रोन 

सनोन्तद्च वाम्बलं मदिराः खजः | गन्धा मनोज्ञा 

रूपाणि चित्राण्य पवनानि च | मनसचाप्रतोघात' वाजो 

क्ववःन्ति मानवम् । मा्तौकधातुमधपारदलोहचणैम् 

पथ्चाथिलाजतरिडङ्कशटतानि लिद्यात् | पज्ञासरविश- 



कापा 

तिदिनानि गदादितोऽपि 

युथ” । तदौषधभेद्ास्तु तत एवाषसेयाः । 

कान्ट्ब न° कन्दो संतं भच्यम् अण् । कन्टुरंते भच्छ 

न्द्विकं ति० कान्द्षं पग्यमदखय ठक् । कन्दुसंखतभन्यदर- 

व्यविक्रतरि भिष्टाच्नपर्यके। 

काद्दिगृभूत ति कां दिशं वामोलयाक्रलतां मूतः प्राघ्नःमू- 

प्राप्नौ करचरि क्त रतण्णषो० | कां दिशं यामीोत्याकुलतः 

प्राप्ने | "ख कथद्धिद्धयात्तख्मादिखक्तो बाद्यणस्तद्ा । का- 

दिगभूतो जोवितार्यौ प्रददरावोत्तरां दिशस्” भारयान्प० 

१६६अ० । «कां दिशं वामोव्याङ्लः कान्द्गभूतः" 

नोलक० | 'कान्दिगिभतं ङिच्नगा्र' विशंन्न' दर्योधनो- 

द्रच्छति सव्व सेन्चम्” भा० उद्यो° ४० | 

कान्दिशोक लि° कां दिशं यामोत्याह “तदाहेति मान्दा 

दिभ्यः" उपषंख्यानात् ठक. एषो मय्० अतिग णतवात् 

ससासः। कदि-वेक्तव्ये भावे इन् कन्दः वैक्ञव्यस् | ोक- 

सेवने च्षरणायत्वाद खपातार्थकता भावे घज. कन्द 

शोकः अद्पातच्च विद्यते आख्य बा० अण रायस्चकृटः । 
भयद्् ते पलायिते अमरः। “बद्ट्नां प्रलयोजातः 

कान्द्गोक्मभ्च्लगत्” काशो । 

कान्यङुल ए देशभेदे कन्यकरज शब्दे र्िविरणम् । “कान्य 

ङ्ज महानासोत् पाथिवोभरतषंम ! | गाधीति विदधतो 

लोके कुशिकखात्मसमस्भवःः" मा०व० १७४अ० | 

कान्यजा स्तो कात् जलादन्यद्धिन् जायते जन--ड] नलो 

नामगन्वद्रव्ये शन्द्च० । 

काप्रटब स्तौ कापटोरगोापव्यम् अण् । †कापटुगोलापचे 

च्तियां त गो्रप्रत्ययान्तत्वेन जातित्वेऽपि न ष । 

किन्तु शाङ्गरवादि*डोन् खरेभेदः। कापटवी । गोत्रान- 

त्वात् तत आागतेऽयं वुज. । कापरटवक ततख्यागते । कुत्- 

शितिः पटुः काषटुन्तश्च भावः कम्पो वाण | कापटव 
२ निन्दिितिपरटुतायां न° 1 

कापटिक लि* कपटेन चरति ठक् । १कप्रटव्यवहारिणि 
^“क्ट्स््न' चाष्टविधं कमं पद्युवर्म ञ्च तत्वतः” इति ७१५४ 

चोकव्या० कापरटिकोदास्थितग्टद्धपतिवेदेहिकतापसव्यञ्च- 

नात्मकं पञ्चविधं चारवगं पञ्चवगे न्द्वाच्य तत््वतचिन्तयेत् 

ततर परमण्रन्नः प्रगलभच्खात्रः कपटनव्यवह्ारितवात् काप- 

टिकस्तं इत्यभिनिमधैमानाभ्यासुपग्टद्यराजा नुयात् यख 

इदन्तः पश्यति तत्तदानोमेष मयि वक्तव्यसिति'? कुह्न. ० 

उक्ते रान्न; पञ्चवर्गान्त्गते २द्ाल्रद्धपे चारभेदे ए०। 

{ १द्८्&} 

। 
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साशथोतिकोऽपि रमयेत्ममदां | कापथ ए कद्छितः पन्याः अच् समा० कारेयः | ! निन्द - 
वह्मनि अमरः | “वास्यात्' कापथं इष्टः विषमं ब्ध. 
कराटकम्” रामा०। दुटपथव्सिनि २ दानवभेदे च ुर। 

भशरभः शलमभदंव कुपथः काप्यः कथः" दूति रि, 
२६२अ० दानवनामकथने । २ उशीरे न° मेदि° | 
कापयजातत्वात्तख तयात्वम् | 

कापा स्तौ कम् इखमाप्यतेऽनया च्ाप-करणे वञ् ६त° । 
प्रतःप्रबोधक्वन्द्वाण्याम् । ५^प्रातजैरेदे जरणेव कापया" 
ऋ० १०।४०।२। प्रातःप्रबोधक्ख ब्द्नि वाणो कापा 

तया? भा | 

कापाटिक न° कपाटिकव थर्कीरा० खाये अथ खार्धिक- 

स्यापि कचिल्लिङ्गातिक्रमोक्तः क्लीवता | लुदरकपाटे । 

कापाल न° कपालमेव तदेदं वा अण् 1 १ कपालद्पाकारे 

क्टभेदे कपाल शब्दे उद्ा०।२ कपालसम्बज्विनि तत्निभिते 

भूषणादौ च | “निग्लमस्त्रे घोरञ्च कापालमय कडू 

शम् विक्रमो० । (कालियाखड्ा) १ कर्कटादत्ते घज 

रत्रमा०। गौरा० ङष् । £ शिड्क्गायां स्त्री राजनि । 

कापालिकं लि°कपालेन न्टकपलेन चरति अभ्यवहारादिकं 

करोति ठक् | १ शेवाचारभेदयुतो सिद्धान्तिमेदे तेषामा- 

चारञ्च । “नरास्थिसालाक्रतभूरिभूषखः श्मशानवासी 
न्टकपालभोजनः"” । ^“परश्यानि योगाञ्जनशुडदर्भनो 

जगन्बियोभिच्मभिन्नमोश्वरात्” ] तद्य धर्मभेदः प्रनो- 

धच० वर्खितो यथा । “मस्तिषकाक्तवसाभिषारितमडा- 

मांषा्धतोजेह्णतां वृद्धौ बह्यकपालकस्यितद्वरापानेन 
नः पारणा | सद्यःङंत्तकटोरकण्टव्रगिलत्कीलालधारो- 

` च्षयेरच्या नः प्ररपषोपहारबलिभिटेषो मद्ामैरवः" दति) 

५^चऋध तौधेकराखणोः प्रतस्ये बड़्कापाखिकजालक विजे- 

ठम्” शद्धरदिग्विजयः ] २ अन्त्यजजातिभेदे (कप्रालि) 

षुण स्त्रो* स्त्रियां छोष् । अन्यजशन्द् कपालिनशब्दे च 

विदतिः। कपालिकेव शकरा ० च्यण् । ३ कुदरकपाले न^। 

कापालिन् इ*कापाल कपालं बह्मङपालं त्रत धा यैत्वेनाख्यखय 

द्नि। ब्रह्मशिरोहरणजपापापुत्तये तार्थं नद्धकपाल- 

धारिखि शिवे । “अजेकपाद्च कापालो लिशडुरलितः 

शिवः"भाग्खनु° १७० शिवसुद्हख्लनामकथने । वासुटेवखय 

९ एवरमेदे। ““कौ शक्यां खतसोमायां -यौधिटिव्या बुधि- 

एर! । कापा गर्डच्ैव जज्ञाते चित्रयोधिनो'?ईहरि° 

१६२अ० । (कपालि) रजा तिसङ्रे अन््यजमेदे ए स्तौ । 

स्तयां डोप । “नटी कापालिनो वेष्या कुलटा नापि 



कापि { १८८७ ] कापि 

ताङ्कना" तन्त्रसारे सप्रकलनायिकाकीत्तने । 

कापिक षु° कपिरेव अङ्ल्यादि° ठक् | कापिश्ब्द्ायं 

काप्च्जिल एसी कपिञ्जलखापत्य' भिवा० अण् | कपि 
इ्ललखखयापव्ये स्त्रियां ङोप् । 

कापिच्ञलादि एसो कपिञ्जलान् तन्रंसान्यत्ति खद्-अस् 

उप°स° कपिञ्जलादस्तखापत्यम् «अत इञ् "पा० इञ। 

कपिज्जलपच्िमांसभन्तकस्वापये स्तियां छोप् । तद्धापव्यम् 

कुव्वादि० ण्य । कापिञ्जलाद्य वद्पल्ये षुस्तौ। 

कापिल न“ कपिल्यख विकारः अलदात्तादिलात् “अल- 

दात्तादेशच” पा° अञ् । कपिल्यविकारे 

कापिल ति कापिलं तदक्रशास्त्रं वेत्त्यधीते वाऽण } १कपिल- 

 श्वाष्ठन्ने २ तदध्येतरि च हेम०। कपिलेन प्रोक्तम् अण् 

तथेदं वा अण | रकपिलप्रोक्गो 8तत्सम्बभ्धिनि शास्त 

न° कपिलशब्द् तत्मोक्तविषया द्थिताः | “्मा्गन्नाः 

कापिलाः सख्याः? भा० शा००२। “बुद्धि 

परमा यत्र कापिलानां महात्मनाम्" “पित नियो- 

गाच्जयाह शुको धम्पभ्यतां वरः | योगशास्त्रे च निखिलं 

कापिलद्धौव भारत!” भा० शा० ३२७ ० । 

सारयेऽष | १५ विङ्गलप्ं पु ६तहति लि भरतः 

कथिलमधिलव्य छतोखन्यः अख । ६ कपिलाविकारेण ठते 

उपषुराणमभेदे “अन्यान्य पणुराानि छनिभिः कथितानि 

ठ” इत्य पक्रम्य ̂ कापिलं मानधङ्धेप तधैओोशनसे रितम्” | 

डेमा० दा० ख० कूभ्यपु° उपषुराणगणने उक्तम् 

कापिलिक शस्त्रो कपिलिक्रायाः कपमिलवरखायाः आप्यम् 

शिण | कपिलिकाया अपचये स्त्रियां ङोप् |. | 

कापिलेय प*कपिलायाः त्नान्न्या जाद्यख्या अपत्यम् ढक् | 

। कपिलानान्न्ृाः स्तनपावित्वेन तदप्य ब्राह्यणाः कपिल 

शिष्ये खनिभेदे । तख सम्भादिक' भाज्शा० २१८० 

वखितं यथा “तनं पञ्चशिखो नाम कापिलेयो भ्ा- 

खनिः । परिधावन् महं लत्स्त्ां जगाम भिथिच्वामय | 

क्न गा ~ 1 कक ४ 

© + | कि 

सवेसंन्यासधर्माणां त्चत्तानविनिश्चये। सपर्यसिताचच 

निङन्होनषटशणयः | कऋषोणामाद्धरेकं त य कामानाटतं 

न्ध] शाश्चतं चखन्यन्तमन्विच्छन्त' छुदुलेभम् । यमाः 

कपिलं सांख्यः: परमपि प्रजापतिस् | समन्य तेन देप 

विद्धाप्यति हि खयम् । अआदुरेः प्रयमं शिष्य" यमाङ्- 

श्रिरजो विनम् । पञ्चच्लोतति यः सत्रमास्ते वर्पसदहस्ि- 

कम् | यन चासोनमागम्य कापिलं मण्डलं मह्त् | पन्चु- 

ख्टोतसि निष्णातः प्रञ्चरान्रविथारदः। पञ्चन्नः पट्शत् 

१.93 

पञ्चगुणः पञ्चशिखः रूटतः | दुरुषावस्यमव्यक्त परमां 
न्यवेदयत् । इटसन्ने ण सष्ट्टो भूयश्च तपसाऽऽसरिः। चेत् 
चेनन्नयोव्यक्तं बुव देवद्ैनः | यत्तदेकाच्चरं ब्रह्य 

नानां प्ररश्यति | च्ाघ्रि्मश्ड्ले तख्जिन् प्रतिपेदे 
वद्व्ययम् । तन्व ण्युशिखः शिष्यो माचुष्या पयसाग्टतः। 

जाह्धणो कपिला नाम काचिटासौत् कट्भ्निनो | तखाः 

न्रत्वमागम्य स्त्रियाः स पिवति स्तनौ | ततः सं कापि- 
लेयत्वः लेभे न्धि च नेिकोम् | रतन भगवानाह 
-कापिलेयख्य संभवम् | तख तत् कापिलेयत्व' स्ववित्- 
मदुत्तसम् › । 

व्याख्यात द्धैतत् नोल गठन यथा “कापिलेय: कपिलायाः 
त्रः परिधावन् एकल वासभङर्बन् | चपयैसिताथैः 
सस्यग्निञितप्रयोजनः | कासेरनाष्टतं कामाद्वसित 
भिति पाठे य्च्छया स्थितं नषु खम् अच्िच्छन्तं स्याप- 

विदमिति शेषः| सः कपिलः, तेन पञ्चशिखसंन्नन 
वतृ्राथष्यत्वात्तनल्यत्वम् । पच्च स्लोतांषि विषयकेदार 
प्रणाड्किाः यस तिन् मनसि मानसं सन्रभित्यर्थः। 

यत्र॒ यत्समोपे, कापिलं कपिलमवाुखारि मर्डल ̀  नि 
समूह प्रति परमाय यो न्यवेदय दिल्युच्तरे स स्वन्धः । 
पञ्चस्रोतसि सनसि निष्णातः ऊहापोहकोगलवान् । 
पञ्ञुराल्नो नाम विष्ण लप्रापकः करतः “पुरुबोह् पे नारा- 

यणो ऽकासयताव्यतिन्ेयं सत्राणि भूतान्यद्मेवेदं सवे 

स्यामिति सण्तं पञ्चरात्नं पुरुषमेधं यन्नक्रतुमपश्य 

दिति" शतपवोक्तस्तन ग्िथारद्ः अनुषिताखिलकर्ने- 

व्र्थः। पञ्च चन्नमयप्राणमवप्रनोमयतित्नानमयानन्द्म- 
यान् कोपान् निथ आत्मन विषक्तान् जानातोति पञ्च 

ज्ञः अतणव पञ्चत् पञ्च तद्विषयान्द पासनानि । 

बारुशिरिव्यखाखूपनिषदि “सतपा ऽन्न ' ब्रह्मेति व्यजा- 

नदिव्यादि' विहितानि करोति पञ्चकत्, पञ्च “शान्तो 

दान्त उपरतस्ितिचुः समाहितो भूत्वाकमन्ये वात्मानं 

पश्यतीति ताः थान्ताट्यो गुणाः यस्मिन् स पञ्चगुः 

ततच्च “नद्भाविदुबह्मौव भवतीति › ते; पञ्चभ्योऽति(रवच्य- 

मानत्वात् श्िबेति पञ्चशिखं एुच्छं बह्मा तजन्नत्रात् 

शनिरपि पञ्चशिखः} नलु पञ्चत् कथं षऽन्तः खादिति 

वेत् ? श्ट्णु-ययान्नमयं विकाररुपासोनस्ततेप्रसतिमन्न 
विराड़ाख्येति णं मायया शिङतमानन्द् तत्यतिनेतोति 
न बषोपास्तिः टव ग्वक्रव्या । षटज्नानाय तख पञ्चलो- 
पल्िफलत्वात् तदेतदाह पुरूषेति | पुरूपा अन्नमयादवः 
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पञ्च अवसन्नतया बाधिततया तिष्टन्तोचख्िन्निति इुरूषा- 

वस्थम् ऋतणष शिरखाद्यवयवरदह्ितत्वादव्ययस् खवा- 

ध्यत्वाञ्च परसाथेम् अबोधयत् | तखापि युरुमाह इशेया- 

दिना । इष्टसलेख अाल्रयन्नन हेतौ तीया, अध्ययनेन 

वसतोतिवत्, सम्यक एष्ट प्रश्नो यख स स्ट, आतान्ना- 

नाथं छतप्रच्र इत्यथेः। व्यक्तिः बाध्यत्वाबाध्यत्वेन खटतास् 

देवदचनः दिव्यडदिरिव्यथेः । शां ख्यसम्बतं य॒ण्पुरुषान्तर- 

ज्ञानात् कैवल्य प्रधानं चोपादानभिति पचतं निरखति 

य्चटि ति, अच्चरमेव जगद्पाद्ानतया | नानाद्धपं नतु 

च्रं प्रधानम्. व्ययं नद्ध व प्रतिपेदे ज्ञातवगन्, नतु यख 

चुरुषान्तरम् । भगवान् माकेण्ड य: सनतककमारे। वा” । 

कापिल्य लि ° कपिलेन निषटचादि कपिल+चत्र्यैं शड्काशा० 

शयः । करप्िन निद त्तादौ | 

कापिवन न° इ्रहसध्ये होने योगभेदे "दपर हास््रय"दय्- 

प्रमे “आाङ्धिरसचत्ररथकापिवनाः” कात्बा०२३२।२।१ | 

“चैलरथमच्राद्यकामः कापिवनं खर्गकाम इति इदरहाः' 

आश्चण्चौ० १०।२।३॥। 

कपिश न० कपिशा साधवो त्पुष्मस् साधनत्वे नास्य 

खण । माधवीलताङुद्ठमजाते भ्यभेदे हेमच ° । 

कापिशायन लिनकपिेव स्ताथेऽण। तत्न जातं “कापिश्चाः ष् फक्” 

पारषफक् । मा घवो पुष्यलताजाते मद्यो जटा० | “कापिश्ायन 
छगन्वि विषुखेन्” भाषः । देवतायां षु०घर० । द्राच्चायां 

श्लो सि०्कौ० वित्तात् डगेष्। [पिथाचे लिका <। 

कापिशेय इण स्त्री कपिशाया अपत्यम् ढक् । कपिशापद्ये 
कापिष्ठल ए° कपिदलखेदम् अण् । मध्यदेयमेदे टृ° ष । 

कूभे विभागे “खौ दम्बरकापिष्टलगजादह्याश्चेति मध्यभि- 

दम् इ्लक्तो श्वस्य मध्यदेत्वम् । 

कापिष्ठलि ए० स्रौ कपिश्च गोलाषन्यन् इ । कपिटेल- 
गोत्रापये चि यान्त कऋरोद्या० ष्यञ् । कापिष््धा इति 

भेदः । यृन्यप्ये ठ “यजिजोञच" पा० फक् | कापिषठ- 
लायन तद्गोललयुबापत्ये पु० । 

कापुरुष ° कुतूसितः पुरुषः कोः का) {कुत् सिते पुरषं 

““यलोवि खवातवीग्यं ख व्य नोय विक्रमैः । पण्यतोयुद्- 

लब्धोऽं शतः काषुरुषस्वया'' रामा० कापुरुषरसेदमय । 
्कृत्सितयुरुषसत्तरज्विनि ति । स्तोष शौव्यमनथासु 

परदासरप्रधषक || छत्वा कापुरूषं कम्प शूरोऽहसिति 

मन्यसे” रामा० । च्च्रियां डप । ज्राद्धखाद्° भावे 

कर््योखि च ्यज । क पर्य तद्भावे तत् णि च न° | 

[ पट्ट } काष्य 

कापेय न° कपरेभावः कम्म वा ^“कपिन्नाद्योरंक” पा० ठक् | 

$कपरेभवे कश्मणि च । अपत्ये इट्न्तत्वात् ठक । शकपि- 

गोलापत्ये अनाङ्गिरसे पुस्त्री २थौनकर्षौ इ°गनद्चि° 1 

स्तिया गोनप्रच्चयान्तत्वात् डष् 1 तखेद्' ढक् । 

कपिसम्बन्धिन लि० च्तियान्त ष् । “किन्न खल 
कापेयो से ते चरला चित्तता? राभा० | 

कापोत न° कपोतानां समूहः अण । †{कपोतसम्डहे कपोत- 

श्येदम् । “अलदात्तादेः'' पाण । २कपोतसम्बख्खिनि 
नि° च्तियां हेष् । “अतिधिव्रतौ क्रियावांच्च कापोतीं 

इत्तिमास्थितः” कापोतीं दत्ति- 

ख्वत्मसं यहख्पाम् ' नोलकर्ठः ” “स्तुवन् इसि ख कापोती 

इह्हित्रा ख ययौ पुरात्” भाग ६,१८,१५., “कापोती 

ज्छरटत्तिम् ” च्रौधरः । कपोत यथा उज्छटत्तित्वमल्छ - 

संपहत्वञ्च तथा कपोवलुच्धकोय शब्दे १६७०४ णद्धि तस् । 

 कापोतैवर्णोऽस्सछ अभे° खच् | शसौपीराञ्जने ४ रुचके 

(सिकाचारे) न° मेदि० | ५कपरोवाभवसखेः भुर 

तइति लि° हेम । जच्छोषधिरेरे चो गौ०डेष। 

त्ख च्छस्यानशक्त' चते “कौ विक धरितं नोत्त सञ्ज 

यन्त्यास्तु पवतः} क्ितिप्रदेथोवलमोकराचितोयोजन- 

त्रयम् । विन्नोया तत्र कापोतो श्वेता वलमौकमूर्जघ 
सखु | आओोषधिदच्तण्यादिकथने | 

कापोतकं लि कपोताः सन्त्यखाम् नडा०दः कुक् च कपो- 

तकोयः तत्रभवः अण विस्वका° ख्ख लुकं । कपोत- 

कोयभवे । [ कपोतडिम्बरुषद्ाये | 

कापोतपाक्य ए*कपोतानां पाकः डिम्बः तेषां पूगः ण्यः । 

कापोताच्नन न० कापोतं च तदञ्जनं चेति कम॑ ° । सौदोरा- 
ञ्जने अमरः ॥ । 

काप्य इस्त कपर्गलापत्यम् खाङ्गिरसः “कपिबोधादाङ्गिरसे 

पः० यज । $कपिगोलनापल्य अङ्गिरसे । च्छियान्त॒ शा- 
ज्ञःरषाटौ काव्येश्वल काष्य इति पाठान्तरे डीन् यलोपः 

कापो | यडननन्तात् युन्यपतधे फक् । काष्यायन : कपिगो्- 

युवापव्ये, स्तियान्तु लौ हता ° ष्फः पिन्तवात् छरोष् । काव्या 

अनो | अनाङ्गिरसे व “इतच्ञानिजः” पाण्ठक् । कापेय 

दूति भेदः । कतृसितिमाष्यम् कोः का। रेपापादो ति° 

काप्यकर लि कद्ितमाप्यं काप्यं पापं करोति धातुनाम- 

नेकाथत्वात् कथयति सं-वाच्छौद्यादौ-ट । पापं कत्वा 

परख कथके खपापवक्तरि शन्द्र० | कर्मणि अण्| 

काष्यकारोऽप्यल्् लिग्िका° । 

भाग्व० २५९अ० । 



काम { १८८2 ] काम 

काफल ए०्कुल्वितं फलमख। (कटफल) उत्तभेदे | णब्दरला° 

काबर ए” कल्वितो बन्धः कोः का वेदे एषो०। कुत्व तवन्वे । 

“इति 'खमोपमान् सलवा कामान् भा गास्तदङ्गताम्” 
म स्म - रः | कामनाविषयच्च चख पमाक् वेति बेद्ान्तिनिः, 

“चष्' शश्र कावरं बभ्रिः कणडन्त॒ बन्धुरः” । “श्यना 

कपिरिष दूषशो बन्वृरा काबरख च” दटौ हता भत् - 

खानि दूषयिष्यामि काबरम्” अथ २।६।३।४।५। 

काम खव्यन्कम-वज् । श्नुज्ञायां विचः । २निकाभे रेचखत्यये 

` $काय्ये नऽमेदि०्कामाय हतम् ष्य | ५रेतसि नण्मेदि° 

हैवाटमि्य्ये ऽकलुमतौ “काममामरणात् तिषेत् ग्ट 

न्यत्तृसन्यपि " यमन् । «सनागनभ्याटनत्या वा काम 

्तम्यतु यः क्षमो"माघः | ८द्च्छायास् “कामः सङ्कल्मोवि- 

चिद्घा च्रदधाऽश्रा टतिरध तिद्धौधौरिष्येतत् सैः नण” 

चते: तद्य भनोध्मत्वभिति वेदान्तिनः खांख्याच्च न्यन्ते 

भनोदेठकत्वोक्तावेव शवुतेस्तात्यये सन्यमाना अआक्रघमत्व- 

सिति नेयायिक्षा श्ाह्धः। अभिलाषचन्ट् इच्छाशब्दे 

चाध विहतिः । “वद्भलसमलः कामो बे यन्नाः सड- 

ल्सम्भवाः '' द्पयुपक्रम्य ^“अकालख क्रिया काचित् 

डश्यते नेह कर्ठिचित् । यद्यद्धि कुरुते किश्चत् 

लच्तत् कामस्य जेरितस्” इति भुना सर्व्वक्रिवां प्रति 

कामख हेत् लखक्तम् । “सङ्कल्य: अनेन कन्येणा दद्मि. 

` फलं साध्यतास्” इति ब्धिः । तथाच इटसाधनता- 

शान्त् सद्भलखात् काम इच्छा मवति, तत. क्रिया- 

निष्मसतिः | बचखाप्राप्रविषयदय प्रा्रिखाधने चित्तट ्तिभेद्ः 

कामस्तु रजो युणदेदकः । यथोक्त गोतायास् “कामणएष 

कऋोधणष रजोगु णडस्द्धवः* कामश्च इ्टविषयाभिलाषः । 

“सोया विषयापेच्वा ख काम दूति भण्यते" पमानादौ 

काममय खव मत्वाधेकमं शत् । यतोऽयं कमे णोदेतः कानो- 
$तोऽदख प्रधातता” “सङ्घात सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो 

ऽभिजायते" गोता ! बर्मखि षज । < कामनाविष्ये, कामना- 

विषयञ्च लिद्धिषिः वाद्याभ्बन्तरवाक्चनाभयभेदात् तत्न ग्ट 

शिलादिकं शन्दादिविषयाञ्च वाद्यविषयाः थारोरमानसिक- 

$भरोजातम् आभ्यन्तरः खवः सम्रहेदकः वासनाययः “न 

लात क्ामः कामानाषहपभोगेन शाम्यति । हदिषा ठष्ण- 

वमेव भूय एवाभिवद्धेते ” चुः । धभायेकाममनोच्चमध्ये 

कामन्द न काम्यदधैव यथं तदयैव युरुषा्ैलवात् छरभेण 

दष्वमाणत्वात् इच्छायाख्तथात्वाभाव्ात् ] ^ अष्यधै- 

कामौ तद्याच्तां धर्मणप भनीषिखः'' रुः} “सन्तान 

ज्ञामख्य तथेति कामम्” रघुः) काम्यमानत्वात् कासं 

्ररभित्ययेः । «तथेति काञ्च प्रहिणुद्वान् रघोः" रषुः। 

तदेव इष्य'प्रयोजनसम् “नवा अर प्य्,; कामाय 

पतिः प्रियोभवति च्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियोभवल्ि” 
इ उप० छखसवद्धेपात्मन णव परप्रेमास्रद्त्वो- 

कैः । वठ्ख्ाधनानान्तु गौखप्रयोजनत्वम् । दंखमिव 

इःखाभावोऽपि च्ख्य' काम्यभिति नैयायिकादयः, 
“मोच्तकाङ्खिभि; काम्यमाने १०परमेश्वरे च | “कामदा 
कामठत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः" विष्णसण० । 

स्तोएरषयोः उपस्वसाध्यानन्द्साधने तयोः करे - 
रालिङ्गनादिप्रवतेके ११ अलुरागमेहे तत्रैव लोके 
कामथन्द्दखय ख्दिडंग्यते। सच तिथिविे्े सी 
इरुषयोः स्वानविभेषणव चुम्बनादिना व्यज्यते, यथोक्तं 

ऋरदोपिकायाम् “पादे युलफे तथोरो च भगे नाभौ 
कचे हदि । क्ते कण्ट तथौे च गण्डे नेते 
खताथपि । ललाटे शोषैकेयेष कामस्यानं तिथिक्रमात् | 

दक्षे घु सां स्तिया वामे शुक्त ऊष्णो विपय्यैयः । पादाङ्गढे 

प्रतिपदि द्ितोयायाञ्च यलफके। अरदेशे ठतोयायां 

चतुष्यां भगदेशतः | नाभिख्वाने च प्रञ्चम्यां षदयान्तु 

कचमण्ड्ले । सग्रस्यां ह दये चेव अष्टम्यां कक्षरेषतः । 

जवभ्यां करठदेथे च दशम्यां चोदत: । एकादश्यां गख्ड- 
देशे दश्यां नयने तथा । चके च बयोश्श्यां चतह श्यां 

ललाटके । प्रौणमाद्ां शिखायाञ्च न्नातव्यञ्च इति 

ऋभात् । यल स्थाने वसेत् कामस्तव नखचुम्बनम् । 

इदि कामः भ्रुवोः कोधो लोभञ्वाधोरद्च्छदात् ” 

भाग | तद समर्टिर्पस्य विराजे जद्मणः ृदय- 

जातत्वेन व्य्ीनामग्यञ्जदादोनामपि भनसिजन्यत्वम् । 

प्राणिनां जन्दरा्रधि सर्वकारेष्वख वत्तं मानत्वे ऽपि यौवने 

एवास्य यथा प्राइुमीवस्तथा काठिका० पु० १६. । 

२२ अण व्थितं यथा 

ब्रह्मापि तनयां सन्ध्यां दषा पूव्ममयात्मनः | काना 

याशु मनशक्रे वत्तौ बद्धं छतेति पै! एष्या चलितः 

चित्त कामवाण्विलोडतिम् । कषोणां प्रे चतां तेषां 

मानसानां महात्मनाम् । भगेख वचनं त्वा सोपहासं 

विधि प्रति। चखात्मनश्चलवित्तत्वमम्यादम्टपीन् प्रति । | 

कामस्य तादश भावं निमोहकरं तदा | दषा सन्ध्या 

खय तन व्रपामापातिदुःखिता । ततस्तु बरह्मणा शप्र 

सदने तदनन्तरम् । अन्तभूते पिधौ अस्प्रौ गते चापि 



कात्या [ १८९ ° ] 

निज्ञाख्यदे) अमर्पवशसापन्चा सन्ध्या ध्यानपराऽभवत | 

ततस्तस्यास्तपसा तोधितेन विष्णुना तत्माधेनया क्षासप्र- 

हन्तिकालनियमनद्पोवरोदत्तो यया “सन्ध्योवाच । यदि 

देव ! प्रसन्नोऽसि तपसा मम संप्रति। टतश्द्ायं प्रयलं वरो 

सम विधीयताम् | उत्पन्ननाना देवेथ ! प्राण्िनोऽखखिन् 

भुवस्तले । न भवन्त क्रमेणो सकामाः सम्भवन्त॒ ३} खो- 

भगकवाजुवाच । प्रथमं थै शयो भावः कौसाराख्यो दिती- 

यक: | तोयो यौवनो भावञ्चतथं वाद्धैकं तथा | ढतोये 

त्वथ संप्राप्न वयोभाभे शरोरिषः । सकामाः खुदिती- 

यान्ते भविष्यन्ति कचित् कचित्} तपसा तव॒ स्यादा 

जगति स्थापिता मया } उत्परन्नमाला न यथा सकामाः 

खुः शरीरिणः” । तथा च कामग्रडसिष्ेददि शुक्रः 

बाल्ये च शूक्रटद्धरसम्भवात् न काभप्रटच्तिः | बाला- 

नार्मापि अन्नरसपाकेन चरमधातोः शुक्रखोद्धवसम्भवेऽपि 

तख च्छात्वात् न प्रसरयम् यथाह भावप्र ०। “बालानां 

शक्रसख्येव किन्तु सौच्छप्राच्न द्यते । पष्पाणां कुले 

मन्धो यथा सन्नपि नाण्यते। तेषां तदेव तारुण्ये 

इत्वादपरक्रिभेति हि । कुमानां प्रफुज्ञानां गन्धः प्राइ- 

तल कारणञ्च आलुपदोक्तवष्णु वर एव 

दति न बाल्छये तख प्रादुभौवः । १२वादयादसागाधिषटाद 

देवभेदे ख च पञ्चाशदुविध्षः यथोक्ञः शा° वि° टो° 

राघवभटेन यथा “काम १ काद् २ कान्तार श्च 

कान्तिमान् ४ कामग \खया। कामचारच्च ६ कामो 

भवेद्यथा?” । 

७ च काशक: ट कामवद्धनः €. । रामो १० रसञ्च ११ 

रमणो १२ रतिनाथो १३ रतिप्रियः १४। रानि 
मायो १५ रभाकान्तो १६ रममाणो ७ निशाचरः 

१८ । नन्दको १६ नन्दन दैव २० नन्दौ २१नन्द्यिता 

२२ एनः । यञ्चयायो २३ रतिः २४ पुष्मधन्वा २५. 

मह्ाषचः २६ । भ्वाभणो ९७ श्वमष्यरय चेव श्रममायो 

२९ भमोत्तरः २० । भुान्त उ ३१ भ्वसुको ३९ गङ्ग 
्देभान्तचारो ३४ भुमावहः ३५ । मोहनो शदईैमोहको 

३७ मोद्ोर८ः मो वदधन २६ ए च । मदनो ४० सन्दरय 

४१ च्व मातङ्गो ७२ श्छद्गनायक्तः ४३। गौयनो ४४ 

गोतिज्ञ ४१५ खव नस्तन: ४६ खेलकर ४७ स्तया | उन्य- 

्ोन्रत्तम ४८ खव विला 8९. लोभवद्वनः ५०। 

तेन च काशिकेयोत्मत्ते गिषध्याम भङ्धायं मन्द्रनिशचक्तोन 

{श १४६ नभङ्गायेखदयुकतेन पानभङ्गजनितहरकोपात् मखो. 

भावमच्चाद्यङ्गद्रीनलत्माघ्र ' यच ह शिवपु०१४अ० | | 

काव्य 

“कामोधनुपि संयोज्य एष्पवाणं तदा सुते | ¡ पाती 
सन्दे स्यार्णै भोक्तकामो व्यवस्वितः। इरश्तु घेख- 
मालम्ब्य किमर्तद्िति चिन्तयन् | ददं एतः कां 

एषपवाणधनुधरस् ।. 

नान्ङने , 

विद इमन्योस्तखयाय दतीयनय- 

स्फरदुद्द्धिरग्निस्तु प्रपात मद्नोपरि। 

कों सुद्र हेदेव ¦ इति यावत् बद्न्तिखे। इन्द्रा 

दिखकलादेवास्तावद्धख्मो चकार तस् ̀  सच पञ्चात् वानु 

देवात् रुकमिरयां प्रादुर्भूय मायावतौ््पां रति" शम्बर - 

भार्यात्वेन प्रथित) ङपयेने । तदेतत् हरि° वख तम् । 

““खक्िण्यां वाखुदेवख ल त्सय कामोष्टतव्रतः | शम्बरान्त- 

करोजन्ने प्दय्न्नः कामद्थनः। तं सप्रराते सम्यो 

निशोये तिकाग््डात् । जद्ार लष्णख इतं शिशु 

दे शम्बरो छप! | ष स््यूना परोतायुम््ायया प्रज- 

छार तम् । टोभ्यां्त्क्तिष्व नगरः ख निनाय महा- 

खरः । अनपत्या त॒ तखा रोद्भा्थां ्पयुखान्विता | नान्न 

सायावती नाम मायेव श्ुभद्थना। ददौ तं वाहु 

देव्य पचः युच्नभिवात्मजम् ! तद्या महिष्या नायिन्या 

दानवः कालचोदितः । सायावतो तु तं उष्ठा सम्पद्टतन्- 

रूडा । इर्य सहता युक्ता पुनःपुनरदेक्ञत । अव तदा 

जिरीकच्तन्त्याः ख्छतिः प्राडुबेभूव ह. अयं स भम कान्तोऽ- 

भूत् सूढतयेव चान्वचिनयत्) अयं ख नाघोभत्तां मे यखायें 

हि दिवानि्म् | चिन्ताशोक्च्दे भग्ना न विन्दामि 

इति कचित् | अयं भगवता पूर्व्वं देवदेवेन शूलिना । 

खेदितेन छंतोऽनङ्घो दशटोज)त्यन्रे म्या । कथमय 

स्तनं दाख माटभानेन जानतो,। भरूरभायां तहंभूतवा 

वच्छ वा पुत्र द्रत । रुं स्धिन्य मनसा धालयरास्त 

खा समप्रेयत् | रसायनप्रयोनेख शो घमेवान्ववद्धं यत् । 

धानाः सकाशात् सच तां शटण्वनु र्क्तरिखिनन्द्नः । 

मा्चावतोमविज्ञानान्धने सामे मातरम् | साचतं वख 

यामास काष्टं कमललोचनम् । माया चातो ददौ स्वा 

दानवोः काममोहिता । स यद् यौवनस्वसतु प्रद्यु: काम- 

दनः । विका्मितन्नो नारोश्ां सव्वास्रविधिपारगः । 

तसा भायावतो कान्तं कामयामाष कामिनो” इरि० 

१६३अ० । “कुमार! पश्मां प्रन्नः देवगन्वैनारदम् । 
प्रेषित" देवराजेन तव सव्वोधनाय वे । खर् त्व' पू्यैकं 

भावं कामदेवोऽखि मानद् ¦| हरकोपानलादृग्धख्वेना~ 

नङ्गख्खिद्)च्यसे । त्व' दण्किषिये जातोऽसि रुक्िणया 

गभसम्प्रवः। जातोऽसि केशवेन त प्रयग ऋति 



काम 

कीर्तयं से । अहृत्य शम्बरेण त्वमिदहागोतोऽसि मानद ! | 

सप्ररात्रो त्वसम्पृणे ्धतिकागारसध्यतः । बधाथं शम्ब- 

रख त्वं यमाणो द्य्,पेचितः | कोयतेन महाबाहो ! 

देवकाया येसिद्धये । येषा सायावतो नास भायां वै शम्बरख 

त।रति' तां विद्धि कल्याखौ तवभायीं एुरातनोम् | तवर 

खा रल्षणार्थाय शम्बर र्ट्ेऽवसत् । मायां शरोरजां 

न्यख सोद्धानाचे' दुरात्मनः । रतेरूत्पादनार्याय प्रेषयच- 

निशं तदा ण्ठ प्र्यश्न ! बु वेत भायां प्रतिशिताम् | 

त्वा तं शम्बरं वोर! वैष्णशास्तेण संयुगे । ष्ट्य मायावती 

भायां हारकां गन्तुमहेसि” हरि ०१६५ अ ०““कामं प्रति- 

नारद्षाक्यम् । "सोऽबवीत् सहसा देवीं रुक्मिणं देवता- 

भिव । अयंस देवि ! शंप्राप्रः एलश्चापधरस्लतव | अनेन 

शम्बर हत्वा मायायाद्ध शशारदम् | इता मायाच्चनाः 

सव्वं याभिर्देवानवाघत। सतौ चेयं शुभा साध्वो भार्यीऽपि 

तनय ते। मायाषनोति विख्याता शम्बर ग्टहोषिता । 

भाच ते शम्बरदेवं पल्लीति भवतु व्यथा । मन््थेऽथ गते 

नाशं गते चानङ्कतां एरा । कामपली, न कान्तेषा शम्ब 

स्ख रतिः प्रिया । भायाद्धपेण तं दैत्य' मोहयन्तय- 

सलच्छभा | न चैषा तद्य कौमारे वये तिठति शोभना) 

प्भायामयं छत्वा खपं शम्बरमाग्िणत् । यव्येषा मम 

पत्रख सलवा तव वराङ्गना" हरि ० १६७ अण० | सुक्निणों 

प्रति लष्णवाक्यम् । तेन १२ रौकिरेये एु० १8 बलदेवे 

शब्ध्र० तशय कामपालत्वात्तथात्वम् । १५ भारा 

चते राजनि°। कमपव्यकात् कामयतेः क्तरि अण् । 

तत्ततद्ार्धंकाभनायुक्तो यथा ख्गकामोऽश्चमेधेन यजेत 

` पशुक्ञामः प्रजाकाम इत्यादि | घञन्तकामशवबदे परो 

तख्च्न्तखान्तलोपः | वया गन्तुकामः रन्तुकामः इूचयादि 

दषादि ° तद्ण्दयुद्ा ततता । कामनायुक्तवाचककामादिभन्- 

समभिव्याह्ारे यागे तन्नियोज्यकत्वः तत्छतिसाध्यत्वञ्च 

सतमभेदेन प्रकीयते यथा खगकामो यजेतेत्यत्र सगकाम 

नियोज्यकच्लतछनिसाध्योका याग इति बोधः } लिङादिना 

यागादेः कततेव्यतबोधनात् यागादेस्तवात्वम् । यागजन्य- 

फलं च कासनायतीव तत्ततृफलकामनोद ष्येऽपि भवति अतः 

पिटखगेकामनया कतप॒न्तादेः फलं पितरोति मखिरत् । 

ऋर्यशब्टेन इन्देऽखवा पू निपातः। अथेकामौ कामार्थौ 

नन््ोक्त १६बीजभेदे । तदुद्भारो यथा तन्त्रसा० कुलाखवे 

“देशं दख्िणबाद्धगक्रनयनं कामं कलालाज्छितम् `" 

द्चिष्बह्खः ककारूद वखंख माटकान्वाशे दच्तबाड- 

३८ बा०्भगरे 

६१८८ १ } 

४७४ 

कान 

= 

मूले न्य्यत्वात् तथ त्वम् शक्रोल कार्; नयनः धात्रनेतरं तेन 
रकारः कलााच्क्रिं बिन्दुभूषितम् तेन कोस इयेवं पं 
कामम् इत्ययः | प्रकारान्तरेण तदुडारः तन्तसा ° च्रौक्रमे । 

“तां विद्यां ष्टण देवेशि ! कामसिन्द्रसमन्वितम | नाद्- 
विन्दुकलाभेदात्  तरौयसरसयुतम् । सहात्रीचन्दरो 
विद्या महाविपुरचवत्दरो । ककारे सव्व ङतपन्न' कामे- 
केवल्यदायकम् । शकारे सकलैच्रयं सोकारे सव्वदौ- 
यदम् कुञञिकात० । “परा च कमला कामो वाग् 
भवं शक्तिरेव च" । १७ककारात्तरे च । िषषोजं (ई) | 

तथा कामः (क) इन्द्रम्(ल) देवी (स) नियोजयेत् । 

षोडगोविद्यायां शक्किक्ूटोद्धारे । 

कामकला स््लो° कामख्छ कला प्रिया। ततृकलाद्ेतत्वात् 

कामपत्याम् {रतौ शब्द्रत्रा° | ३त० २कामद्ेतक- 

लायाद्ध। 

कामकाति लि *कं-शन्द क्तिन् कामपरा कातिर्यख। काम 

ब्दयक्तं ¦ “वे चुषुत्र ¦ शवखोऽदत्तन् कामकातयः? । 

ऋ० ८।८१।१४। 

कामकाम लि कामं काम्य" कामयते कम-चिङः-अण 

उप०्स० अभीटकामे (“एषं त्रयोध्मेमलुप्रपच्वाः गतागतं 
कामकामा लभन्ते" गोता | खिनिः कामकाभीत्य्यत्र । 

“आपव साणमचल प्रति ससदृभापः प्रविशन्ति यत् । 

तहत कामायं प्रतरिशन्ति सव्व, स॒ शान्तिमा्रोति न 

कामकामो" गोता | स्तियां डिप् । 

कामकार लि कामं काम्यः करोति कअय उप स | 

काम्यनिष्पादके । कारः करणं ३त०] रकाभमेन इच्छया 

फलाभिसज्धिना करे षु °।““अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो 

निबध्यते" गोता “अग्निहोत्र परिध्याम्नोन् जाद्धणः 

कामकारतः” | .“कामकाररतेऽष्याद्धरेके खुतिनिद्थेनात्” 

भनुः । '“यः थास््रविधिखुवधज्य वत्तेते कामकारतः, 

गोता | कामचारत इति पाठान्तरम् | 

कामकूट पुर कामणव कूटं श्टङ्ग प्रधानमस्य | ऽवेश्याप्निवे 

(षिडगे) (नाड) | ईैत° | रबेश्यायाविश्वमे च मेदि 

नन्नोक्ते ३कामराजाख्यं श्रौ विद्याया: मन्त्रभेदे \ “विय - 

न्द्रस्ततः पञ्चात् कलौ नकुलिवद्धि च | मायाख्रेण संयुक्त 

नाद्विन्दुकलान्वितस् । प्रथमं कासराजख कूटः परम- 

दुलैमम् * (हबकलद्खोम्) ""विवद्िष्णदुत कामोहंसः 

अक्रस्ततःपरम् । महामाया ततः पञ्चात् खम्वतोति कथ्यते" 

कसल) दितोयम् कामङ्रूटम् | “मट्नं शिदवोजं च 



काम् 

धायुषोजं ततःपरम् } इन्द्रगोज्ञः ततः पञ्चात् महामायां 

समुद्धरेत् | (कंसल छ! ) ठ तीयं कामङ्दरम् दयं सधमतो । 

कामक्तत् लि कामेन करोति कं-किष् रत. । 

कारिणि कामं काम्य करोति। र्भोद्टायके 

लि°] रेपरमेश्वरे पु “कामदा कामङ्त्कान्तः कामः 

विष्णुश ° । , [कमं ०। रे दछरते मच ०। 
कामकेलि ए०कामे तद्धेतकरतौ केलिये । जारे लिका ०। 

कामक्रौडा स्तनो कामेन क्रोडा} !कामद्ेतुकक्रोड़ायाम् । 

“माः पञ्चस्रयष्ां सा कामक्रोडासंन्ना ततेव” इत्यक्त 

लच्ये पद् थाच्रपाद्के २छन्दोभेदे च । 

कामखडगदला स्त्रो कामोहोपकं खड्गदरव दलमख्याः । 

खणंकेतक्याम् राजनि° । . 

करासग निन्कामेन वाद्य इच्छया यरेटदेशं गच्छति गम-ड। 

वाद्या इच्छया यये्देथगाभिनि यानादौ | “रषमादि 

सद्धाराज ! विलष्य दि्विसास्थितः | कामगेन स सौभेन 

भाग्व० १४अ० | कासगेन सौभेन थाललः पुनरुपा- 

गमन् | व०?६अ० | कामगत्यादयोऽष्वत्र । कामेन च्यलु- 

रागभेदेन गच्छति । ययेच्छ' षर्षगाभिन्यां कुलटायाम् 

श्लो “पाषर्डःनाखितास्तेनाः भट न्यः काममादिकाः। 
` ऋरापा ्ात्रद्यामिन्यो नाशौचोदकभाजनाः” यान्न० | 

श्यय्ट स्त्री गाभिनि 

षु'ति ए०। ˆकन्द्पभेदे ए० कामशवदे उदा । 

कामगामिन् विर कामं यये्टः योनिगिचारभसत्वा गच्छति 

मभ-विनि। अरकामोने ययेर्स्त्रीगाभिनि रुषे यये 
पुशूषगासिन्यां स्त्रियां स्त्री डप् | काममिद्टव्ययगमेकः 

कामङ्कामोत्य्यन्र अमरः । 

कामगिरि ए० काशप्रधानोगिरिः | भारतवषख्ये कामर्पस्ये 

पव्वं तभेदे । “मलयो भङ्गवप्रस्य इयुपक्रने" “इन्द्रकोलः 

कामगिरिरिति चान्ये च शतसहखशः भेला» दूतिभाग° 

५,१९.,१७ । कामद्पथवरे तत् सथान वच्यते ) 

कामगुणः ए दैत० काभकतो बा गुखः। ! असुरागे र 

विषये र३ेशखानोगे च मेदि | 

कामचर लि० कामेन चरति चर-ट रेत* | यथाकामं 

चारिखि “तां नारद् कामचरः कद्ाचित्?' 

१ यथेच्छं 

कासप्रद्ः प्रभः 

५कामगा कुलटा” भिता० । 

कला° | 

५द्हाइसिच्छासि तवानघान्तिके वस्तु" यथाकामचर्स्तया 

विभो 1» भार्वि०२रर््लो° | 

कामचार लि घ कामेन खेच्छया चारः चर+घज. । 

यथेच्छाचरथे “न कामवचारोमयि शङ्नीयः१ रपुः 

[ १८९२ 1 कराम 

“तद्धदभ्य् दयात् सूखैः शयन कामचारतः” मलः । 

“पथि 

पामविभोतान्ते चेते दोषो न तिद्यते। अकामतः, काभ 

चारे चौरवह्ख्डमदेति" यान्न ° । . 

कामचारिन् लि°काभमेन चरति चर-थिनि। १का के २यये- 
हाचारपतिच “नत्व द्वा न पुनरलकां ्नाखसे काम- 

चारिन् {` मेघ०। स्तिया ङोप् । रचटकेमेदि०। तखाति- 

काभित्वात् तथात्वम् । स्तयां डनेष् ४ गरुडे षु०शब्द्रल्ना ०। 

कामज नि° कामाजजायते जन--ड ५त० कमजाते ?व्यस- 

नादौ कामजव्यसनानि च द्शत्रिधानि मचनोक्ञानि यथा 

“सगयाच्ोदिवाखभ्रः परीवादः च्तियोमद्ः । तौव लिकं 

श्याख्याच कामजोद्शकोगणः"'। तन्दरध्ये चउर्णाम् अत्यन्त- 

कषटतोक्ता तेने यथा ^पानमक्तास्तियदैव गया च यया- 

क्रमम् | एतत् कष्टतमं विद्यात् चठम्न कामजे गे" | 

“कामजे प्रसक्तो हि व्यसनेष महोपंतिः । वियुज्छतेऽथे 

धभ्योम्यां ततोषच्ौः सट ते” इति तदोषस्ते नेवोक्तः । 

रेकामजातमाने तरादौ । व्येशषुतर सैव प्त्रपरसै पाकर 
साधनत्वोक्चा इतरेषां कामजत्वश्क्त' मलना यथा “ज्येन 

लातमाल्रेख शल्री मवति मानवः । पितु णामन्टणद्ेव : 

तात् सव्वं महेति" । यित सन्नयति येनानन्य' सम 

अते ।ख एब धभ्परंजः एलः, कामजानितरान् विडः” । 

"“अयुक्तयान्यतद्चौव पुलिणयाप्न्च देवरात् । उभौ तौ नाह 

तो भागं जारजातककामजौ'? मुः ““याऽजियुक्तान्यतः 

घल देवरादाप्यवा्रथात् । बं कामजमरिक्धीयं इथोत्- 

प्रचर प्रचत्तते'' मतुः, । 

कामजान इस्त्ो कामजमानयति प्रापयति दीप्यति 

ध्वनिना आ+नौ-ङ । कोक्ले थबदर०। “चन्द्रचन्द्न- 

रोलम्बरूताद् दीपनं मतम्” खा द्* कोक्लि्दादोनां 

कामोहोपकत्वोक्े स्तसख तथात्वं स्तयां जातित्वात् छोष् । 
 कामजनिरितिवा पठः | वत्र कामद उहौपकध्वनि- 

हेठत्वातृउत् पन्तिर्मात् इति वाक्यम् । 

कामजित ° कामं जयति धषेखेन जि-किप् । १मह्ारेवे 

तस कामधष्य्ात् तथात्वम् | कामं कामदेवं परेण जयति 

किप्} २ काचि केये। “कामजित कामद्: कान्तः 

भा व० २३१ अण कात्तिंकेयनासकथने | कामं 

कामव्यापार जयति | रेजिनदेवे अहेति वख स््नीसन्ग- 

वच्जनात् तथात्वम् । 

कामटक ७० तरद्रनागङ्दजाते स्ण्वले नट दपभेदे 

चर णिच- ऋच् श्त० ! कामेन गवादेच्चारथे 



एका वा ` चव ई = "= 

काम 

“माठकः कामठङः सुपेणोमलयोऽव्ययः” इदि खपततर- 

नद्छतराष्ुकुलजनागनामकथने भा० च्रा०५ ०० | 

कामताल पस्तौ कामं तालयति प्रतिशापयति तल~+प्रति्ायां 

शिच-अण् उप०्स० | कोकिले लिका० | तख ध्वनिना 

कामोटोपकत्वात. तथात्वम् | श्रियां जातित्वात् डगेष् 

कामतिधि ° स्त्री कामपृजार्या तत्खामिकावा तिथिः 

बयोदश्यां तखाः कामपूजाङ्ता काममहगब्दे द्शयिष्यते। 

कामद् लि°कासान् ददाति दा-क! १खभोरटदायके, रेकाम- 

धेनौ स्तनी मेदि० भक्तानां कामपूरके ३ परमेश्वरे पठ । 

कामं कामर्पं सौन्दयेशय द्यति टो-अवखर्डने-क | 

8 कार्तिकेये | “कासजित् कामद्: कान्तः भा० व° 

२६१अ० । काल्तिकेयनासकथने । । 

कामदुघ विर कामं टोश्षि दुह-क धारेशः | {अभोटसम्पाद्- 

के “इन्द्रश्च कामदुवाःख्य कामान् धग्ध्वम्” चखच० 

चौ ०दे,१२,४ | “ाराधय सपलोकः प्रोता कामदषा 

हि शा" “वहि सां कामदं प्रसन्नाम्” रघुः । 
र्स्ुरभौ गवि स्त्री । 

कामदुह् विर कामं दोग्धि इह-किप् ६त° | कषाम्यनिष्या- 

दके । “रष (यत्नः) वस्तिटकामयुक्” गोता | ̂  तछा 

थ कामध्गधेलनेचिर्ख महाकनः'' भा० चा०१७५ | 

“खह्वयाचितखत्पाले न्यस्त (सन्यन्नम्) कामधुग्तयम्"। 

भाग० ७५१५,५ । “रकः शव्दः प्प्रयुक्तः सम्यग् तातः 

स्वग सोदे कासधुग्भवतिः' खतिः। क (कामदुहो- 

श्यलाये) ति० तत्तु शेः कामदु्धाय भत्वा नरं प्रदा- 

तारखपेति खा गौः” भाग्वन्श्टक्ख | 

कामदूतौ सती कामच्य दू लोव उदी पकत्वात् ¦ १नागदन्तीटतने 
रस्ब्रभा०। रपाटलाटच्ते शबट्र० | खार्ये कन् । तत्राें। 

कामदेव षु कामणएव देवः । कन्दे तख ध्वे यद्ध्पम् हेमा ८ 
दार भिष्ण धर्मो उत यथा | “कासदेवस्तु क्तव्यः शद्ु- 

पद्मविभषणः | चापपाणकरदौव मदाकृच्चितलोचनः। 

रति; परोतिस्तथा शकिभायां चं ताखयोञ्वला । चत खश्चस्य 

कत्तव्याः पल्रमोख््पमनोहराः । चत्वारञ्च करा काय्य 

भाव्योस्तनोपगाः। केतु मकरः काय: पद्धुवाणखखो- 

मह्टानिति"! काम्यते मोक्तकाङ्खिभिः काम्यस्तथाभतः 

भन् टोव्यति द्योतते।२ प्रभेश्वरे । “कामदेवः कामपालः 

कामी कान्तः कताममः* विष्ण । चक्रदरोक्तो ३ 

छतभेदे ततपाकादिप्रकारो यथै तत्रव 

“शणद्य कोविदार खय दषस कङुभखय च ¦ क ल्काढग्रत्तक् 
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धत्मफलप्रस्ये परलवतुट्यम् | अश्चगन्वा पलनिता तद 

गोच्तुरख च । शतावरो विदारो च शलपर््ण बला तथा | 

अश्चल्यख च शुङ्ानि पदमवोजं घुननैवा | काश्रसरो- 

फलमेतत् त॒ साषवोज तथेव च। पएथग्द्श्वपललान् 

भागांतद्रोरेऽम्भसः पचत् | चतुभांगाक्मेषन्तु कषाय 
समवतारयत् । स्छदोकां पद्मकं कृष्ट पिष्मलौं रक्तचन्दनम् । 

बालक नागपुष्पञ्च ऋात्मगुप्राफलं तथा} नोलोत्मल 

शारि हं जोवनोय विशेषतः| श्रयकमेसमद्धेव शकं 

रायाः रषस्य॒परोणडुकेन्णामाद्कं तन 

चतुगेणेन पयसा इतप्रस्य विपाचयेत् । 

रक्तपित्त चषतन्तोणं कामलां बातशोखितम् । इज्ञासकं 

तया शोथं वभेद खरच्तयम् । अरोचकं मूत्रच् 

पाश्चखलञ्च नाशयेत् | तदाज्ञां प्रवोक्गव्य' शद्न्ः- 
पुरचारिणाम् । स्त्नोषणाद्चोवानपत्यानां दबलानाद्च देहि- 

नाम् | ज्ञोवानाभल्यशुक्राणां 

पल्यम् । 

दापयेत् 

जोष्या नामल्यरेतसाम् ¦ 

चेह बलकरं द्य ॒दष्य' पेयं रसायनम् | ओजस्तेज 
स्वारद्चंप च्यायुःप्राणविवद्नम् । संव्खयति क्रञ्च रप 

इबेबेन्द्रियम् ! सवं रोगविनिरक्रश्लोयसिक्तो यथा दमः । 

कामदेव इति ख्यातः सवं रोगेष् अखने ' ¦ 

कामधर एर कामद््पस्यमत्यध्वजपव्व तस्खिते सरोवरभेटे 

कालि० ८१ अ०। तत्स्थानद्धानमाङात्राद्यक्तम् । 

“सणिकरूटाचलात् पूर्वे मतखध्वजकुलाचलः । निहंग्धो 

यत्न मद्नो रमे त्रा ग्निना पुनः ¡ शरोर प्राप्य तपसा 

समाराध्य इषष्वजम् ! तत्न प्राष्य स्वद्छपन्त॒ काम 

देवेन भं स्थितम् ¦ धिन्यक्षायां तस्थौ स बो्माणः सम 

न्ततः ) तदाद चाश्वती नाम तत्रास्ते . द्क्तिशस्त्रवः ; 

सरः कामधरो नाम तद्खित् शेले व्यवसितः, श्या 

न्यां विधिवत् सञात्वः पोत्वा कामधराम्भरसि ¦ विषक्त 

पापः शुद्धात्मा शिवलोके मह्ोयते" । 

कामधेनु शी कामप्रतिपारिका षेलः। ?अभीषप्रतिपादि- 

कायां स्वगघेन्वाम् सरभिबन्यायाः रोहिष्या; र्कत्यायां 

गवि च तस्या उत्पन्याटिकखक्त कालिकापु००६ २० । 

“'द्च्चख तनया याऽसूत छरभिनौम नामतः ] गतां माता 

सद्ाभागा सव्वंलोकोपकारिणो । तस्यान्तु तनया जन 

कश्यपान् प्रजापतेः | नाच्रासा रोहिणो शुभ्वा मर्न्वकःस 

इषा नश्वास् | तस्ता जनने रहेनाुखोरतितमोज्वन्तात 

{ तच्छं न्ने शनःगेफःन् सुनेरतितमोच्वलात् बा पाठ | 

इाम्येत्ुरिति ख्याता नव्यंरतणसंयता ¦ खा सिताभ्ड 
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प्रवक्षाथः चतु वेद् चदष्पद्ा । स्तनेतुभिंध मायक्रामप्रसव- 

कारिणो" | 

कामपेरकुलजातायां ३ नन्द्न्याम् थवलानान््रयां वशिष्टः 

चेनौ च तस्याञ्च काम्यपदाथसभ्यादकत्वात्तथात्वम् यथा च 

तच्छा: काभनिष पादकत्वं तथा रामा ° ऋदि०५१् ~ वणितं 

यथा ८ रजस्क वशिषिन थथला शन्न ्दन ¦ । विदधे 

कामधङ्घामान् यख चद्धञ्ित यथा । इन्ध स्तथा 

लालान् मेरेयांड शचरासवसम् । पानानि च महाहाणि 

अच्छादेञ्चावचानपि ¦ उच्णाढदख्यौदनखाने राशयः 

प्व्यतोपमाः । ान्यन्नानि पाच दधिकुल्या स्वयैव च। 

मानाख्ठादुरसानाञ्च खाश्डवानःं तथैव च । भोजनानि 

` श्वपृ्ानि गोडानि च शहखथः । सव्वं माखोत् च- 

खन्तुष्ट' षटदषटजनायुतम् । विश्वामिलरबलं राम ¦ वथिठेन 

दतपितम् । विश्वामित्रो हि राज धिद्ंटएटस्तदाभ- 

वत् † खान्तःषुरचरो राजा सबाद्यणषुरोह्हितः । 

स्षाभात्यो मन्निसद्हितः स्त्यः पूजितस्तद्ा । युक्तः परम- 

इख वि्ठमिदमनवीत् । पूजितोऽहं त्वया जद्धन् ¦ 

पूजां छवसतरूतः । चूवतामनिधाद्धानि वाक्य वाक्य 

विश्वाईद् 1 । मरां शतसद्खेख दोयतां शवला मस । 

रन भगव तद्रलहारो च पाथिवः । तमान शवलां 

देष्डि ममैषा धभ्मंतो हिज ¦ । यवशक्तसतु भगवान्वशिषो 

शखनिपुद्धवः । विश्वाभित्र ख धमासा प्रचय.वाच मद्ो- 

पतिस् ¦ नादं शतसह ख नापि कोटिशतेरगवाम् । 

राजनु ¦ दाखामि चयन्लां सशिभोरजतस्य वा| न 

वरिन्यागसेथ भत्रुकाथाद्रिन्दम ! । शाश्वतो अला 

मदः कौत्तिशात्मवतो यथः | अच्छा) हव्य च कव्यद्च 

प्राणयात्रा तथैव च ¦ अ यत्तभग्नहोलञ्च जन्लिदौमस्तयेव 

च) खादहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा । चाय 

मन् राजये") सर्वमेतन्न संशयः । सव्वं स्वमेतत् सत्येन 

भम दद्किरो नयः । काररनंङ्धभोराजच्र दास्ये शवलां 

नञ | तेनसा अत्यागे च बलात् विश्वामित्रे ख हरणो 

दछोगे कते चेन्ना उत्पा दितेन ना विधेसेन्येषि च्राभितः 

पराजितः. दत्यपि तत्रव वयित ५३्घ० यथा 

.“कामयेनु' अशिष्ठोऽपि यदा न त्यजते छनि: } तदास 

शवलः राम ) विच्वामिलोऽन्वकषैत । . नोयमाना ठ 

अवाः राम । रान्ना सह्ात्मना \ दुःखिता चिन्तयामास 

ख्टन्तो शोककथिता । परित्यक्ता वशिष्ठेन किभद्ं 

समदहातमना । याहः राज्ठतेर्टौना दयेव, भ्द्डः- 

काम 

खिता | कि नया पलत स्य॒ भन्हपे भविता ् मनः 1 

यन््ासनागसः ददा भक्तां न्यजति चाभ्पिकः ¡1 दूति 

सचचिन्तयित्या ठ नखस्य च घन: पुनः} जगाम वेगेन 
वदा वशिष्ठः परमोजसम् | निधय तांस्तदा ग्डव्यान् 

अतः शन् छदन ! । जभासानिखबेगेन पादमूलं सहा- 
कनः) शवला सा रूटन्तो च क्रोचन्तौो चेदमनवोत्। 
बशिषखयाखतः खवित्वा स्दन्तौो मेषनिःखना | भगवन 1 

किं परिक्ता त्वया बद्धणःघछत ! | यश्ाद्ाजभटा मां 

हि जयन्ते त्वत्सकाशतः! णवशक्गसतु ` बह्धर्विरिदं 

वचनमन्रवोत् । शोकसन्तप्रहृदयां खसारमिव इुःखिताम् । 

न त्वां त्यजामि शवले ! नापि मेऽपक्रत' त्वया | रुष 
स्वां नयते राजा बलान््त्तो महाबलः । नङ ठल्व 
बलं सद्य राजा त्वद्य विशेषतः | बलो राजा छन्नियञ्च 

एचिव्याः पतिरेव च} इयसन्लौद्ि्यो पूष्णा गज- 

वाजिरयाकुङा } इस्तिध्व जसमाकोयोा तेनासौ बलवत्तमः । 

एवञक्ा वथिषठःन प्रद्युवाच विनोतवव् । वचनं वचनन्ना 

सा जद्षिमदलप्रभस् । न गख चच्ियद्धाङ्नरांद्धष्ण 

बलवत्तराः । बद्धान् ! जद्यबल' दिव्य चनाञ्ध बलवन्त 

स्म् । च्यप्रमेयबलं तुभ्य न त्वया बलवत्तरः । 

शरश्वाभितनो महावीरश्च जस्तव इराखदभ् । निडुरच्त 

भां महा तेजस्वटू ब्रह्मबलसम्भ. ताम् । तख दप बच, 

यत्तन्नाशयाभि इराक्ममः। इध् क्तस्तु तया राम | 

बशिष्स्तु महायशाः । खजश्लेति तटेोेबा इल प॑र. 

बल हनम् | तद्य तद्वन त्वः क्रमिः राञखज- 

न्दा) तद्या इभ्भारवोवद््टाः पद्ववाः शतशो 

न्प , नाश्यन्त बलं सव्ये विश्चाभिनख पश्यतः । 

स राजा परमक्र.डः कऋोधवि्छारितेच्चणः । पह्वान्ा 

यामास शच्तरोरुद्धावचरपि । विञ्चाभिनाहितान् 

इष्टा पवान् शतशस्तदा । भूय रएबाष्धजद्षोरांच्छकान् 

यवनमिनितान् । तैरासोत् संखता भूमिः शम्ये- 

वनमिच्रितेः | प्रभावद्धिम हावी हेभकिद्धरकसच्धिभेः । 
तीच्छासिपटिथधरं हंमवन्पभिरादत; । निदग्ध तदलं 

सरव" प्रदीप्ररिष्र पावकः । ततोऽस्त्राणि मष्ातेजा विश्वा 

मिनो मोच ह । तैस्ते यवनकाम्बोजा वव्वरा्ा- 

कुलोठताः ५४ सु°। 

<ततस्तानाकुलान् दक्षा विश्वाभिलाच्र मोहितान् । वशिढो- . 

नोदयासाख कामधक् ज योगतः । तच्छा इङ्कारतो 

जाताः काम्बोजा रविसन्निभा; { ऊषध्स्चाय सम्भूवा 
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वर््वता य्तपाखवः । योनिदेशाञ् यथना शलटे शाच्छकाः 

इ्टताः! रोमकूपेष ज्ते च्छाद हारीताः सरकिरातकाः | 

तेस्तचधि षदितं सने विच्चामिलख तत्तखात् । सपदातिगजं 

साश्वः सरथं रघुनन्द्ब ¦ । दा निषूदितं सन्य वशि- 

छन भद्ात्मना ¦ विश्चाभित्रह्वतानान्तु शत" नानाविधा- 

बुधम् । अभ्यधावत् ससर्व वशिष्ठ" जपतां वरम् । 

दङ्गारोणेव तान् सव्यान् निर्ददाह सन्हान्टधिः"*५५स०। 

दानार्वकल्यिते खसदिनिर््िते षोडश्मद्ादानान्तगेते 

दानोये ४चेनुमेदे तत् प्रकारो यथा हेमाणदा °सत्ख घुर 

“अथातः सम्बृषच्छामि कामघेविधिं परस् । सुषेकामप्रदं 

नट्यं महापातकनाशनम् | लोकेशावादहनं तदद्वोमः 

कार्योीऽप्वासनस् । तला पुरुषवत् इुर््यात् कुरूडमण्डप 
केदिकाः ¦ खल्मोष्वे काग्निमत् कुयात् गुरेव समाहितः” । 

ङ खड मरड पवेदिका इत्युपल चणम् । इह हि देथ-काल- 

डङ्धिच्रःद्ध-शिवादिपूजा.जाद्धसवा चनाचाय्यं तिं ग्वरण- 

मधपकदान-बेदिकोपरिच क्रलेख न-पद्यवणेवितानतोरण- 

पताकादि स्व भत्छपुराणोक्त-तुलाघरुषद्ानविह्ितः 

वेदितव्यम् । ५ 
५काञ्चनख्यातिशुदख चेच' वत्सद्च कारपरेत् । उत्तमा पल- 

खाडव स्तदर्ेन त मध्यमा | कनौयसी तदन कामधे 

प्रकीत्िता । शक्कितस्छिपलादूङ् मशक्गोऽपोह कारयेत्” | 

छत्र यदापि वत्वपरिमाणमसुक्तः तथापि कामधेतुषिधान 

कप्रकाञ्चनचदयेंयेन वत्छः कल्पनीयः, समस्तधेषु परि- 

मतद्रव्यनिष्क्र्वत्य निर्मा षज्श्रिदथेनादिद्ापि धेचुदान- 

त्वाविथेषात् तथेव निद्धोयते ¦ तथा च गुडधेन्वादिष् 

“चतुयशेन वत्सः खादिति" तत्रं तत्न वच्छते । 

< वेद्यां क्ंष्णाजिनः तद्ध गुडप्रस्यसंमन्वितम् । न्यसेदुपरि 

तां छेतुः महारत्नं रलङ्कुतास् । कुम्भा टकसभोपेतां नाना 

फल समन्विताम्" | 

कल्पतरूदाने, प्रस्थो व्याख्यातः ! (मह्धारल्लानि, पद्चराग- 

प्रश्टतीनि, दत्छन्दत्ते तु विन्यसेदिति कचिित्माठः, (नाना 

फलानि, गोगजवाजि््ोषुरषप्रभ्टनीनि, सौव्ानि, 

कल्मतर्द्ानोक्तानि । 

(तथााद्शधान्यानि समन्तात् परिकल्पयेत् । इक्तुमग्य- 

कः तद्वन्नानाफलसमन्वितम् | भाजनं चासन तद्वत् 

लाखदोहनक' तथा” | 

“को थेयव स्र यसम्प यक्ता दोपातपलाभरखाभिरामाम् | 

सचामर कुण्डलिनीं सवण्टागशतिक्षापाडुकरौष्यपा- 

४७१ 

दाम् । रसं सवैः परितोऽभिज॒षं हरिद्रया दुष्यफलं - 
रनेकं: | अजाजिङुस्तम्ब सशकंराभिः वितानक' चोपरि 

पञ्चवरथ॑स् | स्ातस्ततो मङ्गलवेद्घोषैः प्रद्तिणौरय 

स्प हस्तः । अवाड्येत्तङ्ग,डपेलमन्तरः दिजाव दद्या- 
दथ दर्भपाणिः” | 
घर्टटग॑णलिकापादुकाभिः सद् वसेत दूति सघर्टागण- 

लिकापादुकासा चासौ रौष्यपादा चेति वियः गणना. 

साधनत्वाद्गणल्िका,अच्तमाला गललिकेति कचित्माठः। 

तत्र गलल्रिका कश्ठभूषणमिति केचित्; केचित्तु गलन्तिकेति 

पटित्वा जलपूर्णां ककंरोति व्याचक्तते । रखा: परिभाषाया- 

शक्ता :। अजाजि जोरकं, कुस्तुम्ब् र : धान्यकम् | एवदपकल्पित- 

सम्भार :पूवयेवदधिवासनं विधाय तदन्यदिवे प्रातः कतपुश्या- 

वा चनोऽग्निङुण्डे ष॒ ऋत्वियुपवे ना दिपूर्णं ति पच्य न्- 

कम्मयेषसमाभ्नि" कत्वा सर्व्वौषधिजलस््ञातः श्ुक्ञमा ल्याम्बरो 

ष्टो तकुखमाञ्जलियेजमानच्िःप्रदचिणमाटत्य युड्पेच- 

भन्त्रो स्तामावाहयेत् । गुड घेदमन्त्राः । “या लच्डीः सर्व्वं - 

भूतानाम्“ इून्यादयः, ततुप्रकरणे द्रव्याः | च्यावादहनान 

न्तर' वच्छमाणमन्तेणामन्त्रयेत । “त्व सर्व्बदेवगणमन्द्रि- 

संङ्कभूता विचचेञ्चरल्िपथगोद्धिपव्वं तानाम् | त्वहानशस्त 

शकल रंतपातकौषः प्राप्नोऽख्ि निद तिमतोव परां नमाभि। 

लोके यरेसितफलद्चिविधाचिनीं त्वामासाद्य कोद्हि भव- 

़ःखसपेति मन्य; । संसखारदुःखशमनाय यतख कामं, त्वां 

कामधेनुरिति विप्रगणा वदन्ति" | “चखामन्त्रयं शोलङल- 

स्पगुणान्वितायं विप्राय यः कनकधेलमिमां प्रदद्यात्, 

प्राप्नोति धाम स षरन्द्रदेवज् ट › कन्यागसैः परिहत 

पदमिन्द् मौलेः ।'' दानवाक्यमलर तला षरूषोक्तम इनोयम् ॥ 

वि गप्राये्येकवचनमेकाग्निविधानपन्ते, आअनेकाग्निविधानपक्त 

त प्रकतीभूनतलायुरुषद्नवद्षचा्थाटोनां विभागव्यवस्या 

तद्नन्तर' पुरा वा चनवेदिस्वितदेवता पूजन विसि नानि 

कुयात् दल्िखाविचार च पूवव वत् | मतृख पु °उक्तविधिः। 

^“ व्यासच्प्राच | राजन्निहेकामपि कामयेलु' दद्यात 

सखद््श् ठ केशवा | विप्राय वै सव्व गुणोपपन्ना 

कत्वा तरतं कच्छमनोयमेस्तु । सम्यक् प्रदृततस्तु गवां 

सद्स्् : सवत्य वस्तेः सह्ितेख हेम्ना । काले फलं यज्ञभते 

मनुष्यो न कामधेनोञच समं दिजेभ्यः। शते: सहसत 

तया यानां सम्यकप्रदत्तेख सदह्ादिपानाम् । कन्वा 

रथेन करिवाजियुक्गः शतैः खद्खेः सततः दिजेभ्यः । 

क्तेः फलेयज्ञभते मदष्यः, समं तथा खान्नठ कामधनोः। 
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यो जःङशैतीरगतो हिमाद्रौ सन्तप्यतेऽतोव तपः सदा वे | 

जाद्ध पद गन्तुमाना द्िजेन्द्रौ नैतत् फल' तद्ध हि 

कासधेनोः। वचान्द्रायणेः सच्छ.महापराकेः संशुद्धे 

पापयुतो महष्यः। कार्तिके शष्णपते त॒ नरः प्रयत- ` 

शकाटणश्यरूपोष्याथ नरो दिनचदटयमर् | । मानसः | 

हतेन स्लापयेदहिष्णु गव्येन पयसापि वा । नक्काशो 

गोरसंडेव्यं; पूजयेन्मध दनम् । गन्धपष्पः खनेवेद्य॑- 

वसत्राभरणङ्ण्डलेः । शङ्कासिचक्रोद्यतबाडशिष्णोगेदा 

जडश्च ठ शाङ्गःपाणेः | अवय प्रयच्छामि जनादैनख 

, च्या खतद्धापि घराधरख्य । धियः पति" चोधरमेक- 

कान्तः चियः सायः ह जियोऽदकूलम् । नमा्यहं 

ओरोधररुद्धिवास' समञ्खितो जे प्रददा कामान्}, रवं 

पूज्य विधानेन चिया शुक्कसतु नामनः । एषग्जागरण' 

ज्र््बात्, निया सादे जगत्पतेः । या देवौ भावः भेजे 

कुलं सव्येन पूजिता | च्ायाठ सा ष्टे नन्दा, द्प्रोवा 

बरदा भम् । याऽङ्गिरस'श्दा देवो नन्दा मय् परविता । 

अआयाठकतेष्ड्ेसाठ छपरीता बरदा शती। रभो 

या भरदाजञं कामधेतु सुकामदा) शदाभेजेग्टद्ं सात 

भमायाद छरा्खिता। खयोः कण्डपं या ठ मेजे सब्येत 
कासदा। सामे भवत खोता कानयेदण्टहे रदौ 1 
शवलाया वशिषन्त॒ सम्पष्य ` खद श्भा! खा मे 

ग्ट" सदायातु कालदा वरपूजिता । खेवं पूज्य  विधा- 

नेन प्रभाते विमले शुभे | शुक्लाम्बरधरः स्नातः शुक्कमाल्या- 

लेपन: । क्तनिग्यक्रियो ष्टः कुख्डलाङ्गदभूषितः । 

अदलिप्ने महोष्ठ टष्णाजिनघठसंसतते । तिलप्रसवोन 
वाको चतैयविभूधिते । श्लौ मव्तान्विते शुवे मध्वा- 

ज्यपात्रखंयुते । शभवस्तेः समाटत्य सब्येरब्न रणदुताम् 

खवणडष्टङ्गनसरा ्चदष्कषां अनोरमास् । च्लोरान्धिपयौ 

सोपेतां घेहमन््ौस्तु पूजयेत् । या धः सर्व्वदेवानारट- 

घोषणां भावितात्मनाम् । स्ोराच्विनिगता या चसा 

भवतु स्थिरा । शतक्लीराभिषेकः च छत्वा विष्णोः 

प्रयत्नतः } समभ्यच्यः ययायोमं गन्छपुष्पादिभिः क्रमात्| 

गावो ममाखतः सन्तु गावः पारँ तु शृतः} गावोमे 

टये नित्य गव मध्ये वमाग्यहम् ¦ प्राङूहखोद ङसो 

वापि सितयन्नोपवीतिनीम् । इमां त्वं प्रतिग्टह्लीष्व देवदेव ! 

जगताते ! । सव्धालङ्कुतां धेचु' गोविन्द् ¦ भजतामिति | 

एवः विप्राय तान्दद्यात्, कत्वा चैव प्रद्क्लिणसम् ! चनुन्र- 

जे गच्छन प्रदान्यष्ौ नराधिप) | अनेन विधिना 

यस्तु कामधेनुः प्रयच्छति | सईकामसखृदधथं खगैलोके 

स गच्छति | यद्वा सकलां ट्वो राप्ते दिषाकरे | 
तत् फलं प्राप्यते राजन् ! काभधेन्वा न संशयः । चिन्ता- 

सणि: कामघेतुस्तथा भद्रषटो न्प! । त्रीणि समफला- 

न्याह्धदानानि इनिखत्तमाः । सप्रावरान् सप्र प्रान् 

च्छात्मानः चैव मानवः | शतजन््रंतात्मापान््ोचयन्त्यव- 
नोपते' । ` पदेपदेऽश्रमेधसख फलं प्राप्नोति मानवः 

दानानाभेव स््वेषाछत्तम' परिकोर्तितम् । सर्मकामप्रद्" “ 

धन्य, पापघ्नं सथैद' शुभस् | स्वेधामेव पापानां जातानां 

सतामपि | प्रायश्चित्तमिद्ं शस्तं कथितं बद्यणा प! | 

जह्नविट्-चतर-द्राष्णं कर्तव्या यत्नतो .न्टप ! । सर्वकाम 

फलार्थाय कामधेदुरियं सताम् । मध्वाज्यतिल-द्ोमेन 

कामु -प्रयत्नतः । सकल्य' प्रतिपाद्ये ह सर्वष्वोप्रदो 

भवेत्” | वद्धिषुराणोक्तकामधेनुट्ान विधिः । वशिरेति- 

कत्तव्यता च मतलतदलादानादिपडनयक्तदिथा न्नेवा। 

अथ लिङ्गषुराणेाक्तस्तदिधिः ! “छनट्कुमार उवाच | 

अथातः खंप्रवच्छामि डेमरेहदिधि' क्रमात् । सव्वपाप- 

प्रशमनं टे दुभित्तना यनम् । उपरसगंविनाशद्च सर्वव्याधि- 

निवारणम् । निषकाणान्त सत्ते छवर्येभ तु कारयेत् ! 

वदे्ेनापि वा सम्यक् तदद्वेन वाुनः। शतेन वा 

` प्रकसव्य' सवेकाव्येश्च व्रत!” । सर्वकाय्ये'धिति अव्य 

केष अदक्तमानेषु शौव देयेषु सड्क्तादिथतावरमान- ` 
त्वमवघेयमिति इय" चोक्तिः प्रासङ्िको वादके मानान्तर- 

` छक्रम् । “लिपलादिसहचान्तं हेम्ना धे प्रकल्पयेदिति" 
भशिवायये कामपेसुन्त पलानां पञ्चभिः शतैः यो ददाति 

महासेन ! रायस्ते दिवाकरे तेन दन्त भभेत्यवे- 

माव्रह्मभवनान्तिकम्” पति कालोत्तरमतसम् | “गोद्धप 

सरन्दिव्य' सव्यं लन्तणसं युतम् । खरासे विन्यसेदव्वः 

ब्ङके बे पद्मरागकम् । शन्बोमध्ये न्यसेहिव्य मौक्तिक 

छनिखत्तम !। वेदूर्यण स्तनान् कुव्याज्ञाङ्गल' नौ निग्न 

तम् । दनतस्याने प्रकत्तैव्य' सव्वरलरविभूषितम् । पणु- 

षत् कारयित्वा त॒ वत्स क्यात् सथोभनम् । देथांशकेन 

कव्य सव्वरत्रविभूषितम्» | काभिक्ते त, “ठरीयांशेन 

बत्धकः” इ्यक्तम् । 

^प्वबौक्गवेदिकामध्य मण्डलञ्च प्रकल्मयेत् । तनधये 

सुरभि स्थाप्य स्वतः सव्व रत्रकामृ ¡ सव्या रभि" 

तत्र वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत् ¦ 

ऋथेकांग्लिविधानेन होम् 

संपूजयेत्, गायत्रा 

सव्यं सुरभिं एनः। 
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यात यथाविधि । समिधन्ताज्यमागेन पूव्मवच्छेष- 

भाचरेत् | शिवपूजा प्रकत्तव्या लिङ्क स्नाप्य ठतादि- 

भि; । गामालग्य च गायत्रा विप्रेभ्यो दापये ताम् । 

दक्तिणा च प्रदातव्या तिंगन्निव्क ' सहासते !'› } गायत्रा 

गोखाविनर्राखवस्तोल सन्त्रे येवययः, ““गोसखारिलोतिमन्तेय 

भन्त्रयीत विचक्तणः'> इति वाठलोक्तेः, कामिके ठ 

“ताद्य; पूजयहव' सरुखकलशादिभिः ! गासाराध्य 

ठ गायत्रा विप्रभ्यो दापयेच्च ताम् । अचायये' पूजयेत् 

यवय वेयुरकटकषादिभिः । वस्त्यन्भच्च दत्वा त॒॒वि्नाप्य 

विधिपव्वंकस् । दचिष्ण ठ प्रदातव्या त्ि'थन्निष्को 

मह्ातपः ¦ | त्रि 'शद्निषृकदक्िणादानन्तु रएकाग्निपच्व- 
विषयम्, अनेकाग्निपके तला पुरुषवद््तिणा । तदुक्तं 

शवे । “अयैकाग्निविधान' वा समिद्ाज्छ' इहविष्ययुक। 

विंशन्निषूकावरा देवा य॒रोरेकाग्निकल्छतः” इति । एकाग्नि- 

पच्चख्च स्वल्प वित्तविषयः । पर्व्ववच्छेषभिति, चेषमनुक्त 

किञ्चित् तदखिल" लिङ्गपुराणोक्ततला एरुषविह्ितमाचर- 

दिव्यथः। कालोत्तरे "“रुतद्यास्तु प्रदाता यस्तन दत्त 

` चराचरम् । तिःसप्तृल संबक्ञो विमानेरिव्यद्ं सेः । 
शिवलोकमवाश्नोति यावदिन्द्रा्वद् | वदन्ते चक्रवत्तीं 

श्यात्, न्नानवांस्तु शिव" व्रजेत.” } इति नानाशास््नोय- 

कामधेलदानस् । वोपदेवधाठपाठव्याख्याने ५ सन्यभेदे । 

क्रामधेनुतन्त न ° {थिवनि्भिंते तन्त्रमेदे ! [स्ादेवे हल 7०] 

कामध्वसिन् ७० कामं ध्व यति ध्वन्ख-खिच्-णिनि । 

कामन ति° कम-ण्िङ-ल्यु । {काके अमर भावे स्युट् । 

२अभिलाषे न° | युच् अभिलाषे स्तो इला ० । “स - 

चितफलकख्यएपि तन्नत्कासनासदहकारेण प्रत्ये कफलदा- 

, त्वम्” हति विधि्क्परे गदाधरेणोक्तस् । 

क्रामन्दकि न° कमन्द्कख्याप् । विदङ्ग दे तेने नौति- 

शास्र प्रणोतम् । तस्धोदम् “खद्वाच्छः'' पाण | क्राम- 
न्द्कौय तत्मयोतनौतिशास्त्रे न° । 

कामन्धमिन् षर्सत्ो कामं यये धमति छ्मा-खिनिबा० 
धमादेशः | कांद्धकरारे (कांखारि) सङ्खोणजातिभेदे जटा० 

च्या डप् । न 

क्रामनौोयक न° कमनौयद्य भावः “योपघाद्गुरूपोच्तमा- 

ञ् प वुज्। रभणौयतायाम् “व्यलोकयत् कानन- 

कामनोयक्षम्” नैष पाठान्तरम् । 

क्रामप(नी)ति स्त्री कामः पति्य॑खाः सपूनेकत्वात् नान्ता- 

देषः छोष् चवा | क।मदेवभार््यायां श्यां चन्द्रन्ना° । 

[ १८९७1 काम् 

कामपाल ए० कामान् पालयति पाल-ऋअश् उपर ख 

‰ बलदेवे आभरः । भक्तानां कामखाभीषश्खय पालके 

खपुव्रख कामय वा पालके च वादेव । 

कामपालच्च कामौ कान्तः छंताग मः विष् ख ° 

कामपूर ति० काम परयति पर-शिष्- गरष उप° सू, । 

$भोदटपुरके रपरभेच्वरे ए०। “कषपूरोस्मऽ न्टुणाम्” 
भाग० ७।२।२५। 

कामप्रलि० काम पिप षट.-मलविभुजा ° क उप*स ° । 

१ अभोषप्रके । ^“ १।१० 

८।२ 1 “सरतः परिः 

च्ाविचितख कामप्रि 
देवाः खभासदः' शेतरेयव्राह्यणस् । 

कामप्रद लि कामं प्रददाति प्र+दा+क उपण्सर 

भीष्य प्रकरे द्ातरि | श्परमेश्वरे पु ०। “कान्तःकास- 

"कामदा 

कासप्रख सनका चरन्ता" ० 

बि० कि । कमपि तत्राय 

बेष्टारोमरुत्तखावसन्ग्टद्धे । 

1 

प्रद्ः प्रभः दिष्श सण } कासं काभजरतिभेदं प्रददाति! 

श्वौ पादौ सकन्संलमग्नौ त्विषा लिङ्गः भगे तथा| 

कामयेत् काष्ठकः प्रीत्या बन्वः कामप्रदो हि सः” अरदो 

पिकोक्त ररतिबन्वभेदे प° । 

कामप्रवेदन न° कामखाभिलाषद्य प्रवेदनम् आापिषकर- 

णम् | सखाभिप्रायप्रकाशने “कञ्चित् कामप्रवेदने" 

अमरः । “कासप्रवेद्नेऽकञचचित्ति"” पार 

कामप्र्न इ कासं यचेष्टम् प्रञ्नः | ययेषटप्रस्े “तखन इ 

यान्नवल्कमो वरं ददौ सहोवाच कामप्रञनणव"। शत०्बा० 

११।६।२।१० । «कासपरद्चः यथाकामं प्रन्नः ण्मा ° "वयान्ञव- 

लको वरं इदौ ह कामप्रदरमेव” शत०व्रा०१७,७,१,१, 

कामप्रख इ०न° कामद कामगिरेः प्रस्थः | कामगिरिसानौ 

तन्न “ माल्लादोनाञ्च'” पा० दद्धपूैखापि पस्यशब्दे परे 

चाद्युदास्चता। गहा ° भवाद्यर्थे ऋ | कामप्रस्योय तङ्धवे लि ° 

कामफल ए कामं यथेष्ट फलमख । महाराजाच्रषटचे । 

राजनि° । 

कामम् अव्य ° कम-िङ्-वा अच्च | !अद्मतौ, रप्रकामे, 
शेपर्छाप्रे, ४अद्धयायाम्, ५अक्षासालुमतौ, ६ खच्छ 
न्दे) ७अनिषटख गव्या खोकारे च । अमरभेदिन्यादयः। 

काममह इ° ६त० | चौतमासे कत्तव्य कामख \भडहोत्- 

सवे तदाधारत्वात् रचौवरपौखं माखां लिका ० । 

काममङख चैनपौख माखांजसैव्यतोक्तिः प्रायिकी यनन- 

देवताभिप्राया वा, तिथितत्त्वे भविषु०५ चैलशुक्ततरयये श्य 

दमनं भदनात्मकम् । ठता संपूजयेत् कामं वीजयेदयजनेन 
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ठ । तत्र सन्धृच्ितः कासः घुलपौलप्रवद्नः। कामदेव- 

सत्रयोदश्यां पूजनोयो यथाविधि" । इति चैत्रत्रयोदश्यां 

“इादश्यां 
चे्मासख्य शुक्तायां मदनोत्सः। बौधायनादिभिः प्रोक्तः 

तत्पूजनजिधानात्› नि सिन्रामाचनच० 

क्तव्यः प्रतिवत्सरम्" तदोवदादश्यां विधानात् . “तत्र 

सात् स््ोयतिथिषर वह्कयाटेदे मनापंण मिति” पाद्मक्तः 

वद्धदादिभक्तानां खषतिधिष्वपि विधानात् । तत्न तिथिः 

देवताश्च ध्यद्कि !पिरिद्खि रभिरिजा रेगखेशः ४फणो 

५ ् रिधाखो ६दिनङत् ७मद्ेः। प्डुगां &.ऽन्तको १०बिख 

११८री र्खरञ्च १३: १५चो शरचेति तिथोषु 

पूज्याः” इत्युक्ता वेद्याः । एतददुसारेण ५शिवभक्तादिभिस्तु 

चतरदश्यां कायेभिति न° सि व्यवस्थापितम् । रषु- 

नन्दनेन ब्रयोदण्यां काखैतोक्रिः त्रयोदश्याः खरतिधि- 

तख 

नित्यतोज्ञा निण्सिण्पाद्ये “ऊजे व्रतं मधौ दोलाम् 

रावणे तन्तुपूजनम् । चैत्रे च दभनारोपमङब्बाणो 

त्वादन्यदेवताचुपाशकाभिप्रायेखेति न विरोधः| 

ज्जव्यधः'” प्रागुक्तरामाचेनचण वाक्ये च प्रतिसंवत्सर- 

भिष्यक्करपि नित्यता। सा च ल्रयोद शौकरणपत्ते 

इादथोयुक्ता साद्या “त्रयोदशी प्रज्तेव्या हादशी संयुता 

विभो! | ति त° ब्ह्मडेवर्तात् । दादशोकरण- 

पच्छो विशेषः" नि० सि~ रामाचैनचर उक्तो यया। 

व्पारणड्े न लभ्यत हादयो षटिकाऽपि चेत् | तदा 

त्रयोदशो खाह्या पविवरदमनापेे” ¦ चह शौकरष्पचे 

पूव्यविद्ख याद्या । “मधोः आआवशभास्ख यः च शक्ता 

चतरो । सा रालिव्यापिनो पाद्या नान्या शक्ता 

कदाचनेति" हेमाद्रौ बौधायनोक्गोः । अन्यदिवसकरणे त॒ 

तन्तुदामनपब्ैयोलुक्त वाक्रोत व्र िडःव॒तियि्ां द्या । 

देवात् चतरो तद्करो गौणाः काल रक्तः" नि० सिण० 

रामाचनच०। ५ हसौ हिदरश्या) न दमनारोपः स्यान्धौ 

विघ्नतोयदि । बैशाख श्रावणे वापि तत्तिथौ खात्तदपे- 

खम्» श्मावणे वापि शुक्रास्ते कत्त व्यभिति इति वा तत्न 

पाटः । इदञ्च मलमासे न कायम्” “उपाकन्मात्- 

खलेन पण्तिटमनार्पणमिति" कालाद सलसास्वच्येषु 

परिगणनात् । 

सव॑ तथा । उत्तरे नियतं कर्थात् प्ये तन्निूफलं भवेत्? 

उपाकमां च व्यश्च काये' पर््वात्- 

कालमा* प्रजापतियचनान्च | शुक्रास्तादौ तु काण । 

रामात्वेनच पूरववौक्रवचनात्” “^उप्ाकषम्रात्सजंनच्च 
९ सिं 8 # 

पकिद्ञिदमनापेणम् | ईशानस्य बलिं विष्णो; शयन परि 

{ १९८) काम 

वत्त नम् । क्यांचछ कख च गुरोर्मौटये ऽपीति विनिश्चयः” 

ट ब्रगगेवचनाइ । इति दमनारोपद्पकाममडहोत्षव- 

स्तिथिमेदेन दितः । अनङ्गतरत द्पस्त्महोत्सवसतु चैत्र 

शरक्तलयोदग्यामेव । हेमाद्रौ कालखशड भविष्ये `“चैत्रो- 

तृसपे सकनललोकमनोविलासे न्रयोद् शतियौ 

च वसन्तयुक्तम् । प्रल्या सद्ाच्य पुरुषप्रवरोऽय 

योषित् सौमाग्यद््पलतसौख्यदुतः सदा खात्" साच 

प्ययुता साद्या ^नरयोदयतियिः सिते'" इति पृञ्चजिड्धा 

सहश दोपिकोक्तोः। एषं च काममहशबदेन लत्तणया 

तद्ाधारपरत्वे चे्शुक्तनयोदश्येष खाद्येति ठ न्याखम् | 

कामसुद्रा सती वन्त्रसा० “खौ त॒ संषुटौ रत्वा प्रता 

ङ्ग.लिकौ तथा । तच्लेन्यौ मध्यमा कङ्ुटौ मध्यसा- 

चितौ | कामसुद्रयश्चदिता सव्वदेवप्रियङ्करी" ज्ञाना- 

सवोक्तं सद्राभेदे । 
कामम्बूत ति°कामेन भूतः मुच्छितः सव-क्त वेदे नि द्ड- 

भावः ऊट् कामम्च्छिते) ^कामसूता बहलं तदरपानिः" 

च ०१०,१०,११, “काममूता कामम् च्छि ता” भार | 

कामयमान ति० काम-खिडः शानच् | काके 

कामयान त्रि कम-खिङः. शानच आगमशास्त्तमनिन्य- 

भिति छगभावः। कारके | “कामयानसमवख्यया तुलाम्" 

रुः | “(कामयानशन्द्ः सिद्धोऽ नादिच्च" वामनः। 

“खाने खक्"पा०। अदौ सक्खन्यतयाऽनादित्वेन सिह्वः। 

कामय नि कम-खिड च् | 

स्त्रियां डप् । 

कामरूप षः “कालेचरं अ्ेतगिर लर षठरं नीलपव्व त् । 
(यावद्तिगरेषः) कामद्धपाभिधेादेो गणेशगिरिसृदधनि” 

दरयुक्कालेश्ररादिगिरिचतट्यभध्यवत्तिनि गणेशगिरिभडधख्ये 

प्रागमज्योतिषाख्ये देशभेदे । “धयोनिपीडे कामगिरौ 

कामाख्या तत्र देवता" इवच, पक्रमे ५सव्चं बर विरला चाहं 

कामद्पे ण्ट्हेष्ट्हे तन््रचूड्ा० | कामेन द्धपमख । 

र्यवे्ृ्पधारिखि ० “जानाभि त्वां प्रतिपुरुष 

कामद््पं भघोनः'" मेव । “खे च्छाधीनविग्रहं दुग. 

सद्धारच्तमम्'' मञ्जि° । कामं काम्यं न्द्रं खूपमय 

३ेखतिश्योभने नि | 

कामरूपिन् विर कामं काभ्यद््पमस्तस्य प्रायस्येन दनि । 

$ प्रशस्तङ्पवति | कामेन खेच्छया दपं धां त्वनास्यख 

दनि । च्छया रययेदटस्पधारिखि बि° । “सरव्वसाश् 

निचेतव्यं हरिभिः करामद्धपिभिः" रामा० | र विद्याधरे 

कामं 

काके अमरः । 



काम 

कामरेखा स्तो कामानां कामव्यापाराणां लेखा पङक्तियत 

लख रः | कमव्यापारराधिवुक्तायां उश्यायाम् शड्ट्मा० 

कामल लि० कम-कलच् । ! काञ्चके | आधारे कलच् । 
२ वसन्तक्ञाके पु कथ जलखामलोऽसस्वन्वो यब्र }] श 

भररेथे च मेदिनी | ४रोगमेदे पुस्त मेदि” | तन्निदा- 

नादि । “पौण्डरोगो च योऽव्यये' पित्तलानि निषे 

बते । तद्ध पित्तमणङःनांपं दगध्वा रोगाय कल्यते" 

निदानम् | “हर्दरनेवः चण्टषं हारिद्र नखाननः। 

श्करवित्तयकन्मनो भेदरपप हतेन्द्रियः दाहापिपाकः 

दौल्यसटनारुचिकर्पितः । 

शाखाया मता| 

कुन्भज्ञामला | तस्य स्म्पत्रिः ) तखारिद्लक्षणं यया | 

लष्णपीत यजन्तो भ्टगं नञ्च भानवः | स रक्ताकखख- 

ऋ विष्मूलौ यद्य वाम्यति। दाहारुविढषानाह- 

तन्त्रामोहसमन्वितः । नश्यति शआासकाथार्त विडमेदौ 

कुम्धक्ञामलो ! छर्रोचकडङ्गासज्च॑रक्लोमनिपीडितः। 

नष्टाग्निसंज्ञः त्तिप्र' हि कामलवान् तिपद्यते" माधवः 

निदानम् | { लिङ हेम” | 

कामलता स्तो कामख लतेव तदुगुणभूयिज्त्वात् | षु चिङ्क 

कामलायन पए° कमलयखापत्य नडादि°फक् | कमलापतये 

उपकोल)ष्टय श्न) | ५उपकोसलोह वै कामलायनः 

सव्यकनि जावा बद्यचर्थखवास" वाङ | 

कामलान्नौ श्लो कामं यये लाति व्ाकर्षति ला-क ताह 

मक्ि यदा; षच् समा० चित्त्वात् इष् । आकषैणकारके 

देवौमूत्ति भेदे” तन्लसा ० अाकपरणप्रक्रणे | “खअनामारकत 

कामला बधपित्तेषा को- 

कालान्तरात् खरोभूता ठ खात् 

मिश्रेण कामलात्तोमनु जपेत्” तन्बन््रस्तु तल्रैवद्ण्यः) 

कामलिका स्त्रो कस्य जनद्दाभलो;सम्बन्धो, सतयसय ठन् । 
कड धान्ये शब्द् [च ० । { 

क[मलिन् ° बन्व० | कमलेन वैँयस्पायनान्तेवासिभेदेन 
प्रोक्रमधोयते णिनि। वैशमाःयनान्तेवासिभेदकमल्ि 

परोक्ताध्यायिष | 

कामवत् ति° कामोऽस्त्यस्य सतप सख्य वः | !अभिलाषयुक्त 

रमेधनादरागधुक्ते च स्त्रियां डप् "यागः कामवतीनां 

हि स्त्रीणां सह्धिरवविंगह्हितः" भाग चा° १८६स्ला° 

डगोबन्तः रदार््रिद्रायां राजनि” । 

कामवल्लभ ए"&त° । १अामुश्ते तच्छङलं हि कन्द्पप्रियम् | 

र्ज्योतस्नायां स्त्री राजनि | 

कामतत्त ए* काक्र वोजाङ्करनिरपेत्ततया बच्च्छ 
३९ वा० भाम ३ ४ 

[ १८८९ ) काम 

इृत्तः | वन्द्ाके 

कामह्त्त लि° कामं यचे्टः निरुह शं हत्तमखय | वयेष्टा- 

चारिखि । “यस्तु खात् ्षलिवः; कित् कामडत्तः पर. 

{ पररगाद्धा } | राजनिषर्ट : । 
# ५ 

न्प!" (यस्तु खात् कामहत्तोऽपि पायै ब्रह्मुरस्केतः।” 

भाग्का०ऽ०्अ० | 

क्रामति खली & त° । ! काम चेते । कामेन स्तेच्छय) 
एततः |. २स्वेच्छाचारे | नन कामण्रत्तिरचनोयमोच्तते" 

कुमाऽ कामतोडत्तिरख | र यथेष्टाचारयुक्ते ल्ि° ¦ 

कामहदि *कःमख टद्धिय्ात् । काटदेगपखिदध (कामज) 
दतिख्याते चुपभेदे राजनि ०)दैत° । रकाम्खद्डौस्ती 

क्रामच्रन्ता स्त्री कामतोषन्तं यथाः | पाटलायाम् शढ्ूमार। 

कामशक्ति स्त्रो कामष्य शक्तिगांयिकमेद्ः! पदाय. 
देये राषषभद्रोक्तो १कामदेषपल्लीमेदे । साच पञ्चागद्विधा 

थथा ^रतिः १ प्रतिः २ कामिनो च ३, भोद्धिनी ४ 

कनलप्रिया ५ | विलासिनौ दै कनताः ७, श्यामलः 

च र शुचिखिता € । विञख्िताक्तो?० विशालात्तौ !१, 

खेचिहाना १९ दिगम्बरा १३। वामा १४ कुजा १५ 

धरा १६ नित्या १७, कल्याणो १८ मोड्िनो१&. तथा । 

लोचना २० सुलाररया २१, तैव च विभर्हिनो २२। 

कलहप्रिया २९ चेकषा्तो २४, सखखोर५ नलिनी २६ 

तथा । जटिला२७ परालिनो रेट चेव, णिव. खाधा३े, 

रसा २१ भ्रमा ३२ | चारुनोना २२ चञ्चला २४ 

च, दीषेजिह्ा २५ रतिप्रिया ३६। लोलान्तो ३७ 

ष्टङ्गिणो रेट चेष, पाटना २९. मादिनी ४० तया | 

माला४१९ च कसिनं) ४२ विद्तोश्चुली 8३२ नन्दिनो 

तया | रडनो च तथ कानि; ४६ । कलक्य्टो४9 

एकोद्रा ४८) भमेषण्यामा ४० रूषोन्त्ता ५०, एव 

पञ्धाशदोरिताः । शक्तयः कृङ्मनिभाः सव्वाभरप्प- 

भूषिताः । नोलोत्पककरा ध्ये यास्तेलोक्याकणलतमाः” 

इति| तन््रषारे कामरतिन्यासे प्रञ्चागदरसयालकमाट- 

काया रकतेकवरयोगेन कामगवदद्गितानां पञ्चाशतः 

कामानां योगेन च एतासां न्याक्रोऽभिडितः। त्न- 

माममाले कचिद्धोदेऽचखि। ““पञ्चाशहरसीगुणिना 

पञ्चादर्यमालकाम् । छते तहर तोभिनच्ां तथास्ट्रा- 

दिकान् क्रमादिति शा० ति० पद्येव्या० राघवभङ़न 

खादिपरेन प्चायतकामास्च्छक्तयद् याहा इति कौन. 

शात् पञ्चाशदेव कामशक्तवः। ऋतः शषट्कलद्मेः 
कालगन्ट् रतिभेद्सेकपञ्चापत्व यत् प्रतित्तातं नन् 



काम 

प्रामादिकमेव | किञ्च टक्पञ्चायत्कासशक्तयो रतिशन्द् 

दरदटव्या श्व्यक्गिराप प्रतिन्नामावः रतिशन्द् ततर तन्नामा- 

लज्ञेखनात पद्धाशत्कामानाभेक्पञ्चाशत् शक्तयोऽ- 

ऽ्ुपपन्ना एति बोध्यम् । 

कामशर ° कामला शर द्व । अमुर राजनि° । 

ल्छकलस् कामथराकारत्वात्तख् तथात्वम् । 

कामशास्तनण्कासख काम्यख खमादेः प्रतिपादकं शाश््म्। 

१काम्यप्रतिपादकगास्त्े। “ख्भगास्त्रमिदम् प्रोक्त धम्मे 
शास्तरमिद्ं महत । प्रोक्तं ॒व्यासेना- 

भितबुद्धिना भार चखा० {अ भारतप्रशंसायान् । 

कामशास्त्रमिदं 

कामस तद्धृदटित्य प्रतिपादक शाखम् | र्रतिषस्त्रे च । 

कामसख इ ६ैत> टच् सभा० । वषन्तक्षाछे राजनि | 

अनएष कुमारे सहचरमधहस्तन्यस्तचरूता्क रास्तरः" दूति 

“ख माधवेनाभिमतन सख्या? इति “सहाये सधुभेव 

+” इति च वशन्तख तत्रुडायत्वः दसखितम् । 

कामसुत इ०देत°। अनिरुङके हेम० | 

लग्छ्) 
४ 

कामस् लि काममभोटः तेद ्रिष् त° । अभोट- | 

सम्पादक | ^किमन चिन्नः यदि कामद्छभे: रषः, 

कामं कामावतारं कन्द्पे ते । २रुकभिण्यां सन्नं | 
गभोधानख खलेरथेत्वे । २वाखदेवे एु° । 

कामसूत्र न° कामख तद्वयापारद्छ प्रतिपादकं छत्रम् । 

बवातृद्यायनादिप्रणोते कामव्यापारबोधके शासख्तरमेदे। 

कामसुति स्ती दैत ¦ प्रतियहदोषापदचुतये परतिप्रहोत।- 

पाये कामस्य स्तुतिष्पे भन्वभेे स च मन्त्रः ^कोऽदात् ? 

कशा अदात्? काभोऽदात् कामायादात् कामोदाता कामः | 

 प्रतिष्रहोता कामेवत्तेः' यज्ञ्॒० ७| ४८। 

प्रतिखडदोषाभावन्नापकत्वम् तथाऽस मन्त्द्य व्याख्याने- 

न वेददोपे द्थितम् ! यथा ^दातुर्दानाभिमानाभावाय 

ख्वघ्य प्रतियददोषाभावाय च देडेन्दरियसषात् कामं पिि- 

नक्ति कोऽद{दिति। कोनरोऽदात् ? दन्तान् कौ 

नरायाद्ात् ९ । प्रख्रहयश्योत्तरमाडइ। कामोऽदात् कामा 

यैबादात् नत्व दाता नाहं प्रतिखह्ीता | 

भिमानो रेषो मत्कामाभिमानिनेऽदात् । रवञ्च कान 

हे काम! एतद् 

द्रव्य" ते तव द!दप्रतिप्द्ोदटत्वात्"” | अय भावः तत्तत् 

त्वत्क।भा- 

दाता कामणएव प्रतिखद्ोता नान्यः। 

फलक्षामनय१ दात्रा तत्तदद्रव्यां दानात् खाभीदटसिङ्धये 

च प्रतिखरहोला तेषां यदणात कामाभिमानिनो देवद्यैव 

दनप्रतियद्योः प्रयोजक्रवात् दव्यख्वा मित्वं कामदेव ३ति 

{ १९०० ) कामा 

न प्रतिखष्ठुरिति उक्तमन्त्रपाठे न प्रतिङ्दोषः इति । 

अतर ““प्रतिसहजदोषख शान्तो कामस्तुतिं पठेत्? 

तौ तत्माठोकिह्ितः। 

कामदन् लि° कामं हतवान् इन् करिप्-दत° | परमेश्वरे । 
“कामदा कामङत् कामो? व्ष्णुस° } तस्यच सवाल 
न्नानेन सख कामडनतत्वात् तथात्वम् ^दिद्यते इदयपन्धि- 

भिद्यन्ते सव्वंसंशयाः। चोयन्ते चाश कश्य दषे 

तकिन् परावरे ' दति शुन्या तख द्थनेनाग्द्यायन्विङ्प- 

ययाचाख | 

कामादिविभेदकत्यसक्तम् । तथाच तच्वज्नानेन मिथ्यान्नान- 

ख नाथे तत्काव्यांणां रागहेषादिदोषाणां नाशात् तद्य 

तथात्वम् तदेतदुक्तम् गौ० ० तन्तवज्नानादित्रतुरसौ 

"इःखजन््प्रटृ्तिदोषभिण्वान्नानानाशत्तरोत्तराप्रायादन- 

न्तरापायाद्पवर्गः" इति, २मह्ादेवे च। 

कामास्ौ स्ती रामं योभनमचि यथाः षच समा ० पिष्वात् 

छेष । १देवीमत्तिंभेरे तन्छोक्तं रवोजभेरे च| 

कामाख्या स्त्रो शतोरेव्या ध्योनिपोडर्पे स्थाने २तदधिषवरां ` 

देव्याञ्च। तन्नासनिर्क्तिराटुरभावादि कालिर्पु०्द अ. 

| दथित' यथा 

| “चौभगवादुवाच । कामारुमागता यान्या खाद 

महागिरौ । कामाख्या प्रोच्यते देवौ नोलक्रटे रहोगदा । 

कामद् कमिनो कामा कान्ता कामाङ्दायिनो | कामाङ्ग 

। नाथिनो यश्लात् कामाख्या तेन चोच्यते । तत्पौठ- 

कारणसुक्ग' तत्न व । “थ काले ब्तिये व्यतीते प्राखिस- 

च्जने | अग्ट्कां दश्चतनयां, भायार बधृवराम् । सा 

भेऽभूत् प्रयसो भावव, प्रदाय समयं पतिः खनिश्कारी 

त्वद्चेत् स्याः, प्राया्यचये तदा त्वह । ततो यन्न समखन्त्, 

सच वनने चराचरम् } न सां नापि सतीं वव्रे तद्निष्टा- 

चता तुका) ततो मोहसमाप्रन्गस्तामादाय तानहम् | 

। प्राप्रपोढवरं तन्तु श्रभमाख दूतस्ततः | तख्छास्लङ्गानि- 

| पर्यायात् पतितानि यतो यतः | तत्तत् घुख्वतमं जातं 

| योगनिन्द्रप्रभावतः | तञ्खि'रू कजक्षापीठे एत्याख्द्वोनि 

भर्डलस् | पतित, तत्र सा देषो भङ्ामाया व्यलोयत। 

। लीनायां योगनिद्रायां मयि पथ्वंतद््पिशखि | सनोलव्ीः 

| भंलोऽभत् पतिते योनिमग्ड्ले । सतु गेलो महातुङ्कः 

पातालतखमाविशथत् | तखा श्याक्रमणाह्वाद' ततस्तं 

द्रद्हिणोऽभ्ययात् । सतु प्व ब्रह्मथक्तिशिलां धन्त, 
१६। # 

चतुश्ठखः । भेलरूपोऽभवन्तन भंलद्पेण मामधात् 

ह्या पर््वतद्धपेय मवि पव्वंतद्पिखि) रसूसक्तोऽधो 
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$मभद्राटमाक्रान्तो. मायय। विधिः| ततो वराहः संसक्तो | 

सयिमां सत माधवः | भरैलद्पः लद्छ्पं धत्त सघ 

पचक्रमे | सोऽप्यधोऽगान्या साद्चि तदा पव तद्पिणा । 

चाक्रम्य देवो एथिवों स्थितो भूवि निखातकः । श्त 

श्रत योजनानां त॒ङ्मारोह्गिरिलयम् | तद्ाक्रान्त' महा 

देव्या सव्य मेष ष््घोगतम् | क्रोयमात्रे स्यतं तुङ्ग येष 

तच्ियख ठु । 
नद्धपिष्णुशभदेव भुता खा जगतां प्रधः । तत्र पूवो 

जह्वभेलः श्वेत इत्यच्यते बधः + भद्र.पधारी शैलस्तु 

नोल दुच्यते तथा | घ तु मध्यगतः शेलस्तिकोणो- 

दरखलाङंतिः । विश्वाजभानः सततं सध्ये ब्रह्मवराडयोः। 

वर्हः ओैखद्धपो यः स चल दत कथ्यते। स सर्व्वेषां 

सवितः पञ्चात् दीष; सडेभ्य णवत रेथान्यां योऽ- 

भवत् कर््ः भेलख्पो महद्यतिः। भिकः स 

माश््नातु ख्यातो देवोषसेषितः। ` योऽननक्पः शैलस्तु 

वायव्यां समस्वितः । मणपव्वं तंन्नोऽसौ पग्तो 

भाधवप्रियः । मद्धामायागिररिर्यस्तु नकत्यां शमर्वस्ितः । 

एका समस्तजगतां प्रतिः सा यतस्ततः 

श गन्धमाद्नो नाग््ासपेदा शहर प्रियः | वराड्षशभवने 

यत्न छन्नौ सद्ाद्वरौ (मधूकेटभौ) | रिणा तन्न संजातः 

पाण्ड नाथ दूति र्तः | बह्धाशक्गिशिलावास्तु पब - 

भागे त॒ मध्यत; | यस्तु पर्मतर्पोऽखस त भखाचला- 

ज्यः 1 षरक्ट मया सादः देबो रहृदि सस्ता । 

ष्श्यास्तु पतितं तत्र॒ विशश योनिमख्डलम् । शिला- 

त्वसगमत ले कामाद्या तल स्विता। सस्म.श्यतां 

शिलां मर्यो प्रमदे तवमवाभर् यात् | तखाः शिलाया 

माहाकप्रात यत्र कामेश्वरो स्विता। दधतं यख रुद्ध 

त लोह भख भबेद्रतम् | घ्रा चाप्र प्रय एव्र) पञ्च- 

मूिधरा भवेत् | मोहा सर्पलोकषानां भमपि प्रीते 

शिवा । शह पञ्चशुलेनाश् पद्चभागे व्यवसितः । 

दशान पृव्वंभागस्यः कामेश्रगयाः प्रधानतः | रेथान्यां 

ब तत्षएरुषो ह धोरस्तस्य शच्निघौ । सदयोज्ञातोऽथ बाय 
व्यं वामदेवस्तु धङ्गतः। देव्याञ्चाग्ि सुरे! पञ्चद्पाखि 

भरव ¦ । शुष वेताल ¦ युह्दानि देवौरपि सदेव हि। 

कामाख्या त्रिपुरा चव तथः कामेश्वरो शिवा। सार. 

दाऽ महोत्साहा कामद्धपयुणेये ता । सवि लिङ्गत्वमा- 

पन्ने शिलायां योनिमगड्ले । सपः शिलात्वमगमन् भैल- 

` क्पाच्च निञ्जराः | वयाहं निजद्धपेण रेमे वै सड 

मायया! विखार्ूपप्रति्छन्नासतदा सवांस्तु देवताः | | 

[ १९०१] कामा 

शिलाद्पप्रतिच्छन्राः खे शये व्यशश्यिता | रमन्ते च 

स्वद्पेण नित्यं रहसि सङ्गताः बद्धा विष्ण्.रहञ्चाल्र 

दिक्पाला; सवं ए ते । अन्ये ऽप्यत्र स्थिता देवाः षानु- 

क्रलाः षद् मयि । उपासित तदा टवी कामाख्यां 

कषामद्पिष्णोमु । नोल गेलस्तरिको णस्तु मध्ये निम्नः सट्ा- 
शिषः | तन्मे सश्डलं चार् बषट्गक्तिरमन्वितम् । 

गुहा भनोभश्रा तत्र मनोभवविनिन्बिदा। योनिस्तसां 

शिलायन्त्, शिलाद््पा मनोहरा । वितस्तिमाल्रविस्तोरा 

रकविथाङ्गलायता | कभद्च्छागिनिम्पौणमखयेलात- 

माभिनो। चिन्दुरक्, मारक्ता समेकामप्रदायिनो ॥ तथां 

योनौ पञ्चषा नित्यः तिष्ठति कामिनो महामाया 

जमगद्धालो मूलभूता सनातनो । तत्राष्टौ योगिनोर्जित्यः 

ूखभूताः सनातनोः । पू्व्वोक्ताः शैलपत्राद्याः खिता 

देव्याः शमन्ततः | तासान्तु पौठनासानि शु चेकत्न मेगव , | 

शुप्रामा १ च श्रीकाम ९ तथा च दिन्ववासिनी ३। 

कोटोश्वरी8 घनस्वा ५ व्र पाद्दुगांद तथापरा । दीष 

अरोऽ क्रमादेव प्रकटा भूउनेश्वरीर , खयोगिन्यः पोठ- 

नाश्ब्रा ख्याता अष्टौ च देवताः | सपतोधानि चौकलत्रजल- 

रूपाणि मैरष ! | स्थितानि नाम्ना सौभाग्या वरेण्या 

प्राखिषुख्यद्ा । विष्ण सतु तोरे त्याः स नाम्ना कमल 

ष्यत | काशकाख्यस्तु वटकः कामाख्या भ्य शेषं स्यितः । 

खच्छः सर्वतो देव्यौ देव्या अङ्ग व्यस्ते) ललि- 

ता ख्या ऽभवज्ञ च्छो) मा तङ्गो त॒ सर खत) | गणाध्यत्तः पूर्बभागे 

तद्ध भल संस्यितः । सिः च नाम्ना विद्यातो हारि 

देव्याः प्रिय; चतः । कल्पनः कल्मबज्ञो तिन्तिडी चा- 

पराजिता । भूतारूभ्जि कहा ले स्छिते देव्या धुतप्ि । 

वराहः पारण्ड ना्ाख्यः स्थितस्तत्र हरियेतः । जघने 

ध्वरषौ कत्वा जवान मधुकंटभौ । तस्ासन्न बह्धाबु खड" 
जह्वा निश्रितः एरा। दैशानाख्य' .शिरोरलः तत् 

शिद्धेश्वरसंन्नकम् । शिलाद्ट्लं सिधकुख्ड मध्यस्य विद्धि 

भेरष } । तस्ाशन्नं गवात्तेल' चेल वाराणसौ तथा” । 

“योनिभर्डलसङ्ाशं कृण्ड भूत्वा 

तल्ने बाच्ृतकुगडन्त॒ दछधासंघप्रप्रितम् । 

भिन्द्रोण श्यायितं सह नि्ज्जरःः । वामदेवाह्धयं शोध 

खोकाभेश्वरसंन्नकम् | कामकृणड' महापुण्यं तस्यासन्ने 

व्यवस्थितम् | केदारसुज्नकं स्तेन मध्यस्य सिदिकामयोः। 

दोषं चव थव्यामं खायाच्छन्राह्वयं ततत् । तस्यासन्ने 

भ॑लपली यप्रकामाह्वयातसा। रुप्रकण्डसखय मध्यम्य 

व्यस्थितम् । 

मम भियाय- 
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काभे्यार्णि सङ्गता | कामेश्वरशिलासक्ता लामा्या- रव्याः कामाख्या योनिमर्डलम् । भूमण्डले केलरल' मद्। 

न्निता सदा| पूव्वेभागेख संसक्ता योनेस्तु परभागतः) सायाधिवासितस् | नातःपरतरं स्थानं कविदट्स्ति धेरा- 

कासकामार्ययोीध्ये कालरानिर्व्योवस्यिता। पीठे 

दीतरेश्वरी नाम्ना मौमाभागे प्रचश्डिका | कानाख्या- 

प्रष्तरप्रान्ते कुद्मोर्डो नाम योगिनो । पीठे कोटीश्वरो 

नाम्रा योनिद्धपेण रुंस्थिता । यच्चाघोराह्वयं शीषे खता बुधैः | नातःपरतरं स्यानं कामाद्यायोनि- 
तत् कामायास्तु दक्िणि। पठे भैरवनामा ठ गीयते मण्डलात्” | 

परस्िभिः] चारुण्डामेरदो नाम्रा मेरवासच्नसं- कामाग्निसन्दोपन न० भेषज्यरव्रावलोदर्भिते भोद्कभेरे 

तले । प्रतिमासं भव्हवौ यत्र साचादरजखनला | तत्रन्याः 

देषता: सव्यः पव्व ता्ाकतां गताः) पर्व॑तेषु वसम््येव 

मदन्यो देवताः अपरि । तत्रल्या एथिवो ¶व्वां देवीद्पा 

स्विता। नायिका कामद् भक्त, च ग्डखुण्डविना{थनो | "कार्परः गन्धकमभ्यकञ्च दिच्वारचत्रं लब्णानि पञ्चु। 

कामाभेरवयोगरध्ये खयं देवी इरापगा | ताय श्व्व- | शठोयमानीदयकोट ह! रितालो यपत्राख्यपर' दिकम् । 

जगतां देव्यास्तु प्रीतये स्थिता। सद्योजाताह्यं शप्र जीर चत्जीतलवङ्गजातिफल्च कष त्रेयमेवमन्यत् । स- 

सोढ त्वाखनातकेश्वरम् | भैरवाख्ये गह्वरे ठ स्थितं देव- च्दारं कटुकलयञ्च तथा चतथ्कपेमितं निबोध | धन्या- 

पिसेवितम् | विद्धि तल्नेव गां ख्यां नायिकां योगद्पि- कयष्टोमधुकं कशेरु, क्षाः टयक पञ्च वरो विदारौ । 

स् । सिद्धकामेखरों नान्तरा ख्यातां देवेष नित्यशः। दीरेभक्ताणेभवबलात्मयुप्रावीजं तथा गोक्लुरषोजयुक्तम् । 

अजपः सच्छायो टच्स्तत्र ठ सस्थितः | खाला- सबोजपनबन्द्ररजःसमानं समा लिता द्रौदरषतञ्च तचम् । 

तकः कल्पत: क खदह्लोष्षमन्वितः । पोठे त॒ सिद्धगङ्ाख्या ककमिन्दोरथ सोदकं तत् कामाग्निसन्द्गे पनभेतदुक्तम् ” | 

स्वयं गङ्गा श्खाल्ता ¡ आन्नातकख निकटे मम प्रोति- तद्ग, पाञ्च कामख्याग्नेञ्च दोपकतादयस्तनोक्ता द्रव्याः । 

विष्द्ये । पुषकराख्यन्तु तत् चेलं पोढठे त्वाच्यातक्षा- कामाङ्क.श षुण कामे कामोहीपने अङ्ुयद्व | १ नखे विकार. 

वयम् | रेगान्यां ततपुरुषाख्य' भम शोषे" व्यस्वितम् | तखखाषातेन कामोहौपनात् तख तथात्वम् । कामस्य च 

भषनेश्नरनाम्त्ात् पीठं ख्यातन्च भरव | । गह्खर भव- तियिमेरे स्यामपिशेषे नखाषातेन यथोहीपनं भवति तथा 

नेश भवनानन्द्संन्तकम् | त्खारुन्न त॒ चरभिः ारदोपिकाय)लक' तञ्च वाक्यः कामशब्दे द््भितम् । 

{गिखासपेय संस्थिता| कामवेसुरिति ख्याता पीठे २ पुसोलिङ्ग जटाधरः । कामच्छाह्ुशद्व | १ काम 

कामप्रदायिनी। योऽसौ सरभमृरत्तिःस्तु मध्यखश्डप्रच- प्तिरोधक्ते च । [ दत्ते जटाधरः | 

डकः । चणड़भेरथनामा.भूत् कोटिलिङ्गाह्णयस्तु सः) | कामाङ्ग पु० कामं कामोहौपनम् अङ्ग सकृतमस्य । आच 

भूत्तिभिः पञ्चभिः पद्चभागेष समम। सवितः । अहं पञ्चा- | कामात्मज इर ६त० । अनिर्दधे। 

दतिप्रील्या मैरषाख्यः स्थितोऽधरे | महागौरी तय) कामात्मन् ० कासप्रधानः रागप्रघान आा्रा मनोयद्य। 

देधी योगिनो शिद्वष्टपिणौ। सा ब्रह्मपर्ते चासते रागप्रधानाचत्ते। “कामात्मता न प्रशस्ता न चैबेद्ाूय- 

गिलाख्पेण चोह्खंतः। अतोवद्धपसम्पन्ना नान््नासा कामता” मनुः | कामः तदायत्तः अका खद्धपं यख। 

त्वपराजिता। कामघेनोरदूरस्या पूव्यभागे भहेश्वरो। २ कामायत्तखद्पे कामप्रसक्त २काममये च | भ^कामा- 

श्रीकामाख्या योनिद्धपा चण्डिका सा तु योगिनो । त्मानं तदात्मानं न शथाक नियच्छितुम्" भा० खा 

चारनेय्यां विद्धि तां संख्यां सव्वकामण्रदां शुभाम् । १८४ कलो । कामास्नानं काममयमात्रानमन्तःकरणम् 

योगिनो चश्ड़षण्टा्टया पोठेऽभूत् सिन्ध्यवासिनो । नियज्छितमित्याष; नियन्त॒मित्यदे । 

योगिनी ख्कन्द्माता तत्पोठेऽभृदनवासिनी } काष्ा- | कामाधिष्ठान न° ६ैव० । इर्द्रियननोनुदिषु “इन्द्रियाणि 

यनोपोठनाग््ा पाददुर्गोति गद्यते । नेत्या नोलभरुख मनोर द्विरस्वापिगानरुच्यते = गौतायामिन्दरियादौनां 

प्रान्ते सासंस्यिता शिवा । योऽशौ नन्दौ ममतनुः ष चऋथ-कामस्ाधिठानत्वोक्त क्लेष तधात्वम् । 

त॒ पाषाण्द्प्टक्। संस्थितः पिमदारि हनुभान् | कामानशन न° काजमनग्रनम् | ययेटभोजनरह्ति तपो- 

नरन" मेदे । रागं षादिरिह्किरिन्दरियैः विषयसेऽने$पि यथेटाः 

देल्रपरत्रम्यक्त' रेडोगीतायाम् यथा “श्रोमत् निरमै- | ननं भवत्ये वेति बोध्यम् । 
# 
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कामान्ध इस्त कानेन कामोहूपनेन अन्वयवति अन्धे णिद- 
अच् । {कोकिले राजनि०। तद्ध्वनिना हि काभखोहो- 

प्रनात्तश्च तथात्वम् । स्यां जातित्वात् डरोष् | कामेनाग्ध्ः 

त° र्खरान्ि ख्रवेगेन कतव्यतान्चानसून्ये लि० । 

कामाग्धा स्तो कामं ययेटमन्धयति अन्ध-अच् । कष्टं 

राजञनि° ) तस्छाः ल्णद््पत्वेन यये्ान्वक्षारतल्यतवात् 

तयात्वस् 1 

कामायुध यु" कामख्ाञुधमित्र खङ़ले अ कारोऽसू्ख अच् । 

चान्ते राजनि० । त° | कामास्त्रं न°! 

कामायुस् ष० कामं यये्टनायुयंख । गरूड लिका ० । 

कामारण्य न° कामं ोभनमर र्यम् । मनोहरवने न्द्र 
कामारि ष०रैत०। १महादेवे । रमाच्विकोपधाद्मेदेचहेमच° 

कामात्त ति° कामेन ऋतः रत° उड़्िः | कामेन पीडते 

“कामात्तांहि प्रजलतिचपलाशेतनाचेतनेष” मेष 

कामालिका स्तो काममलति भूषयति अल-भूषखे खल् 
टापि अत द्रत्वन् | हरायां हारा० | 

कामालु इ कामं यचेदमलति युषपविकाथेन अल-पर््याप्नौ 

उण् । रक्रकाञ्चने श्ट्व० | तद्य एष्मेण सब्वावयवव्या- 

पनात् तयात्वम् | 

काम।!वतार ए* ६तञ> | रोक्निखेये वादरेवाव्मजे। 

कमबगाथिता स्त्री कामेन इच्छया आवशाववति पदाघांन् 

स्वदित्ते व+शो-खिच-खिनि तख भावः तल् । सत्यसङ्क 

ल्यत्वे यौगिनामेश्यभेदे णब्द्चि°यवेच्छः पदार्यानां खचित्ते 
समाेयनात् योगिनस्तयात्वम् । अन्वेषां निञ्चतव्यातु- 

सारे पद्यनिद्रवान्न तयात्वम् । 

क्रामाबसाथिता सत्न कामेन खेच्छवाऽवदखयति पदाथांन् 

ऋव+सो-खिनि तस्य भावः तल् । "सल्यषङ्कल्पत्वद्पे योगि 

नामे खव्यंभेदे। +अख्िमा लविमा प्राप्निः प्राकाग्यन्च 

तयेशिता । व्य)पितञ्च बशितञ्च तवा कानावसायिता" | 

“वथा सद्भल्खो भवति भूतेष तठेउ भूतानि भवन्ति ऋन्येमां 

निञ्चया निदेतव्यमनुतिधायन्त? इति रांग्को० } 

कामासने न स्यद् 

६ैत०। रुदरवामवोक्ते अआसनभेदे। तल्लवणं यवा ५अव 

कामद्यि किपत्यनेन अस-कररण् 

कामासनं वक्ते काममदनदेतुना। गरुडसननार्त्य 

कनिष्ठाय सगे वि" । यरुडासनच्च गरुडासन ग्द वच्यते 

कामिति? कम-णिङ्-दण् । कके । कामपव्यां रत्यां 
स्त्रो मेट्° | 

कामिक र्स्त्रो कागो.खूबघटन् | १ काररण्डगप्विखि यब्द्र° 
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स्तिया जातत्वात् ङेष | कामेन निरतम् ठ्ञ | 

२कामेन नित्त काम्ये । “देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिक 

वख लि्यति” भा०अचु०&०२५दखो°) च्तियां डनेप् । 

“ततङ्ष्टि' चक र्भिस्तखय पै पनकानिकोम्" भा० अलु° 

१९.६९ जौ ° । कामिकं काम्यमधिेत् टतोयन्यः अण् । 

श्काम्याधिक्रारेय छते यन्य हेमाद्रौ ततृप्रमाणानि 

भूरोखि सन्ति कामवेतुन्ट् दिडःमाल्र' श्यम् । 

कामिन् ति कम-शिङ-णिनि | {कामनायुक्ते २ अनि- 

शय्जरतेगयुक्ते च । “स बभूव तत; कामो तया साङ्ग - 

मक्षामवा" भाच्डा०४१८्४स्लो° | स्तिवांहेप् डो- 

बन्तः देस्त्रीसामान्ये। काम+भून्नि प्राशस्त्ये वा दनि हेष । 

8 अतिख्रवेगयुक्तायां स्तयां ५ सन्द्था च स्तरो अमरः । 

“केषां नैषा भवतिकविता कामिनो कौतुकायप्रसन्नरा०। 

“मधूनि वह्लोखि च कामिनोनामासोदकन््ं व्यति- 

हारमोयुः” माषः} दैभीर्स्ियां वन्दायां (पर- 

गारा) भेदि } 1 स्द्।रुहरिद्रायां चन्द्रव्पवभचात् 

तखा तथात्वम् €छरायाञ्च स्त्रो राजनि०। तखाः कमा- 

धिकासस्पाद्कत्वात् तथात्वम् ¦ प्रशस्तः कामोऽसयख इनि । 

१०सल्सङ्धल्ये परमेश्वरे एु° | “कामी कान्तः ऊतागमःः 

विष्षुषठ° । ! चक्रवाके १रणारावते च षदो मेद्? 

१२चयके पुसो शब्द्रण०्एतेषां कामातिशववच्वात्तथा- 

त्वम् | १४ चन्द्रो पु०लिकाकानोदी पक्त्वा तथात्वम् । 

१५षभोषधौ पुर सेवनेन कामपोषशात्तख्य तथात्वम् । 

१६षारसपक्िणि च पुंस्त्री राजनि० काश्चकत्वाक्तख 

तथात्वम् । सर्वत्र स्तयां डोप !ऽकामयनिमदे स्त्री | 

कामिनोविरागातुराग चिद्धततसेयप्रकारादिःठण्सन्द्भथितो 

यथा “अस्तेण वेष्योविनिगहितेन विद्रूरथं (राजभेदम्) सखा 

मह्िभौ जघान | विषप्रदिग्धेन च नृपुरोण देवो विरक्ता 

किल काशोराजम्। एवं पिरक्ता जन्वत्ति दोषान् 

प्राणच्छिदोऽन्वौरदकार्सितैः किम् १। रक्घा षिरक्ताः 

एरुपैरतोऽ्थात् परील्तितव्याः प्रभदाः प्रवललात् | 

सेहं सनोमवढत कथयन्ति भावान्नाभोभुजस्तनगिभू षणण- 

द्भनानि। वर्ाभिसंयमनकेगविभोक्त्णानि भव्तेपकल्पित- 

कटाच्तनिरीत्तणानि | उद्खेःऽौवनसत्कटप्रहसितं शग्या- 

सनोत्पेयं गालासोटनजम्भरणानि छलभदरव्याल्य- 

समस्मधेना | वालालिङ्नच्चब्बनान्यमिख्खे सख्याः 

समालोकनं दक्पातयं पराह्यूखे युणकथा कण 

कण्ड.यनम् । इमां च विन्द्याद् दुरङ्गवेटां प्रियाणि वक्ति 
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खधनं ददाति। विलोक्य संहृष्यति वीतरोषा प्रमारि 

दोषान् यु्यकोतनेन । तन्भिन्मपृ जा तद्रिदिषत्व कतर्ढतिः 

म्रोषितदौमैनखम् । स्तनौटद्ानान्द् पगहनं च खेदोऽय 

चुम्बाप्रयमाभियोगः | विरक्तचेष्टा भ्व कृटोषखत्व' पराङ् 

खत्व' छतपिकूटतिचच । अस भ्वमोदष्मरितोषता च तदि 

मेतरो परुषं च वाक्यम् । स्यषाय दालोक्य धनोति गान 

करोति गधं न रुणद्धि यान्तम् ¦ चुम्बाविराभे वदनं 

प्रमा पञचाद्यत्तिढलति पू््॑वप्रा । भिच्वाणिका प्रवर 

जिता दासौ घात्नौ कुमारिका रजिका । सालाकारो 

द्ाङ्ना सखी नापिती द्ूभ्यः। कुलजनविनागहेत्- 

द्यो यच्छाद्तः प्रयल्लन | लभ्यः च्त्ियोऽभिरच्या 

कशयशोमानट्द्ययम् । राब्रौ विद्धारजागररोगव्यपरेश- 

पररडडधेचशिकाः । व्यसनोत्सवाश्च संकेतेतवस्ते ष रच्छा- 

श्च । आदौ नेच्छति नोज्छति स्मरकथां ब्रीडावि- 

सिच्रालसा मध्ये छोपरिषच्ितभ्य् परमे लव्जाविन- 

स्तानना | भाव्नैकविधेः करोत्यभिनयं भूयश्च या सादरा 

शुद्धा षुम्पलतिं द याचचरति ग्लानेतरंचे टितः । श्टीणां 

गुणा योवनदपतेषदाल्िण्यविन्तानविलासप्वीः । स्तो 

रत्रसञन्ना च गुख्णान्विता स्त्ोव्याघयो रज्याच्तरख 

डस; ! न साम्यवर्खेम ल्दिग्धक्षाया निन्द्याङ्गसम्बन्विकधां 

च दुर्खात् | न चान्यकाखरष्यं रहस्या मनो हि 

मूकं हरदग्धमूत्तः । शासं प्रकम्पे समं त्यजन्तो बाह 

पधानस्तनदानदट्च्वा । सगन्वकेथा प्रखभोपरागा सप्र 

ऽदप्रा प्रथमं ` विवदधा \ इटष्वभावाः परिवलेनोया 

विसदेकालेष च न चमा याः । यासाममग्वा सितनोल- 

पौतमातास्रवणं च न ताः प्रशस्ताः । या खभ्रशोला बक 

रक्रपित्ता प्रवाह्किनी बातकफातिरिक्रा । महाशनाखेद- 

युताङ्गदडा या स्वको पलितान्विता च | मांसानि 

यस्था चलन्ति नार्यां महोदरा खिक्िविमिनो चया 

स्थात् । स्त्रोल्तणेयाः कथिताश्च पापास्दाभिने कुर्या 

ल्ह कामधर्मम् ¦ शशयोणितसइाशं लाच्तारससन्नि- 
कागशमधदा यत् | प्रल्लालितं विरज्छति यद्खाखक् तद्भवेच्छ- 

इम् । यच्छ्द्वेदनावजितं त्र हात्छच्चिवतेते रक्तम् | 

तत् पुर्षमब्मयोगाद्प्रिचारं गभेतां याति} न दिनब्रयं | 

निषेबेत् स्नानं माल्यादलेपनं चसो । स्ञायाच्ठ- 

दिवसे शास््ोक्तनोपदेगेन } पुषपस्लानौषधयो वाः 

करशथनास्ताभिरम्बर सिखाभिः | स्नायात्तथात्र मन्तः स णव 
४ । 

यम्टत्र् नि दः । युम्माघ्च किल मनुष्या निशा नार्यो | 

भवन्ति विषमाच्च । दौषाोयुषः चश्पाः सखन विकृ 

(प्रशस्त) सुम्माच्च | दक्िणपाञ्" बुरुषो, वामे नारो, 

यमावुभयसंस्थौ } यदुद्रसध्योपगतं नघु'सकं तच्निबोद्ध- 

व्यम् । केन्द्रतिकोणेषु शुभस्ितेष खण्नं शशा च धमः 

समेते । पापे स्खिलाभारिगतैश्च यायात् इङ्जन्मयोगेष् च 

सम्पुयोगस् | न नखट्शनविच्चतानि कुर्यादु कठसमये 

इरुषः स्तिया: कथञ्चित् | कतुरपि दश षट च 

वासराणि प्रथमनिशालितय न तनर् गम्यम्» | 

“चखायुःचयभयादिदानच्नाद्कि सेगेत कानिनोम् ।' अवथो 

यदि सेवेत तदा सरौद्मवसन्तयोः" इति सामान्यत उक्ता 

बालाद्यवस्यापन्नकाभिनौनां सेवने फलम्, काभिनोसेवन 

प्रकारद्च भावप्रण ट्त यथा 

बालेति गौवते नारी यावदर्षाशि षोडश । ततस्तु 

ठर्णो न्या हाति'शदत्वराववि। तद् मधिदधद्ा 

स्यात् पश्चाशदत्यरावधि । ठ्धा तत्परतो न्या छ॒रतोत्- 

वषजिंता । अधिर्ढा प्रौदा | निदाषशरदोर्गाला हिता 

विषयिणो (भोगाद्ा) मता। तरणो शीतसमये पैदा वर्षी 

बसन्तयोः ¦ निन्यम्बाखा सेव्यमाना नित्यं व्धेयते बलम् । 
तरुणो ुसयेच्छक्िः परौटोद्ध वयते जराम् । शदो 

मांवन्नवञ्चान्नं बाला स्त्रो चोरभोजमम् । वुतहष्णो- 
दके स्ञानं सदयः प्राणकराणि षट् | पूति मांशं स्त्रियो 

डा बालाकंल्लरुणं दधि । प्रभाते सेवनं निद्रा र्यः 

प्राणहराणि षट् । प्राणशनब्टोऽल बलवाचकषः | बालाक 

न्याकैः | दज्ञोऽपि तरणो गत्वा तरूणलमवाम्र यात् । 

बयोऽधिकां स्तरियङ्कत्वा तरुणः स्थतिरायते | चायु 

ष्मनो मन्दजरा वरपूर्वर्बल)न्विताः। श्थिरोपचित 

सांचाञ्च भवन्ति स्तो संमताः| सेबेत कामतः कामं बला- 

हाजोक्षतो हमे । प्रकामन्तु॒ निषेवेत मेधनं भिथि- 

रागमे ¦ व्रहाहसन्तशरदोः प्तात् दटिनिद्षयोः। 

चश्ठतस्तु ““लिभिस्तिभिरहोभिहिं समेयान्ममद्ं नरः । 

सवेष्व तषु घम्म षु पचात्मचादुजेद्ब धः । समेयात् सङ्ग- 
च्छेत चर्म योषु । “शीति रातौ दिवा सोभ्र वसन्ते ठ 

दिवानिशि । वषा षारिदध्वाने शर्य, सरसः खरः । 

उपेयात् षुरूषो नासं सन्ययोनेच पववद । गोसर्गे 

चाद्धरात्रे च तथः मध्यदिनेऽपि च । विद्ारम्भाचया 

कुया गेऽनिथयष्टते। रभ्ये च्रव्याङ्गनागाने इगन्ते 

सुषभार्ते }] देये गुरुजनासच्ने विदतेऽतित्रपाकरे । 

शयमाष्े व्यधाहेठ्वचने न रमेत ना! क्ञातश्न्टनवि- 



कामिन् [१९०१५] काम्मि 

वाङ्गः सगन्वः चमनोऽन्वितः। भृक्गटष्यः छवसनः | कामिनीश ए कामिन्याः कामिनौप्ियाञ्चनख र्मखत्- 
वेश. समबङ्धतः । ताभ्ब.लवद्नः पत्यामनुरक्तो- साधनत्वात् । शोभाञ्चनटच्च शब्द्च° | तख कामिनो. 

ऽधिकखरः । पला्थौं घुरुषो नार)ख्पेयाच्छयने प्रियाञ्जनह्ेतुत्वाव् तथात्वम् | 

शमे । ल्याशितोऽष्टतिः चदान स्व्यथाङ्गः प्प | कामौन ° काममदगच्छति ख | १रामपूे तिका०। कामा- 
किवः । बालो ट्धोऽन्यवेगाश्ं स््जेदरीगी च सेनम् । 

रोगो मेथनसवहनोयरोगबुक्गः | भायां ख्प्युणो- 

येतां तल्ययोलां कलो इवाम् । अभिकामोऽभिकामान्तु 

टो इटासलङ्कताम् । सेवेत प्रमदां युत्ा वाजो- 

करण डितः । रजखलामक्ताभाञ्च सलिनामप्रिया- 

न्तय। 1 बडा षयोटदां तथा व्याधिप्रपौडिताम् | 

न्नादं गर्भिणीं देष्यां योगिरोगसमन्विताम् | सगो- 

लाङ्गरूपलीञ्च तथा प्रतरजितामपि । नाभिगच्छेत् 

कमाच्रारों मूरिरयण्य श्या । रजखलाङ्गतवतो नर- 

श्यासयतात्रनः , दु्रायुस्तेजसां इानिरधर्मञ्च ततो 

भवेत् । लिङ्गिनो युख्पलीञच्च सगोत्रामथ पव्वेद्ठ। 

डा ञ्च सन्ध्ययोश्चापि गच्छतो जोवनच्चयः | लिङ्किनो' 

प्रनजिताम् | गिरवा गर्मपोड़ा स्याद्दाधितायां 

बलच्यः । डोनाङ्गो' भविनां हेष्यां लामाम्बन्ध्यामकष 

षते}! देथेऽभिगच्छतो रेतः कच्तोणं स्ानं सनो भवेत् | 

गभरिखोः गर्भवाखदिषसात् दितीये सासि, म्भस्वते- 

दनिखये यथोक्कनस्तत्रादिलाभाभावे वा तृतीये भासि 

शु'सवने कते नाभिगच्छेत् | 

व्या; «“ततस््यजेन्नदीतौरं देवलातोदक तथा । भन्तः 

शयां सृताप्यां तथैवामिषमोजनम्” । अन्यच “आभिष- 

स्यानं यल्नःत्रमदा परखिचञ्जयेत् । टेवारामनदौ- 

यान प्रयोग एरुषद्ध चेति” । द्ुधितः चुब्धचित्तच्च 

मध्याङ्धे तृषितोऽबलः | स्थित इनि" शुक्र्य वायोः 

कोपश्च दिन्द्ति। व्याधितखख रुजा जहा भून्छधो मुन्युच 

जायते । प्रूषे चाद्करात्रे च वातपित्ते प्रकष्यतः । 

तिष्यंगयोनावयोनौ वा ददटयोनौ तथेव च। उपद- 

स्तथा वायोः कोपः शुक्रहखक्तयः | उद्धारिते मूनिते 

च्च रेतसश्च विधारय | उत्ताने च भवेत् शीघ्र शुक्रा 

श्र्यास्तु सम्भ्रधः । सव्वं मेतत्त्यजेत्तख!ट्यतो लोक 

इयाऽहितम् । ु्रन्तूपस्ितम्मो हन्न सन्वाय्धं कदाचन । 

खान सशर क्षीर भच्यमेक्तवसंयुदमू | वातोमांसरसः 

श्वप्रो स्रतान्ते हता अनो । सूलकासच्चरस्रास 

काद्पाख मय च्या; । अतिखटवायाच्जायन्ते रोगाञचाचे- 

प्रकाद्यः” | 

यतः पुसखवनानन्तरमाद | 

| 

| 

र्गते लि०। कामोलदति लिकाऽ्पाठान्तरं एषो०| रासपगे। 

कामुक ति° कमः उकजञ.। शखयोकट्न्ते रमाधवीखतायाम् 

भेदि° । श्चटके शुसत्रो राजनि° । भैयुनेच्छावति ति ° 
चम । स्तियां ङोप् । इच्छामातयुकते त° अम° तत्र 
स्तिया न डप् किन्तु टाप् इति मेदः “बोधयिता शुमे- 

वाक्ये: काभिनौनिव काष्ठकः” रामा० | 
कासुककान्ता सलौ ईत । माधवौलतायाम् राजनि° । 

कामुकायन् रसो काश्कखापलं नडादि फक्) कास 

काप्य स्तियां डप् | ¦ 

कामेश्वर प° कामानामीश्वरः | परमेश्वरे र भेर्वोभेदे 
सतो “कामेश्वरो च रुद्रा पूत्वेसि हाखने स्थिता? वन्चसा० 

कामाख्यापञ्चमृत््य नगते १ मृत्तिंमेदे च स्तो “देव्या 

पि नरग्रे ! परञ्च पाणि भरव! 1 श्टणु वेताल 
गद्यानि देषैरमि सदैव हि । कामाख्या १ल्िषरा २च॑व 

तथा कामेश्वरो ३ शिषा४ | सारदा ५ ऽथ मङोत्याद्ा 

कासद्धपयुखोयुःत” कालिका ए०६१अ० | 

कामोदकं म° काजेन शेच्छता प्रे तोह येन दौवभानम् उद्- 

कम् | खतोट् येन खेच्छया दौयमाने उदके । सेच्छया 

तदानञ्च परे तविषा वैव यथाह मदः «नादिवर्भख कत्तव्या 

बान्धपरेसद्कक्रिया! जातदन्तख्यवा इव्यना न्व वाऽपि शते 

सतित वाशब्देन इच्छया तह्ानस् । व्यक्तमा्ह खोगा- 

किः ^ ष्णोभेवोद्कं काथं तृष्ण च ख्कारमेऽ च । स्वेषां 

सतचड्ःनामन्यत्रापौच्छया इयम्” चौलक्माननरकाले 

नियमेनाग्न वरदकं कार्यम् अन्यत्रापि नामकरणादूङ्खम- 

दंतचडेऽपि इच्छया प्रे तभ्यद्यक्ञासनया इवमन्नय् दक 

दानाख्य' तूर्णी कां न नियनेनेति विकलः" मिता० 

कामोदा स्तौ कल्षितो गोदो यदा । रागिसोभेे हया ° । 

काम्पिल्य ° १देथमेदे शब्दरला° रषरभेदे च । “माकन्दी 

मथ गङ्भायास्तोरे जनपदायुताम् | सोऽध्यवाद्छोत् दौन- 

मनाः काम्पिल्यद् एरोत्तमम्”। ट्क्तिणांद्ामि पाञ्चालान् 

यावत् च्मैरतों नदोम् । द्रोणेन चेव दरूपदः परिभया- 
श्च पालितः” भाग्खा० १८० । “"काञ्विल्ये बह्भदत्तख 

तत्र त्वन्तःषुरनिवासिनौो" भा० शा० १३८. अ०। 

जञातादि “धन्वयोपधादूज.” पा० उञ । कापि द्ुक 



कारा 

तङ्कवादौ । काञ्यिल्यदेशः उत्पतिस्यानत्वे नास््यख अच् । 
ध © 

(खड़ारोचना) ३नामगन्द्रव्ये स्व चणम् (कमला | 

यड) कापिन्ञ काम्पिल्यक्र एतावय्यन् एषोऽसाधू । 

कापिह्लक। स्ततो देयभेदे हारावलो । 

काम्योल ए० एषो काम्मिल्यशब्द्ायं “देवों काम्पील 

दाछिनोभ्' वज्० २३।१८। स्वायं कन् तथायं \ 

कास्वल् इर कववनेन परिहितो रयः खय् । कम्बलपरि- 

इते रये अमरः । 

ऊम्बविक ° स्त्रो क: शङ्खभूषणं शिखमसखय टक् । 

{ १९०६१] 

| 
| 

व्येवाञ्च विसिधः शाञ्चतिज्ञः'' पा० निदेशात् ^इषुक- , 

तान्तात् कः” पा० द्रत्यश्ानि्यत्वेन न कादेशः किन्तु 

व्यकः | शङ्कक्तार (शाखारो) अमरः स्त्रियां ज्ञावि- 

त्वात् डोष [ गन्वायान् रलमाला | 

कास्तुक्रा स्तरो” कुत्सितनम्ब, यद्ध कोः कादेणः कप् । अ- 

काम्न।ज ति°कम्बोजोऽनिजनो यद्ध सिनुध्वा अण । पित्रा 

दिकमेण कम्बोजदेयवासिनि स्त्रियां ङोप् । कम्बोजटेभे 

भवः कद्छाण्यण् | कम्बोजभवेऽमतुे वि* “शतं * यस्तु 

कास्वोजान् बराद्यखेभ्यः प्रयच्छति” भाग्या०३५ खअ०। २सोम. 

उशके शदुक्नागद्े च पुऽमेदि° । कम्बोजानां जनपदानां 

राजा अण् | 8 कम्बोजदेथ' डे ̂शकायवनज्ताम्बोजाच्ञास्ताः 

लल्ियजातयः | इषलत्वं परिगता ब्रा्ध्णानाभद््नात्'" 

भा०अनु०३३अ०। न केलं तेषां श्दरत्व जिन्तु सगरेण 

वे ान्यत्व' धमौदौ नत्वं च लतं तञ्च हरिं १४अ०वचितं 

यया) ^ततः थक्रान् सयवनान् काम्बोजान् पारद्ांस्लतया। 

पष्धवांद्ाय निःओषान् कल" व्यउसितः किल । ते वध्यमाना 

ररे संगरेण भद्ात्मना } वशिष्ठ शरणां गत्वा प्रण 

पेत्मनोषिणम् । विषस्य तानु टदा सभयेन मडहा- 

दयति :} सगरं वारयामास तेषां दत्वाऽभयं तदा| 

रमरस्नु एतिन्ताय गुरोजये' निशम्य च | धमं जघान 

तेषां पे वेगान्यत्व' चकार ह| दवेः शकानां भिरसो 

खग चित्ना व्यपच्जयत् | यवनानां शिरः सव्ये काम्वो- 

जानां तघेय च | पारदा सक्तकेधाच पङ्कदाः प्रसद्दुधा- 

स्शिः। निःखाध्यायवषट्काराः ऊतास्तन महात्मना) 

शका यवनकाम्बोजाः पारदाः पद्धवास्तथा | कोलिसपाः 

समह्िपाः द्ा्द्ोलाः सकेरलाः | स्ते कलिया 

स्तात ! धर्मस्तेषां निरस; । यसिठदचनाद्राजन् ¦ सगरेण 

मह्ना) । तेन तेषां प्राकत्तलियतवे ऽपि पञ्चात् सगरेण 

स्भमनराकरणेन निःख्वाध्यायतादिकरषेन च नेच्छतः 

काम्य 

शतम् । कम्बोजेयु भवा अभट्प्यतत्स्वलात् कच्छा 

अण डगेप् | ५माषपग्याम् (माषायो) अम° । ईश्रोत- 

खद्रि (पा्ड़ोखणर) नेदि०। गुञ्जायां (क्च) 

स्वाक्च्याम् (इाकुच) च स्त राजनि° | 

काम्बोजकं न कम्बोजे भयो मलव्य्तत्स्योवा ^“महष्यतत् 
स्ययोदेज" पा० ञ् । कम्तोजदे यभवे १ मदुष्ये रतत्स्थे 

ह्यादोच। ` । 
काम्य त्रि कम-शिः कर्म{स यत्! १कामनाविषजे 

“कास्योह्धि वेद्ःधिगमः कर्गयोगञ्च दँदिक्तः" मनुः । 

““कास्यानां खफलाघद्च दोषघातार्थनेव च| अतः- 
कार्यं नेमिन्तिकं प्रायदित्तमिति ख्खितिः'" प्रर त० 

जावालः । काभ्यत्वद्च तत्तद् फलकामनावद््धिकारि- 

कत्ेव्यलम् । कास्यकमे णामपि फल) भिसन्वा नाभावेनानु 

ने भोच्तद्त्वम् देतत् मल० त° निोतिम् । 

मदः “ह चात वा काभ्यः प्रत्तः क्म कीतयति । 
निष्कामः ज्नानपू न्तु निरटत्खप्रदिश्यते। प्रस्त कथ 
संसेव्य देवानानेति साषटितार् । निरन्त भेषमानस्तु 

भूतान्यनेति पञ्च "1 ^कामनापूर्वक कचं शरीर- 
परटस्तिद्ेदुत्वात् प्रडत्तं तदेव कम्ब कामनारह्ितिम् 

एनत हयन्तानाभ्यासपुव्वं क' संसारनटच्िदेतत्वात् निट 
त्तखच्यते । कांतं समानगतितास् दरपेगेतयर्धेत्वात् | 

पञ्च भूताग्यन्ेति अतिक्राभति मोक्तं प्रा्रोतीश््ैः" 
शष्ण् एुराखस् । ^गरिथिष्टफलदाः कान्या निषकास।थ 

क्रिद्ाः''। भगवद्गोतापि ` युक्तः कपफलं त्यक्ता शान्ति 

माप्नोति नेटिकीम् | अयुक्तः कामकारेण फले सक्तोनि- 

ष्यते” । यनईश्चराय कर्णि, न फलाय इत्येव" 

सखमाद्ितः फलं त्यक्ता कम्माशि कुञ्वंच्रिति शेषः 

शान्तिं मोकचलाख्यां नेधकों निष्ठायां भवाम् । सत्व 

शदित्तानप्राप्रिसवकमीएचदसन्नाननिष्ठक्रमेखेति वावध 

यषः । अयुक्तन्तदङिख खः कामकारेण कामप्रो रततवां 

फले सक्तः फलाय 

द्द्", कर्म्म करोमीवयेष' कले सक्तोनियतं बन्ध" प्रानो 

तचाचार्ज्छनः प्रति भगवडाज्यन् ॥ ^सयि सर्व्वाणि 

उम्र मञ्रगखाध्यालचेतशा | निरा्योनिमेमोभृत्वा 

यथ्यस्त विगतज्वरः” । सन्परख निःचिष्य सभ्ये इरति 

यवत् । ऋअध्वात्रचेतधा वििकबड्धा च्मकर्तां ईश्च- 

कामतः प्रहृक्तेरिति यावत्। सम 

राय श्टव्यवत् करोभोत्यलवा वुदधया । निराशो स्यक्तकाम- 

सद्यः \ अतणथ निग््नोममतारह्हित; विगतः 



` काम्य 

शवरः विगतसन्तापः | व्यक्तमाद सएव. “यत् करोषि 

यद्खाि यज््जहोषि ददाखि यत् | यत् तपखि 

कौन्तेय ! तत् रुष मद्पणम्” | विष्ण पुराणे । "कम्म 

ग्यषद्कस्यिततत्फलानि सच्नयख विष्णौ परमात्मद्धपे । 

चखवाष्ब तां कममहोभनन्तं तद्धिज्ञयंते त्वमलाः प्रायन्ति” 

तां कमम भारवषेरूपाम् । भागर्एकादथस्कन्धे "वेदो 

कमिव दुर्व्वा ्ोनिःसज्गोऽपितमोश्वरे । नेष कम्येपां लभते 

सिद्धिं रोचनार्था फलद्तिः” । वेदोकङ्गमेव क्वाणो न त॒ 

लिणिद्धम् । नतु कमणि क्रियभाखे तञ्जिब्रास्तिखत् 

फलञ्च खात् नत मैवकसप दपा फलसििः ? अतया 

निःसङ् दूति अनभिनिवेशितवान्, ईश्वरेऽपिठ' न फलो- 

देशेन । अथ फलस खुतत्वात् कमेखि कते फल' भवत्येष 

इत्यत आह् रोचनार्था इति| क्मखि रुच्य त्मादानायां । 

तएव तल व “फलशछुतिरियं नृणां न त्रेयो रोचनं परम् । 

श योविवक्षया प्रोक्ता यथा भषच्यरोचनम् | उत्पत्त्य 
गह काभेष प्राेष स्वजनेष् च । 

आदानोऽनण्डेतषु । 

च्छासक्रसनसोमव्या 

न॒ तानविदुषः खार्यं भ्रास्यतो- 

उजिनाध्वनि | कथं यदञ्जात् एनरेष वांख्लसोविशतोबध : 1 

शव॒ व्यवस्थित केचिद्विन्नाय कुबद्यः | फलश्ुति 

कुद्धभितः न बेदक्ना वट्न्ति हि | इयं फलख्छुतिने श्रेयः 

भरमपुरुषाथपरा न. भवति किन्तु बह्िषखानां मोक्त- 

विवच्तया चशान्तरक्मैफडः कमसु रुच्य त्मादनमात्रम् । 

यथा मेषज्छ च्मौषधे रुच्य त्पाद्नम् } यया ^ पिब निन्व' 

प्रदाखामि ख्ख ते सवरल डड्का न् । पित वक्रः पिबति 

तिक्गमप्यतिबाश्कः'" | ऋलत्र यया तिक्तनिम्बादिपानखन 

खल खण्डल डड्कादिलाभ णव प्रयोजनम् किन्त [रोग्यम् | 

तथा बेदोऽप्यशान्तरफलेः प्रलोभयन् सोक्ता्यैव कर्म्माणि 

विधत्ते । न कभेकाश रोत्तस्य नामापि न श्रवते 

कुत एव व्याख्यायते यथाश्ुतसौवाघटनादित्यतचह 

उत्पत्ति दाभ्याम् } उत्पत्तयरा खभावतणएव कामेष पश्चा- 

दिष प्राणिष आयुरिन्द्रियबलगोवयादिष उत्रदारादिष 

परिपाकतोडुःखहेतषु अतस्तान् खाथे परमद्धखमविदुषः 

अजानतो अतो नतान् प्रह्खोभतान् बुघोवेदोयद्बोधयति 

तदेव चोय इति िश्चखितानित्यथं: तानेषमभृतान् इजि- 

` नाध्वनि पापे वत्मनि देषादियोनौ भवाम्यतः | एुनस्त 

सोभूतटक्तादियोनौ विशतः पशुकाम दति चायुरिन्द्रिया- 

दिकाम दति च एुत्रादिकाम दूति च कथ एुनस्तषु सूयं 

बघोबेदोयुञ्जयात् । वथाबव्वनाप्रः खादिति भावः| 

४० व(* भाव ३ 
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कव' तद्धि क्मीमांखकाः कर्मफलपरतां वदन्ति. तत्रा 

एवभिति व्यवस्थितम् | बेदद्याभिप्रायमविन्नाय कुञ्चंमिताम् 

खवान्तरफलरोचनतया रमणोयां परमफलखुति' वदन्ति 

यतस्ते कुबद्यः तदह हि यस्मात् वेदन्ना व्यासादबः 

तथा न बद्न्तीति | अतएव निष्का मकमष्णतान्तानमित्यक्तम् । 

यथा “खयसेव क्रियायोगोन्नानयोगदखय साधकः प कमे - 

योगं विना न्नानं कखचिन्नैव दश्यते? सोऽपि इरितच्य- 

हारा न साच्चात् । तथाच 'त्नानशत्द्यते षां चयात् 

पाप्य कर्मण; | सतिः ^“ तेतं ेदाथेवचनेन जाद्धणा 

विविदिषन्ति बद्मचशथेश्य तपा दानेन श्रद्धया यन्नेनान- 

नेन चेति” तमात्मानम् | अतएव यन्नादोनां न्नान- 

रेषताच्चावधाग्य निष्कामेष कञ्च प्रवस्ते पर्डिते- 

नापि मूखैः काम्ये क्ेखि न प्रवक्तयितव्यः इत्याह 

भागषटस्छन्बे “खयं निःश्रेयस विहान् न व्न्ताय 

कमे हि । न राति रोगिके ऽपच्छं वाज्तेऽपि भिष- 

कतमः" | राति ददाति । फलकामनानिन्द्यलच्क्त' तत्व 

“अकामः सात्िकोलोको यक्किद्धिदिनिबेदयेत् । तेनैव 

श्यानमाप्रोति यत्रं गत्वा न शोचते । धमबाणिजिका- 

भूदा: फलकामा नराधमाः । अञ्खंयन्ति जगन्नाथं ते 

कामानाम् वन्त्यय | खन्तवत्त, फल तेषां तद्भव्यल्यमेधसाम्। 

पङ्गव प्रतोच्छते देषः शकामेन नितेदितस् । 

प्रतोच्छते दत्तमकामेन दिजोत्तमाः'” 

काम्यसपि दान 

मङ्ख 

\ इति वामनपुरा० 

विष्ण, परोतये शाव्वंकालिकम् यथा 

“षुरुषोत्तमस्य दच्छथं प्रदेवं साव्वं कालिकम् 
“खाव्वःकालिकं मलमासाद्ावपि विष्ण प्रीये 

देवन् मलण्तन्रषु० | ४ 

सन्तम 

ग्गेद्त्तः 

“सम्बक् ससाधनं कमे करीव्यमधि- 
कारिणा | निष्कामेण सदा पार्थ! काम्यं कामानि 
तेन च" प्रा°तन्भविष्यषु०। काम्यञ्च भ्यांतकञ्चित् कुर्ते 
कमे यत्नदानजपादिकम् । क्रियते कायिकं यञ्च तत्कान्य- 

सिति कौत्तिंतस्” द्ुक्रलच्यम् । काम्याञ्च सवाङ्गो- 

पेतात् फलनिष्मसिः -द्ूति कात्या° श्रौ प्रतिपादि- 
तम् तञ्च काल्यायनशब्दे १८६५ ० प्रदथितम् । 

रखभिद्धपे इन्द्रे च “नासौ न काम्यो नच वेद् सम्यक्” 

रघः। कामाय हतं यत्| ३कामोहोपके वि°। 

काम्यकं न° {वनमेदे | तख स्यानादि भाग्व०्५ख० दर्थितं 

यथा (शरेखतोडषदत्यौौ यनां च निचेव्य ते । ययुवनेनेव 

वनं सततं परिमा दिशम्” इत्युपक्रमे “ ततः सरखतो 
कूले समेष सरधन्वद् | काम्यकं नाम द्दगुनं एनिजन- 
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प्रियम्" । ९सरोवरभेदे च । “ल भाच्निव्यमन्तां छाष्यभितः' 
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काम्यकम्प्मन् न० कसधा० । श्वगांदोटकामनावद्धिकारि- 
कत्त व्ये ज्योतिष्टोभादौ “तये काम्य" यत्कभे वल्मरात् 

प्रथमाते* लवबौधा ० | 

काम्यदान न० कर्मधा०। खरगादिफलक्षामनया कत्तव्य दाने 
«अपत्य विजये वैखा वै" यत्रदोयते । दानं तत्काम्यमा- 

ख्यातद्धषिभिषंमे{चन्तकंः"' मरुषु । तख बन्छहेतत्व 

नामरे प्रावरथसंन्ता ऊता। 

काम्यफल न° काम्य फलम् । काम्यकमय: अभिषन्ी- 

यमाने फले ¦ “पिद चरमे दिषि ये च मूत्त; ख- 

धाभजः काम्यफलाभिसन्धौ | प्रदानथक्ताः सकलेश्ि- 

बन) विष्ठक्तिदा येऽनभिसं हितेष” प्राण्वर ₹रचिस्तवः | 

कास्यानासमपि फलाभिसन्वानाभावे क्तिफलकतवच्कर 

कास्यशन्ट् | ठलिषदेवानां पिद.शां तथात्ोह्वा खतः- 

सिद्धानामाजानदेवानामिन्द्रादीनां कथात्वस्यौ चित्यनेव । 

काम्या स्त्रो अम-खिङः भावे वा° क्यप् स्त्रोत्वस् } काम 

नायाम् ^“कष्टंतान्यत्रतघानि आपोमूलं फलं पयः । 

इवि द्धक्ाम्या च यरो वं चनमौषधसू"प्रार्त०बौधा०। 

^प्रोचित' भक्तवेन््ांखं नाद्धणानाञ्च काम्यया” सहः । 

<घु'सः कथं यादि एवकाम्या'' इत्यादौ त॒ “काग्यञ्च" 

घा छबन्तात् कम्पेण इच्छायां काम्यच् ततोभाषे अ | 

श्व पुने च्छा इत्यधेः | { लि°। 

काञ् न ०कगतिषण० कोः कारिणः | ईषदण्छे शरसे २तदति 

काय लि कः प्रजापतिः, कंद्वख' वा ततः देवताद्य्े 

खोदं वा आण् “कखेत्” पा द्द्न्तादेषे ठदहिः। 

प्रजापरतिरेदताके हविरादौ खथ काय एक्कपाबः एुरो | 

डाशोभवति कं दै प्रजापतिः प्रजाभ्यः+कायेनेकादशकपाछे 

ज पुरोडाश्टेग कुर्ते तस्ात्काय एककपालः पुरोडाथो- 

भवति"शत ° जा ० २,५,२,१९ ! स्तयां हेण कायो वथा । 

नकायं कनिषटिकासूले तौधेशक्गं करख ठत” शडेक्न 

रकनिशाङ्ग लिमूलख्या नरपे प्रजापतितीर्थ न°। ^“ नाद्य 

विग्णीयेन नित्यजाल्पस्य ओत् । कायल्नौ ट्शिकाभ्यां वा 

न॑ पिननेग्रण कदाचन। अद्, मूलख नले नान्न तीं प्रच- 

चते । कायमङ्ग लिमूलेऽस दैव पिन्मं तयोरधः" मनुना 

पविल्रतासाघनतया तन्ततृस्यानसख तोधैतवसक्तम् '। यान्न ° 

कनिषदेशिन्यङ्ग. छमूलान्यस कर्य च । । प्रजापरतिपिट- 

जद्ञदेषतीयान्यदक्रभाव्”। तेन कनिषटाङ्िमूकख प्रजा- 
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परतितोयेत्वात् कायत्व" सव्यक्गक्रम् , एतेन शब्द्कल्प- 
रमे मेदिनिस्वकदेऽतशन्द्ख नाद्मातीधपरताव्याख्यानं 
निभले नाद्धप्राजाप्र्यतोथंयो, उकगरूटतिष् भेदेन 
निदेशात् । कायसम्बन्धिकार्योपयोगितात् शमनुष्यतीये 
नण्मेदि° । ४ प्रजा पतिदक्ताके विवाह्मेद् एु° । “द्व्य 
क्लाऽ5 चरतां वशम मति वाचानुभाष्य च) कनाम 
मभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः ख्टतः'” ईति प्राजाप्र्ं परि- 
भाष्ष प्राजाप्ल्यकावयोः पथथांयत्वाशयेन मनुना तारय 
न्तोत्बदटटत्तौ ५आार्भोदाजः छतसं स्तन् षट् षट् कायो- 
ढजञः चतः" इुक्तम् ।“कायोढज इत्यत्र वद्-भावे क्त ऊदं 
विवाहइः कायादृढात् विवा हाच्जायते इत्यथैः। चोयतेऽदः 
चि-कम्पोखि वञ् चेः कलम् । ५म् लधने घु«। भृलघनख 
शङ्खा उपचोयमानत्वात् तथात्वम् ^“कायाविरोधिनौ - 
अच् पणद्वया व कायिका?"मारदख्टतिः | करणे घञ् | 

स्लमावे दैवस्तुसखभावेन व्दार्यानां चोयमानत्वात तथा- 
तवम् । चिधातोनिञ्चयपरत्वे कबं खि घञ् । ७लच्ं- 
भेदि चयेन लच्यख निचोयमानत्वात्तयातवम् । 
भावे घञ् । र्संवे एु° मेदि० चौयते भविताच्नादिरदैः. 
कमणि, चीवतेऽस्छप्रादिकमत चअाधारे वा षज । श्देहे 
तख विशेषखद्प' यान्न ° भिताच्तरयोदैर्भित' यथा 
५+कायसखद््प 3टण्ठच्चा ह “तद्य षोढा अरोराखि षट् त्वचो 
धारयन्ति च | श्डङ्धानि तथाच्ाञ्च स्ट च्या शत~ 
ल्यम् ” यान्न° । तखात्ननोयानि जरादुजार्डज- 

अरोराणि तानि प्रत्येकं षदुप्रकाराशि रक्तादिषडधात- 
परिपाकेतभूतषडःग्नस्थानयोगित्वेन । तथादयन्नरणो 
जाठराग्निना पच्यमानो रक्तताभ्रतिप्रदययते रक्तञ्च ख- 
कोशस्याग्निना पच्यमानं सांसत्वम्, भांसच्च सखकोधा- 
नलपरिपक भेदस्वम्, भेदोऽपि सखकोशवङ्किना पक- 

भस्विताम्; अस्यधरपि खकोथिलिपरिपक' सच्ात्वस्, 
भख्लापि सखकीशपाककपरिपच्यमानच्चरमघातुतया परि- 

भते | चरमधाक्ति्तु परिणतिनास्तोति सणवात्मनः 

प्रथमः कोथ इत्येव षट्कोशाग्नियोगित्वात् षट प्रकारत्व" 

शरोराणणम् । अन्नरसद्प्रय त॒ प्रथसधातोरनियतत्वान्न 

तेन प्रकारान्तरत्वम् । तानि च थरोराणि षट् 
त्व्वोधारयन्ति रक्गमांसभेदोस्विमच्जाशुक्राख्वा;ः षट् 

धातव एव॒ -श्ज्ीस्तम्भत्वगिष बाद्याभ्य न्तर पे स्थिताः ।, 

त्वगिवाच्छाद्कत्वाञ्च षट् स्वचोधारवन्ति । तदिदभाबु- 

वेदे प्रसिद्धम् । तधाक्ानि च षडेव करयुम्म चर् 
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शगणश्त्तमा क्गङ्ातरमिति । अस्यान्त षटटिसद्हितं शत- 

ब्रयश्चुपररितनषटस्लोक्या वच्छमाणसवगस्यम् । किच्च 

“स्याः सड चतु्रहठिदेन्ता वे विंशतिनखाः। पाखिपाद्- 

श्लाकाखच तासां स्यानचतटयम्”” या० । स्यालानि 

दन्तमूख प्रदे णस्थान्यस्योनि इालि'थत् तैः ब्रह दालि"श 

इन्ता्चठःषटिभवनि । नखा; करर्हा विंश तिदस्त 

पादस्थानि यलाकाकारागरस्थोनि मखिबन्धस्यो परिः 

वर्सीन्य्ग लिमूखस्यानि वि श्तिरेव । तेषां नखानां शला- 

कास्थाद्च स्थानचतध्यं, हौ चरणौ दौ करो वे््येवमस्या- 

श्चठरुत्तरं शतम् । किञ्च । ^“वच्छङ्कलोनां इ पाष्णर्मोगं 

लफेष च चठ्टयम् । चत्वाबयर ल्िकास्योनि लङ्कुयोस्तावदेव 

त॒"या°। -चिंशतिरङ्ल यस्ताख भेकेकख लौखि त्रीखोत्येव 

शद्ध लिसम्बद्धान्यस्योनि बर्टि्मवन्ति। पादयोः पञचिमौ 

आगमौ पाष्सी तयोरस्विनो. दे एकेकख्जिन् पादे गुलफौ 

इावित्बेवद्चत॒ष युलफेष चत्वाखस्थोनि | बाह्वोररलि- 

श्रजाच्वानि चत्वाव्य स्थोनि । जङ्कयोञ्च तावदेव चत्वाय्य 

वेत्य बञ्चठः स्तिः । किञे “देह जादुकपोलोरूफल 

कांससशङ्गगे । व्यल्तालृषके ओओणिफलके 4 विनिदि- 

थत्” या०। जङ्कोरुखज्धिजां चः । कपोलोगज्ञः । ऊरः 

सक्थि तत्फलकम् । अंसोमजभिरः । अक्तः क 

नेलयोभेध्ये शङ्खादधोभागः । तालूषकद्काङृदम् । चो 

कङ्द्मतो ततृफलकम् | तेषामेकक्तास्थिनो हे हे 

विनिरियेदियेवं चठरंशास्ीनि भवन्ति। किञ्च «भगा- 

श्ये कन्तथा धटे चत्वारि गच्च पञ्च च । सोवा पञ्चद्गा- 

स्थिः खाच्लत्च.केकन्तथा लुः "या० 1 युद्धाख्ये पक, षे 

पञ्चिमभागे पञ्चचत्वारिशदस्थोनि भवन्ति} योवा कन्व 

शाका पञ्चद्यास्थिःखात् भवेत् | व्लोऽख्योः रुखि- 

जल, प्रतिजच्चे कंकम् । इदचिव्कम् । तताप्येक- 
` भस्थि इ्येशद्चतुःषटटिः। किञ्च “वन्वे दे खलाटात्ति- 

गरे नासावनास्विका । पाश्चकाः स्थालकेः सा्ैमब- 

षच दिसप्रतिः"वार। तस्य इनोमूंलेऽ खिन ह । ललाट- 

भ्भालम् । अचति चतुः | गरूड: कपोलाच्चयोसनोष्यप्रदेशः 

तेषां समादरोललाटाल्तिगण्डम् | तत प्र्येकमस्वि- 

युगलम् । नासावनश ्ञकाऽस्विमतो । पाचकाः कच्चाधः- 

प्रदेणसंबद्धान्यस्योनि | तद्ाधारभूतानि स्यालकानि तेः 

स्यालकेः अवृदेच्ास्विषिशेषः सह पार्खका दिसप्ततिः 
१11 

पूर्वोक्तौ नवभिः सादमेकाशोतिर्मवन्ति। किञ्च “दों 

शङ्को कपालानि चतवारि धिरसस्तथा । उरःसप्तद्था- 

स्विखात् पुरुषखास्थिसं यष्हः”या ०। भकणयोनध्यपदे- 
शावस्थिवियेषौ शङ्कौ । शिरसः सम्बन्धौनि वत्वारि क- 

पालानि | उरोवच्तः तल्घप्रद् शास्थिकः इत्येवं लयोविंश- 

तिः | पूर्वोक्तश्च सह षषटधिकं अतल्नयमितयं वं एरुषस्या- 

स्थिसुयहः कथितः | खथिषयाणि न्ञानेन्दरियाखया । 
“गन्द्परस्स्सथे शब्दा विषयाः खता; । नाविकालो- 

चने जिद्ात्वकब्रोत्रञ्चन्द्रियाणि च” या०। एते गन्ादयो 

विषयाः घुरुषद् बन्धनद्ेतवः विषय शब्द्स्धः भिज बन्धन 

इव्यख घातोव्यतच्ललात् ॥ एतैख गन्धा दिभिर्बोध्यत्वेन 

- व्यवस्ितेः । खखगो चरणं पित्छाघनतयाऽतुमेयानि राणा 

दीनि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति। कर्मेन्द्रियाणि दभवितु- 

माह । “हस्तौ पौयुरुपस्यञ्च जिह्ला पादौ च पञ्च डे। 

कनेन्द्रियाणि जानोयान् मनञ्ेबोभयात्मकम्"” या०। इश्तौ 

प्रसिद्धौ | पायुयु दम॒ । उपस्थ ̀  रतिसम्पाद्यञ्चखसाधनम् । 

जिह्वा प्रसिद्धा, पादौ च रतानि हस्तादीनि पञ्च 

कमेन्दरियाणि। चऋादाननिदह्ीरानन्दाष्हागवि्ारादि- 

करुसाघनानि जानोयात् । सनोऽन्तःकरणं युगपज न्नाना- 

इत्पपत्तिगम्यं तच्ध बु्धिक्मेन्दरियसहकारितयोभयात्मकम् । 

प्राणायतनानि दशंयिठुमाष् “नाभिरोजो युद शुक्र 

शो खितं शङ्खकौ तथा। म्रकगट्द्यं प्राणखायतनानि 

ठ" या० । नाभिप्रश्टतोनि दथ प्राणद स्थौनानि। 

समाननाम्नः पवनख सकलाङ्गचारित्वेऽपि नाभ्यादिस्यान- 

विभेषवाचोयुक्तिप्राचव्थौमिप्रायेण | प्राणायतनानि प्रप- 

च्चयितुमा्। “वपावसावद्ननं नाभिः क्लोम यत् क्जिा। 

स्षुदरान्त' वृककौ दसि; एरीषाधानभेव च । आमाशयोऽथ 

हृदयं स्यूलान्त्र य॒दणएश च । उद्रञ्च गुदो कोष्यौ विखा- 

रोऽयखदादहृतः या० | वपा प्रसिद्धा । वसा मांषस््ेद्धः । 
नाभिः प्रसिद्धा | आपद्ननं एप षषः । ज्ञोदा खायु- 

वेंदप्रसिद्धः। तौ च मांसरपिण्डाकासै सव्यक्रखिगतौ । 
-यस्तकालिका । कोम रं खपिर्डस्तौ च दचिणकुिगतौ । 
चद्रान्तर इत्स्यान्तरम् । बक्रकौौ ृदयसमोपस्यौ मात 
पिख्डौ । वस्तिम त्राथयः । घुरोषाधान" पुरोधाय ॥ 
अमाशयोऽपकान्नस्यानम् । दयं त्प णडर]कस् । 
स्थ.लान्त्रयुदटोदराणि प्रसिद्धानि । बाद्यात् युदैवलयादट्- 
न्तयु वलये ह | तौ च यदौ कोच्छौ कोठो नाभेरधः. 
परदेशे भवौ | अयञ्च प्राणायतनद्य विस्तार उनः पष 

न 9 अ 4 € ध ५ सोके तु रुक्ेपः । अतरव पूषे्लोकोक्तानां केषाञ्चिद् 
पाठः| नः प्राणायतनप्रपद्धा्माह। कनीनिके 
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चाचिकरूटे चष्कुलो कणेपबकौ । कर्यौँ शौ भवौ दनल- 
बेटादोढौ कङुन्द्रो । बङ्खणौ ठषणौ वकौ से ग्रसद्खुगत- 

लौ खनौ | उपजिह्स्फिजो बाद जङ्खोरुष् च पिर्षडि- 

का। तालृद्रखस्तिथोषं चके गलशुखिङ्कि | च्वट- 

च पमेतानि स्थानान्यत्र अरोरके | आअचिकथेचद्षकञ्च 

यद्ग्तद्ृदयानि च । नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणखायतना- 

नि द"या०। कनीनिके अचितारके। अचिकूटे अक्िनास- 

योःषन्ो, यथकलो कणे शपकलो । कथैपलकौ कयं पारडी । 

कयौ प्रसिडौ । दन्तवेटौ दननपाल््ौ । ओ प्रसिद्धौ । 

कङुन्द्रे जवभकूपको । वद्धणो जघनोरुसन्धो । वकौ 

पौलो । खनो ~ ख प्रसंघातजो। उपजिङ्खा घरि सा| 

स्किचो कटरोथौ । बाह परखिद्धौ । जङ्कोरुष् च तथा 

पिर्डिका। जङ्क्योदर्ग्च पिख्डिका सांसलप्रदेथः । 

गलशुरिडिके इदम् गलयोः रन्वौ । शोषे शिरः । ख- 

वटः शरोरे य; किचिन्बोदेयः कर्डमृलकल्तादिः । 

आवटुरिति पाठे ककाटिका। तथाच्छोः कनोनिकयोः 

प्रयेकं छतपांदयमिति वचेचतुदटयम् । यदाचिषुटचतु- 

च्यम् । शेधं प्रसिद्धम् । णवभेतानि कंद्खिते शरोर 

स्थानानि,। तथा्लियुगलं क्थंयुम्" ना घातरिवरदयमा खं 

पाञुरुपस्यभित्ये तानि पर्मक्तानि नव ख्रखि च प्राण- 

सखायतनान्येव । किञ्च “सिराथतानि सप्रैवनवस्ायु 

शतानि च'› या०। सिरा नाभिषम्बद्धा: चत्वारि यल्घ ख्याः 

वातपित्तश्च द्मश्डिन्यः सकलक्ठेवरव्यापिन्यो नाना- 

शाखाः सत्यः सप्रथतसं ख्या भवन्ति । तथाङ्गप्रत्यङ््सन्वि- 

अन्वनाःञायथो नव यतानि। धमन्यो नाम नभेर्दुभृताञ्- 

वचिं थतिषंख्याः प्राणादिवायुवाडिन्यः शाखाभेदेन हितं 

भवन्ति, पेश्यः एुनमेांसखलाकारा ऊरूपिरडकादाङ्गप्रतयङ्ग- 

सम्बन्धिन्यः पञ्च शतानि भवन्ति| पुनञ्वासामेव शिरादौनां 

शाखाप्राचर्येय खं ख्यान्तरमाह । ^“णएकोनननि शज्ञलाखि 

तथा नव शतानि च| षटपञ्चाथञ्च जानोत शिराधमनि 

संन्निताःः या० । शिराघमन्यो भिंलिताः थाखोप 

श1खाभेदेन एकोन लि ̀ शज्ञत्चाखि नव शतानि षटपद्चाशञ् 

`भवन्तोव्येवं हे सोमश्रवःप्रश्छतयो छनयः , लानोत | 

किञ्च “नरयोलक्तास्तु विन्नेयाः भ्रसखकेशाः शरी रि्णाम् । 

सप्रोत्तरं मसथतं द्वे च सज्धिथते तथा" या०। शरीरिणां 

श्कश्रण केथाञ्च मिलिताः सन्तस्त्रयो लत्ाविन्नेयाः। 

भ्माखि भरणकराणिक्तंयकराखि च स्थानानि तेषां 

सप्रो्तरं थत विन्यस् । अस्यगन्तु हे उन्बि्ते ्ञाबु- 

काथ 

चिरादिसन्धयः पुनरनन्ताः | सकलशरोरस्ुषिरादिषश्था 
भाह। “रोम्णां बोख्यस्तु - षञ्चथद्धत्लः कोद्य एव द । 
सप्रषटिस्तया लताः साराः खेदायनेः सड । वायवीये - 
गिगण्लन्ते विभक्ञाः परमाणवः । यद्यथेकोऽच्वेदैषं भावा- 
नाद्व संस्थितिम्" या० । वूर्वोदितदिराकेष्ादिसद्हिगानां 
रोस्ां परमा खवः च च्डतर ् पाभागाः खे दच्छव््च- 
परः सह चतःप्चाथत्कोख्यः तथा शप्रोत्तरषटिलचाः; 
खाः पञ्चागत्यहख्सह्िताः वायवीयर्विभक्ताः पवनपर- 
भाणुभिः एक् ंतापिगरयन्ते । ए तच्च था स्द्छा अभि- 

हितस् चच्युरादिकर्पथगोचरत्वामावाददायेद्ध । इ्म- 

भतिगनम्थे शिरादिभवसंस्यानद्पं हे छमयः \ भवतां 

भध्ये यदि कञ्चिदरबेद् वेत्तिसोऽपि टकोमहान् खयो 

बद्धिमताम्। अतो यन्तो बह्धिमता बोडव्या भावसं स्वितिः। 

शारोररसादिपरिमाणसा ह ““रसद्य नष विन्या जलखा- 

लयो दथ । सप्रे ठ एरोषख रक्गखा्टौ प्रकौन्तिताः । 
ष्टङ्ञेश्रा पञ्च पिचन्त॒ चत्वारो म् लमेव च | वसानयोदहौ 

ठ भेदो ञ्लेकोऽब्े:न्तु सख्छके । श्च नौ जसस्तावदेव रेतंश- 

श्तावटेव त॒ । इयेतदस्थिरं वद्नं यख मोच्वाय लयसौ'"यान्न° 

सम्यकपरिणतादह्ारख सारोरसस्तख परिमाणं नवाङ्लयः | 

पाथिवपरमाणसंस् षनिमित्ख जलस्याञ्जलयो दथ 

विन्तेयाः । धुरीषद्य व्चस्कख लप्र । रक्रख जाठरा- 
नलपरिपाकापादितलौैहिव्यखानच्नरससादटावङ्कलयः प्रको- 

नतिताः। ऋश्यः कफ षड्ञ्धलयः । पित्त 
` तेजसः पञ्च । म्न्र्धोद्धारख चत्वारः | वसायामांस- 

सहस लयः | मेदसो सांसरष्ख दावडधलो । मच्जना त्व- 

स्विगतद्धुषिरगतस्तखकोऽङञ्लिः | मस्तके पुनरा ञ्जलिः। 

छ ् ौजसः चेध्र्ारखख । तथा रेतसच्वरमधातोसतावटेवा- 

ख्ख ञ्लिर । एतञ्च वमभादषरुषाभिप्रायेणोक्त् | विषम- 

धातोस्तु न नियम; ] ^“वेलच्षणटाच्छरौराशामस्था यत्वात् 

तैव च । दोषधातुमलानां च परिमाणं न विद्यते 

श्त्याञुदेदखरणात् । इतोढ थमस्थि्ञायुदयारन्भेतदशवचि 

निधान धद्रास्थिरमिति यख बहविरसौ कतो परणिडितो- 

भोच्ताय समर्थो भवति वैराभ्यनित्यानित्यषिवेकयोरमोच्चोपा- 

यत्वात्” सिता० | 

चते अयोत्प्चिकार्यो्तिपूष्येक' तत्खद्धपविभा- 

गादिकं द्भितं यथा । 

५“चग्नि-शोमो वायुः सत्वे रजस्तमः पञ्च न्द्रियाणि भताक्भेति 

प्राया; तद्ध खल्वे वंखृततस कथो रितद्धानिपच्छमानख 
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क्ते रसेव सान्तानिकाः सप्र त्वचो भवन्ति| ताखां प्रथमाऽव ~ 

भासिनो नाम,या सर्व्ववर््णानवभासयति पद्चविधाञ्चद्धायां 

 श्रकाथयति सा ब्रीदेर्टादशथमागप्रमाणा सिष्यपद्यकरटका- 

विना, दितोया लोहिता नास ोडशमागप्रसाथा तिल- 

कालकन्य च्छव्यज्गाधिष्टाना, टतौया शेता नाम हाद्शभाग- 

प्रमाणा च्मदलाजगङ्लीमथकाधिष्ठाना, चतुर्धीं तालानामा- 

ऽ्टभागप्रमाखा विविधकिलासब्ाधिष्टाना, पञ्यभोंवेदि- 

नौ नाम त्रीह्हिपञ्चभागप्रमाणा, कुठपिसंर्पाधि्ाना, षष्ठी 

रोदिष्टो नाम ब्रीह्धिप्रभाणा यन्वयपच्यमु दन्ञो पदगलम- 
चखडधाधि्टाना, सप्रमो मांसधरा नान ब्रद्हिदयप्रमाण भग- 

न्द्रविद्ष्य धऽधिष्ठाना, यदेतत्मसाखम् निर्दट तन््ांले- 

कायेष न ललाटे छच्डाङ्गलयादिष । चतो वच्ययु- 
दरेष ीडिषखेनाङ्गोदरप्रमामवमाढम् विष्येदिति। 

लखा: खल्वपि सप्र सम्धवन्ति धात्वाशयान्तरमग्थीदाः। 

भवतचात्रं } यथाहि सारः कषठेष च्छ्यिमानेषु दश्यते । 

सथा घातु मांसेष स्छियिमानेष इण्यते। स्लाबुभिख प्रति- 

च्छल्नान् सन्ततांख जरायुणा | केष्ण वेदितांश्चापि 

कलाभागास्तु तान् 3: । तासां प्रथमा मांसधरा नाम- 

खां साचे. {थराखायुधमनोखोतसां पताना भवन्ति 

शति चात्र |यथा विसष्डयालानि पिव्वन्ते समन्ततः । 

भूमौ प्ठोदकख्यानि तथा मांसे चिरादयः। हितोया रक्त 

धरा माम मांसद्याभ्यन्तरतस्तदखयां शोणितं शपिथेषतच्च 

शिरा यशत्ञ्ोङ्कोच भवति | भवति चात्र इत्ताद्यथा- 

भिप्रहतात् चौरिः च्षोरभावडेत् | मासादेव तात् सिप्र 

शओोखशितं सम्परखिच्यते | इतीय मेदोधरा नाम, भेदोहि 

सवयेभतानाखदरस्यमस्डस्थषु च सहस्, च सच्जा भवति । 

भवति चाल । स्थ॒लास्थिष् विशेषेण मच्जा त्वभ्यन्तराचितः। 

आथयेतरेन सव्व सरक्तं मेदउच्यते। शुदमांख्ख यः 

खेटः सा वसा परिकोर्सिता। चतुर्थौ च श्रधरा नाम 

सव्वं थ्व प्रायण्टतां भवति | भवति चाल । क्तेहा- 

भ्यक्ते यथा ले चक्रं साधु प्रवते । सन्धयः. षाध 
वर्सन्ते अंतनिष्टाः श्रेश्रणा तया। पञ्चमी षरोबधरा 

नाम, याऽन्तःकोढे मलमभिविभजते पकाशयस्था । मवति 

चान्न । यलल्घभन्तात् कोष्ञ्च तथान्त्राखि समाचिता । 

उण कस्वं विभजते मलं मखधरा कला । षष्ठो ण्सिधरा 

नाम या चतुव्िधमन्नपानष्पयुक्तमामाशयात् प्रच्युत पका- 

अयोपरिस्थितं धार्यत । भवति चाल । अचितं खादित 

घौतं कोढंकोषगतं णाम् | धच्जो्ंति यथाकालं थोधितं 

पित्ततेजसा । सप्रमी शुक्रधरा नाम, या सव्वप्राणिनां 

सव्वं शरोरव्यापिनो । भ्वन्नि चात्र यथा पयसि सर्पिसतु 
गृडशचे्चौ रसो यथा । अरोरेषु तथा शुक्र नटं विद्याद् 

भिषग्वरः । दुग ले दचिषे पार बस्िहारख चाष्यधः। 

मूलतः पयाच्छंक' पुरुषस प्रवत्तेते । सकरेहाचितं 

शक" प्रसच्नसनसख्या । स्त्ीघ व्यायच्छतश्चापि इर्षात्तत् 

सख्मपरसेते | 

ष्टद्ोतग्भाणामात्तेषवद्ानां शखोतसां वर्मन्यवसुध्यन्त 

गर्भे, तस्ाट्ष्टहोतगरभाखाभा सैवं न दश्यते । ततेस्तद्धः 

प्रतिहतः सूं मागतमपरञ्चोपचोयमानमपरत्यभिधोयते । 

ओेषद्चोह्वंतरभागतं पयो धरावभिप्रतिपद्यते तख दर्भिः 

पौनोच्नतपयोधरा भवन्ति | 

गर्भेख यकतुक्ञोहानौ योख्ितजौ, भो णिवफेनप्रभव; इप्- 

पुसः शोखितकिट्टप्रभवखरड कः ॥ 

` ऋजः स ्रणश्षापि यः प्रसादः पररोमतः। तं पच्यमानं 

पित्तेन बायुच्ाष्यलुधावति । ततोऽखान््ाणि जायन्ते 

येदं वस्तिच्च दहनः । उदरे पच्यमानानामाद्मानाद्रक्म- 

सारषत् । कफशोखितमां सानां सारो जिद्ध प्रजायते । 

यथायम्श्रष्या युक्तो वायुः खोतांसि दारयेत । अदुप्रविश्च 

पिशितं परेशोविभजते तथा । 

मेदसः सतेहमादाय शिरा स्ञायुत्वमाश्रयात् । चिराणां च 

च्छदः पाकः स्लायनाञ्च ततः खरः | चआाशव्याऽभ्यास्यो- 

गेन करोत्या शयसम्भवम् } रकगमेदःप्रसाद्हुकौ सांसाखूक- 

कफभेदः प्रवादा, षणौ, शोणितकफप्रसादजं हदयं यदा- 

या इ धमन्यः प्राणवद्धाः | तदख्ाधोवामतः सोहा 

फुप खु दक्तिणतो यत् ल्लोम च । तदध,दयं विशेषेण ` 

चेतनास्थानमतस्स्ि'लमसाऽऽ८ते सर्व्व प्राणिनः खपन्ति । 

भवति चात्र । पुण्डरीकेण. सट हृदय खादधोरुखम् । 

लासतस्तद्िकसति स्वपतच्च निमीलति । निदरान्तु वैष्णवो 

पाप्मानच्पदिशन्ति सा सखभावत णव सवैप्राणिनोऽभि- 
श्स,शति" ॥ इतः परं निद्राषिेषक्षारणांदिकसक्त तच्च 

निद्रा शब्द वच्यते 1 ४ 

“शुक्र्ोणितं गभा यस्य सात्सप्रशतिविकारसंमूच्छिवं गभ 

प््यच्यते | तञ्च चेतनावस्यितं वायुव्विभजते तेज एन 

पचति, खापः क्तेदयन्ति, एथिवौ सुं हन्ति, आकाश विव 

बंयति। णवंविव्खिंतः स यदा हइस्तपादजिन्ञात्राण- 

कश्नितम्बादिभिरङ्करुपेतस्तदा शरोरमिति श्ज्नां लभते 

तञ्च षडङ्ग" याखाचतस्तो मध्यं पञ्चमं षं धिर इति ।” 
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वतः प्रतयङ्धविभाम खक्तः तञ्च अङ्कशब्दे ७२४० द्थि- 

तम् । रभ समासत उक्ता विख्ारत उक्तं यया 

^दिच्तारो ऽत उद्घ । त्वचोऽभिद्धिताः कला धातवो 

मला दोषा येत् ञलोहानौ षष उण्डको दं 

ब॒क्धौ च 1 आअाशचास्तु बाताथयः पित्ताययः चेश्भाययो 

रक्ताथय आमाशयः. पक्राणयो मूलाय स्त्रीणां गभा- 

शयोऽ्टम इति । साड लिव्या मान्यन्त्राणि पु'सां, स्तीणा 

महं व्यासद्ोनानि । अषणनयनयदनघाणगु दमेदाखि नव 

खोतांसि नराष्टां बहस खान्येतान्ये व, स्तनोणामपराणि 

च त्रोणि ह स्तनयोरधस्तादरक्रवड्ञ्च। 

भोडश कर्डराः। तासाद्चतखः पादयो स्तावल्यो इस्त 

सीवाष्ट्ेष । वत्र हस्तपराद्गतानां कण्डराणां नखाः 

प्ररोहा! । खौवा्दयनिबजिनोनामधोभागगतानां 

मेदः्रोखिष्टनिबन्वि नोनामघोभागगतानां विग्बः मृदधा- 

खवन्तोऽच्तपण्डादोनाद्ख | 

सांखुथिरास्ञायुस्यिजालानि द्वेकं चत्वारि चत्वारि 1 

तानि मखिबन्धयुलफरंचितानि परस्परनिवद्ानि पर 

रसंदिष्टानि परस्परगवाच्िवानि चेति येगेवाचिवमिदःं 

्ररीर्दम् । 

षट् द्रे इस्तपाद्पोवामेदषु + इस्तयोद्धी पाद- 

यो योवानेट योरेकेकः । 

महत्यो मांसरच्जदञतखः एढवं थच्चभयतः पेथोनि- 

बन्धना दे बाद्धो अभ्यन्तरे च दवे । 

शप्र सेवन्यः | शिरसि विभक्ताः पञ्च, जिङ्खायेफशोरे- 

कैका । ताः परिडत्तव्याः शस्ते 

चदद्णयस्युं संघाताः | तेषां त्रयोद॒ल्फलाहुवङ्कणेष एते- 

नेतरखक्धि श्बाद्् च दैव्याख्यातौ िकथिरषोरेकेकः२ । 
५ चदय रमन्ता, | नेचा्विंवातवद्भणनोया 

यतस्तेयक्ता अस्थिसङ्काताः। येयाः । बक्कातासतु खल्व- 

हादकेषाम् । तोरि सप्रटीन्यस्विशवानि चै दषादिनो 
भषन्ते । शल्यतन्तरेत॒त्रोखेयव शतानि । तेषं शविंथ- 

भस्विथतं चाखाद। सप्रदशोश्चरं यतं श्रोष्णिपाञं - 

छ्ोदरोरस्च्च । सवां प्र् बः लिषटि; । खमस 
ल्लोखि यतानि पुनते” अस्विशन्टे ५६८४० वडिति: । 

“रकेकखान्त॒ पादाङ्गं लोख त्रोणि तानि पञ्चदश । 

तलकर यल् फंचितानि दथ । पाष्णरोमेकम् । जक्कायां 

हे। जाचने्रकम् } एकम् राविति | लिंथदेवमेकश्जिन् 

सक भवन्ति एतेनेतरसकिथर० वाद् ६० व्याप्तौ | 

श्रोण्यां पञ्च तेषां युदभगनितम्बेद चत्वारि । लिकसं- 

श्वितनेकम् । पाञ्च" षटलि शदेवभेकखिन्, दितोयेऽ्येवस् 

३दै। टे तिं थत् । अादुरवि । दवे अकरं नते । सौ- 
वायां नवकम् । करटनाद्यां चत्वारि । हे इन्बोः । दन्ता 
हालि शत् । नासायां ल्ौखि| यकं तालनि। गख्ड- 

कखे श्खष्वे कंकम् । षट् शिरसि । ८ 

रतानि प्र्चविधानि भवन्ति| तद्यथा कपालङ्चकतर्ण 

ख्यनलकशन्नानि } तेषां जाहनितम्बांसगण्डतालुशङ्ख- 

शिर कपाद्धानि। द्थनास्तु रुचकानि | चुाखकस्े- 

खोवाचिकोगेषु तरुषानि । पाण्णिपादपाश्रटोदरे- ` 

रु वलयानि, शेषाथि नलंकंन्नानि । भवन्ति चात्र । | 

अभ्यन्तरगतेः सारभथा तिष्ठन्ति भूरुहाः | चअस्विलार- 
श्लथा देहा धियन्ते देहिनां ध्रवम् । तकार 

नेषु त्वङ्मांसेषु शरीरिणाम् । अस्योनि न विनश्ं 
न्ति शाराख्येतानि देदिनाम् | मांसान्यन निबद्धानि 

शिराभिः स्ञायुभिस्तया | अस्थोन्याखश्न शतवा न 

शयन्ते पतन्ति वा 1 
सन्धयस्तु दिधिधाश्चे वन्तः सथिरः ङ । यः खाद इन्वोः 

कच्याञ्च चे्टावन्तस्तु खखयः । थेवास्तु सन्धयः खे 

विन्या हि स्थिरा बुधैः । सङ्धयात्सु दयोत्तरे 

दे थते तेषां शाखासखदट्षट्टिरेकोनषटिः कोषे शखोवां 

मबद ल्रशोतिः । एकेकस्ठां पाद्ङ्कललां तय स्त्रयो हा- 

व्. ते चतुदेय । लाचयुल्कवदच्येषु कंक; १। ख" _ 
शप्रदयेकिन् सक भवन्ति । रएतेनेतरसक्यि १७ बाद 

१४ च व्याख्यातौ | तरयः कटोकपाजेष । चतुभियतिः 
षषटेव ये तावन्त खव पाच्च'योः । उर्खषौ ताबन्त एव खोवा- 

यास् ।ल्यः कणठे । नादोषु इदयक्ोमनिबद्धासख- 
टाद्थ। दन्तपरिमाणा ९२ दनतमूकेषु | णः काकलके 

-नाखायाश्च | द्रौ वलमैषण्डलजञ्तरै नेत्राचयौ | गण्क्यंश- 

ज्ेपृकेकः | दो इतसन्धो । ादुपरिटाद्श्रवोः गह्ु- 
यो । पञ्च शिरःकपालेष | णको मूष) | त णते सन्धः 

योऽ्टविधाः। कोरोदरूखलसासङ्प्रतरठच्नसेवनोवायव- 

ठख्डमश्डल शद्धाव्ताः । तेषामङ्ग लि सणिबन्छयुलफ- 

लादुक्रपेरेषु कोरा सन्धयः । कच्चावडन्नणद्थने ण 

दृखलाः । आ 'सपीठगुद्भगनितम्बेषु ससङ्गाः) सोषां 

एष्वशयोः प्रतराः । शिरःकटौकपालेष ठचसेवनो । इन्व 

रुभयतस्त॒ वायसदर्डाः । करटहृदयनेतक्ोमनाहोष 

मण्डलाः । ओओोत्रष्दङ्काटकेष, शङ्कावत्तौः ' तेषां नाम् 
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भिरेवाक्षतवः प्रथेण व्याख्याताः | ऋअश्ान्तु सन्धयो 

ष्यते केवलाः परिकौत्तिताः । बेशेखायुशिराणान्त 

 चख्धिसङ्खया न विद्यते | 

नव क्ञायुशतानि तावां थाखाद् षट् शतानि। हे शते 

तिषञ्च कोष्ठं | सवां मृ सप्रतिः। रएकैकखान्तु पादा- 

छ लां षट् निचितास्तास््ि"थत् | तावत्य ० एद वलज्ू- 

इ रुलफेष । तावत्य ३० णवर जद्धायाम् । दथ ल्वादनि । 

श्वत्वारिंद्ररौ | दश्च वङ्कये | यतमध्यङ़मेधमेकख्िन् १५० 

` भक् भवन्ति | एतेनेतरसक्थि १५० बाद च १००ब्या 

ब्धातौ | षिः कास् | अशीतिः ठे! पार्चयोः षिः । 

रति लि"चत् । षट्लि'हगोवायास् । मृद्धं चतल्लं 

श्रत् | एवं नव स्नायुशतानि व्याख्यातानि | 

अवन्ति चात्र । सादुचत्चिधा विव्याच्चास्तु सव्वं निबोध 

नने |. प्रतानवत्यो इत्ताञ्च एथव्यञ्च शुधिरास्तथा । प्रतान- 

बिः शाखासु सव्वं सन्विव चाय । इत्तासतु कण्डराः 

व्वा विज्ञेयाः कृ गलेरिह । आामपकाशयान्तेष वर्तौ च 

-शरुषिराः खल् । पाञ्चौरसि तथा ए एदलाञ्च शिर खथ । 

नौयैथा फलकास्तोरणा' ब्छनेब्बेभि्युता । भार्म 

भषेदस्, -यृक्ता चष्माद्हितप] रमेव चरीरेऽशखत् 

वन्तः छन्वयः ख, ताः | खायुभिर्बङमिगदासिन भार. 

ब्रा नराः| नह्यस्यौनि नवा पेश्यो न शिरा नच 

ब्न्वथः । व्यापादिताम्नया इन्ु्यथा कलायः प्रीरिणम् । 

त्रः क्लः प्रतिजानाति बाद्याचाभ्यन्तराश्लया | स गूढं 

अस्मा, दे्ा्छक्रोति देहिनाम् । 

पञ्च पेशोशतानि भवन्ति| तासां त्वारि ्तानि 

चवा कोठे मटषटटिः | सीव प्रयज वरच् । 
` एकेकद्ान्तु परादा्.ल्यां तिखलिद्स्ताः पञ्चदश । द् 

-श्रपरे। पाडोपरिकरचचंसन्निषिटास्तावत्य ए | दश सलफ- 

रलयोः । यल फ़जान्वन्तरे दिशंति । पञ्चजालुनि } विय 

ब्त | दश द्धे) शतमेवभेकख्ित् सक्थि भवन्ति । 

प्रतेनेरखकिथ १००बाइ च २० ° व्याख्यातौ | तिलः पायौ | 
शका मेद | रेवन्यां चाषरा । द्वे टषणयोः। सिफञोः पञ्च 

रञ्) हे वस्तिशिररि। पद्चोदरे] नाभ्याभेका । एषं 

` निविद्टाःप्रञपनल्च दौषः । षट् पार्ययोः। दथ व्सि । 

` ऋच्चकांसौ प्रति समन्तात् शप्र | दं दयामाश्रययोः । 

श्ट यशृकषहोर्ड केषु । सोवायाञ्चतक्तः । अष्टौ 

शन्नो: | एकैकां काकलकगलयोः | देः तालनि 1 रका 

क्ि्कााम् ) चआओषव्रोह"। चोषाया हे | हं नेत्रयो; । 

गण्डयोचतच्वः कथ्योदेः। चतस्लो ललाट । एका 

शिरसरोल्येवसेतानि पञ्च पेशौशतानि। 

गिराक्ञायुख्थिपव्वांखि सन्धयञ्च शरोरिणाम् । पेश्ोभिः 

सं तान्यल बलवन्ति भवन्तः । स्त्लीणान्तु विं शतिर धिका । 

दश्च ताखां स्लनयोरेकेकयिन् पञ्च पञ्च यौवने तासां परि- 

शदिः आअपत्यपये चत्स्तासां प्रते अभ्यन्तरतो हे 

ङुषखाथिते बाह्यो च प्रत्तद्धे | गभेच्छिद्रषंचितास्तिखः। 

शक्राततैवप्रेशिर्न्यास्तिख एव । पित्तपक्राशयमध्ये गभा- 

शयो यत्न ग्भस्तति | तासं -बहलपेलवस्थ लाय - 

शत्त्खदो षं स्थिरण्डद् चच्कर्व य सावाः 

सायुपच्छादका यथादेथं खभाकत एव॒ भवन्ति| 

भवन्ति चाल । पूया पेश्यः षरस्ताद् याः भोक्ता लच्ण- 

खष्कजाः | स्त्नीणामाटत्य तिष्ठन्ति फलमन्तगेतं हि ताः | 

सम्ब शिराधमनोखोतसामन्यल प्रविभागः । 
` अद्ुनाभ्याङतियौ निच्खावत्ता चा प्रकोत्तिता । तसखास्त- 

तीये त्वावत्तं गभेशय्था प्रतिरिता |. वथा रोहितमत्छव्रख 

शं भवति र्यतः । तत्छ'स्थानं तथार्प्रां गर्भशय्यां 

 विडुवैषाः | शआाभृम्नोऽभिखखः चेते मेध गभाशये 

त्याः | श योनिं शिरसा याति भावात् प्रसवं 

प्रति । त्वक्ूषय्ेन्तख देइख योऽयमङ्कविनिञ्चयः ! शल्य - 

ज्ञानाडते नैष वेश्यं तेऽङ्गेषु केचित् { त्ा्चिःदं यं 

च्तानं इता शल्यख वाच्छता | शोधयित्वा तं स्यभद्र- 

दव्योऽङ्गविनि्चवः ।  पन्यच्चतो ह यद्द्ट शस्त्व्च्च 

धद्धवेत् । समासदस्तदुभयं भूयो च्ञानविवद्धैनम् । 

सखात्ससस्तगालरमविषोपदतमदोर्षेव्याधिएीडितमवपै तिक 

नि "सान्तर षं एरुषमपवडन्त्या मापगायां निबद्ध पञ्चरस्यं 

इञ्चवल्कलकुथ थणादनामन्यतभेनावेदिताङ्गसप्रकाशे देशे 

कोययेत् शस्यकप्रकृथित चोद्य तनो रेदं खप्ररात्रादयो- 

रबालवेवल्कखकरथौनासन्यतनेन शनेः शनरवघर्यं स्त - 
मादीन् सव्यानेक जा द्यास्थन्तराङ्गप्रयङ्गविथेषान् यथोक्तान् 

लकयेदधलुषा । लोकौ चात भवतः| न अक्यचतुषां 

दषं दे खच्छातभो विभः । इश्यते त्नानचक्तुभिरूपञ्च- 

लुभिरेव च| शरीरे व शस्ते च टटार्पः खादिशारद्ः। 

हरुसुगाभ्यां सन्देहमयापोद्याचरेत् क्रियाः” । 

“यातः प्र्ेकममे निर्दयं शारीरं व्याख्याखामः। सप्ो- 

सन्व्यस्थिशिरा- 

त्तरं भर्मशतस् | तानि मर्माणि पञ्च)्कानि। तदयथा 
भांसलमन्प्खि, भिरामन्प्ाणि, सायुमरम्प्ाखि, अस्थि 

सद्माणि सन्िरस्मखिचेति। न खल् सासथिरा- 
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श्नायास्थिसभ्धिव्यतिरकेणान्यानि मभ्प्राखि भवन्ति यद्या 

न्नोपलभ्यन्े तनौकादय मांसस्ष्यौीखि । रकचता- 

स्थित शिरामभ््ाणि। सप्रविंशतिः सखायुममांणि। 

आषटावस्थिमभाणि | विशंति, सज्धिममांखि। तदेतत् 

सप्नोत्तरः मभेथतस् 

तेषाभेकादशेकसिन् सर्वधि भवन्ति| एंतेनेतर्कथि ११ 

बाहू २२ च व्याख्यातो । उदरोर्लोद्ौदश चतुहशथवा 

छे । सोषा प्रसू" सप्रलिंयत् । तनन सकिचमम््राणि चिप 

तल हृदयज्ञं कञ्च रो यु लणेनद्रपखिजा न्वा यव्य डो शिता- 

च्ायि विटपद्ेति । रतेनेतरं खक्षिव व्याख्यातम् । 

` उद्रोारसोस्तु गुदवख्िनाभिदयस्तगसूलंस्तनरोष्हिवा- 

पलापान्यपश्लम्भ्ौ चेति । एमस्मोखि ठ कटौकतरुणक्कु- 

न्दरनितम्बपा शसन्विट हव्यं ख फलकान्य'सौ चेति । बाम 

भणि तु क्तिप्रतलडइदयङ्श्कूद्धं शिरोमणिबन्धेनद्रवलि- 

रपरा ववी लो िताक्चाणि कचच्धरद्चिति । रएतेनेवरो 

बाडर्व्या ख्यातः | 

ललृङ्ख समयोखि, चतख्ो चमन्यो,ऽटौ माका, दे ठकाटिके, 

हे विधे, दौ फणौ, दावपाद्गौ हावावर्तौ हाव तृ्तेषौ हौ 

आह्गवेका स्यपनो पड मोमन्ताद्त्वारि श्टङ्ाटकान्येकोऽ 

-धिपतिरिति ' 

तन तखद्दयेन्द्वश्षिगुद्स्तनरोडहितानिं जांसमम्प्रोणि । 

नोलधमनोमाठकाश्टङ्गाटकापाङ्गस्यपगोफण्लनसूलापलापा 

पर्तम्ब् हद्यनाभिपाशे खन्विरहतोलोहिताचोग्धः शिरा 

मर्माणि । आखिषिदरपकचधर कर्कं शिरोवल्िचिप्रा- 

सविधरोतृक्ेपाः स्ञायुममांणि । कढोकतरुणनि तम्बा - 

सफल शङ्खा स्व स्थिमम््ाख | जाङ्पैरसोभन्ताधिपति- 

गुलफम खिबन्धकुकुन्द् रावत्तेककाटि काचे ति सन्िमम्भ्राख । 

तान्ये तानि पञ्चपिकल्यानि सभ्यायि भवन्ति तद्यथा, 

सद्य;प्राणङ्राखि, कालान्तरप्राख्छराचि, विशल्यन्नानि, 

वेकल्यकराणि, खजाकराोरि। तल शद्यः प्राणद्रा- 

र्येकोनविशंतिः । कालान्तरप्राणडराखि त्रयस्तिंशत् ) 

ल्रीखि विशल्यघानि। चदञ्चलारि य्ेकल्यक्राणि । 
अषौ रुजाकराग्योति । 

भवन्ति चान्। श्टङ्गाटकान्यधिषरतिः शनौ कण्ट भिरा- 

गुदम् । द्यं वस्तिनाभो च धुन्ति सद्यो इतानि ब॒ । 

वक्त म्््राख्ि सोमन्ततल प्र न्द्रवस्लयः | कदीकतरुये सन्धौ 

पाश्चंजौ टतो दया | नितस्बाषितिचैतानि कालान्तर. 

राख । उदृच्ेपौ श्यनो चव विथच्यघानि निदि- 

कायं 

थत् । शोहितालाणि जानुका षिटपककपप॑राः । जञक- 
न्द्रे क्तधरे विधुरे सकाटिके । कंसांरुफलकापाङ्गनोले 

भन्ये फणौ तथा । वैकद्यकर णान्याह्रावर्तौ दौ तैव च | 

यलफौ हौ सणिव्न्धौ हौ दे हे कू्चधिरासि च रजा- 
क्षटासि जानोयाद््ाभेतानि बुद्धिमान् । चिष्राणि विद्ध 

भात्राशि धन्ति कालान्तरेण च | 

म्भा नास सांसथिरा्ञायुस्थिसन्विसन्निपातः सेषु स्ठ- 

भावत णव विषे प्राखाल्ति्टन्ति तश्छन्मम्खभि इतास्ता- 
खलान् मावामापद्यन्ते । 

तत्न स्यः परायहराण्टागने वान्धग्निएठयेष्के श चौरेष चप- 

अन्ति । कालान्तरप्राणद्राखि रौम्याम्ने याज्यग्निुखेषु 

छ्ोयेषु कभेख च सोमेषु काल न्तरे छप्यन्ति । विश्- 

ख्य प्राहराणि वायव्यानि शल््मष्ठखनिर्द्भो यावदुन्तवयु- 

्िति तावच्जौवव्य्वमाले ठ शले मभ्यस्यानाचितो 

बाबुनिन्क मति ताद्य यलद्ो जोवह् इतशच्छो च्यते । 

‡कल्करायिं सौम्यानि सोमो स्थिरत्वाच्छैत्याञ्च प्राणा- 

वलम्नं करोति) रुजाकरांश्यगर्निवायुयुखमू्यिष्टानि 

विगेषवञ्च तौ खजाकरौ । पाञ्चभौतिकोच्च जामाछरेके। 

केचिद्ार्म†सादोनां पञ्चानामपि समस्तानां विद््बानाद्च 

समवायात्यद्यःप्राण्डराणि। शक्टोनानामलपागां वा 

कालान्तरप्राण्डराणि। दिह्ोनानां विश्ल्दयप्राखडराखि । 

लिद्धोनानां वेकल्कराणि। टकञ्िन्नव रुजाकराशोतिः। 

यतद्धेवमतोऽस्विमस सप्यभिङतेष शोखितागमने भवति | ̀ 

चतुव्विधा वास्तु शिराः शरीरे प्राचे ता भम 

सच्चिविष्टाः  क्लञायुस्िमांसानि तधैव षन्धोन् न्त्ये दें ` 
प्रतिपालयन्ति | ततः चते मर्मणि ताः प्रह्वः समन्ततो 

वाडरभिदृणोति । विवद्वमानस्तु ख॒ मातरिञ्चा खजः 

तीव्राः प्रतनोति काये । सूजाभिभूतन्त एनः शरीरं 

प्रलोयते नश्यति चाख्य संज्ञा! अतोह्हि शल्यं विनिङनते- 

भिच्छनदर्ाखि यनेन परीच्छ क्त् | रतेन चेषं 
व्याख्यातम् । 

तन सद्यः प्राणडरमन्तेविद्धं कालान्तरेण भारयति । 

कालान्रप्राणद्हरमन्तेविद्धं वैकल्यमापाद्वति । विशद 

प्राण्रमन्तषिद्धं कालान्तरे्य क्तेशयति र्जाञ्चं करोति। 

रुजाकरमतीन्रवेदनं भवति । 

कालान्तरप्राणडराखि पचान्धासाद्वा । तेष्व॑पिठे चिप्राखणि 

कद्चिदाश्ु मारयन्ति) पिश्छप्राखडराणि वेकल्यकराखि 

च कद्ाचिदत्यभिहतानि मारयन्ति । अतच प्रचिकथो 
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भव्मस्यानान्यतव्याख्याद्यामः । तन्न पादाष््शाङ्ग चोन्ये 

चिप" नाम मभ्पैतत्र विदद्धाकेपकेण मरणम् । मध्यसा- 

भाङ्ग लोमतुपू्ख्य मध्यं पादतल तल्यं नाम, | 

लल्लापि खजाभिर्भरणं । लिप्रखोपरि्टादभयतः कूदे मास, 

लर् पाद्य श्वमणवेपने भवतः । ुलफषन्बर धडभयतः 

कूड्धैशिरो भास, तत्र रजाथेफतौ । पदलङ्कयेाः शन्वाने 

चशफो नाम, ततर रुजः सतब्धपादता खक्चता वा । पाण्विं 
प्रति जङ्घ मध्ये इन्द्रषस्तिनाम, तत्र शोणितच्ये मरणम् । 

अद्खनर्व्वोः सन्धाने जातु नाम, तन्न खड्चता | जान 

छदं हभयतस्त्ग लम) णिनासि, तन्न शोफाभिषटदः स्तच्च 

शकयिता च । ऊरूमध्ये जरववीं नास, तत्र शोखितच्चयात् 

सकथिथोषः । ऊर्व्यां जद्खं मधोवङ् रनवे लोहि 

वाक्त नाम, त्न लोहि तच्चयेण प्ताघातः । बद्खंषणदषण- 

योरन्तरे विटपं नाम, तल षार्पभरणुक्रता वा भवति। 

एषनेतान्य कादथ सक्िथसर्माखि व्याख्यातानि । एतेनेत- 

रर्थः! पाद २९ व्याख्ातौ । विथेषतस्तु यानि सक्थि 
यलफलालुष्टिपानि तानि बाहौ मखिबन्व कूपपेरकच्तध- 

शाखि यथा षङ्कुशटषखयोरन्तरे विटपमेव, वश्च :कच्चयो- 

मेध्ये कध, तख्डिन्वि्धे सणवोपद्रवाः | बिथेषतस्तु 

अणिबन्वे कण्ठता । कूपपे राखे किः | क्ाधरे पत्ता- 
धातः | एषभेतानि चचत्वारिषच्छाशाद्च मर्माणि 

व्याख्छातानि । 

खत ङ्ख खदरोरलोभेमस्यानान्वहुव्याण्वास्छाम : । तब 

वातवर्चोजिरसनं सट खा प्रतिबड्ध" गुदं नाभ मभे, तत 

स्ोभर्यम् । ल्यमांसयोखितोऽभ्यन्तरतः कच्यां मत्रा- 

अयो वद्िनांस, तलापि शद्योनरथम्रसरोत्रणादते 

शवराष्युभयतो भिन्ने न जोवह्य कतोभिन्ने मृलकतावी व्रणो , 

भवतिषख तु यल्ंनोपक्रान्तो रोहति । पकाभाथययो- 

मध्ये सिराप्रभवा नाभिर्ना, तन्ापि सद्य एष भर. 

षम् । खनयोभष्यमधिष्टायोरस्यामाशयदहारं रत- 

श्जस्तमसामधिष्ठानं इदयं नास, तन सद्यणव भरणम् 

शनयोरण्स्तात् ाङ्ग.लहमयतः च्चनमले नाम समणो, तत्र 

कफपृरेकोहतया कारज्ासाभ्यां वते । स्नचचुकयो 

ङ" दाङ्गलखमयतः शनरोह्ितौ नाम, तत्र लोहित- 

पूष्कोषतया कासश्चासाभ्यां य लियते। चस्करूटयो 

रधस्तात् पाद्ौपरिभागयोरपलापौ नाभ, तत्र रक्गोन 

पवभावं गहिन भ.खम् । उभयन्नोरसोनाद्यौ वातवे 

अपस्तस्भौ नाम, तत्न वातप्क्तोटतया कासश्राषाभ्यां च 

४१ वा० भागे 
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भरणम् । एनेतान्यदरोरलोददथ भभ खि व्याख्यातानि 

अत उदं" एष म्मा रटलव्या खवाखामः । तन वं चम् - 
भवतः प्रतिच्रोणौकाण्डमस्थिनो केाटोकतख्ये माम मर्मणो, 

तत्रं शोखितत्तयाव् पाश व्वक्यो द्ोनद्पञ्च न्यते । 

पार्यज्ञघनवहहिभागे एषटवं थ्ठमयनो नातिनिन्त्र कङन्दरे 

नाम भर्भणो, तल स्ययात्तानमधःकाये वेोपषातश्च । 

श्रोणोकाग्डयोरुप्या याच्छादनौ पाञ्चान्तरप्रतिबद्धौ 

नितम्बौ नाम, तन्राधःकायशोषो दौव्बेद्धा्च भरणम् । 

अधःपार्ान्तरप्रतिबद्धो लवनपाशंमध्ययोलिगूष" च 

जघनात् पाञंसन्धौ नाम, तत्र लोष्ितपृंकोढ तयः 

च्ियते। क्तनमलाइभयतः षव चदय दहतो नाम, 

नत्र शोग्पितातिप्रहसिनिभित्तं रपद्यते | गेापरि 

ध्वं यद्ठभयतस्त्िकसम्बह्धे आसफलके नाम, तन पाद्धाः 

श्वापः शोबोवा | बाम मौवा भध्य ऽखं पोठ्कन्य निब- 

ग्चनावंसौ नाम, ततर सब्बाद्ता । एवमेतानि चतह 

एषमर्माखि व्याख्यातानि । 

खत अद्ध" लन् गतानि व्याख्याखामः । तल करट 

नाोघभयवचतखो धमन्यो हं नोले, हे च मन्ये, व्य्या- 

खेन तत्र मूकतां खरवेकतमरसयाहिता च । सौवाया- 

सभयतश्चतच् : चिरामाढकाः, तत्र सदयोभरणम् । चिरो- 

्मोवयोः सन्धाने शंकाटिके नाभ, तत्र॒ वलमूेता । 

कस एषतोऽधः स चिते विधरे नाम, तल जाधिय्ेम् | 

धाणमार्गसभयतः स्लोतोमागें प्रतिबद्धे अभ्यन्तरतः फणे 

माम, ततर गन्धान्नानम् । भ्व एच्छान्तयोरघोऽच्छोबाद्यतो 

ऽपाङ्गौ नाम, तलरान्य' दच्छुपघातो वा| भवं वोरुपार निन्त 

रावत नाम, तलाच्य' दद्य पघातश्च | भ्रवोः पुच्छा- 

नवोरपरि कर्पडलाटवोध्य * शङ्खौ नाज, तन खद्यो 

भरणम् । शद्खयोश्परि केथान्त उत्तेपौ माम, तत्र 

शद्धो जीवति पक्षात् पतितशल्ोषा नोद्ुतल््यः । 

च ोमेध्यं स्वपनो नाम, तलोतृच्े ववत् । पञ्च॒ सन्धयः 

शिरसि विभक्ताः सीभन्ता नाम, तलोन्म्ाद्भयगित्तनाये- 
भरणम् । पराणन्रोताकिजिह्भाखन्तपैयोनां सिराणां 

सध्ये सिरासन्निपातः श्टङ्गाटक्षानि, तानि चत्वारि 

माणि तत्रापि स्द्योमरण्णम् । मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात् 

शिराश्ज्धिस्निपातो रोभावर््तोऽधिपतिः, तलापि स्दयो- 

भरणम् | एवमेतानि सप्रलि चटु जन् गतानि सभाशि 

व्याख्यातानि । 

भवन्ति चाल | ऊरव्यः; चिरासि पिटपे च सक्चपाश्च" 
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श्या स्थिसभ्धिव्यतिरकेखान्यामि भभ््राखि भवन्ति यका 

न्नोपलभ्यन्ते तनरौकादय मांसस््यौीखि । रकचता- 

स्थित शिरामभ््ाणि। सप्रविंशतिः सख्ायुममांणि। 

आटावस्यिममाणि | विशंति सग्धिममांखि। तदेतत् 

सप्नोत्तरं समेतम् । 

तेषाभेकादशेकख्िन् सर्वधथि भवन्ति| एंतेनेतर्कथि ११ 

बाह २२च व्याख्यातौ । उदरोस्योद्वौदश शतुहशथवा 

छे खौषां प्रय सप्रलिंशत् 1 तन सकिथमस्प्राणि क्तिप्र- 

तल हृद यज्ञश रो युलणेनद्रःशिजा नबा ण्ट को शिता- 

च्चारि विटपद्धेति । रतेनेतरं सशि व्याख्यातम् । 

` उद्रोार्ोसतु गुदवख्िनाभिदयस्तनसूलंस्तनरोद्हिवा- 

पलापान्यपस्लम्प्ौ चेति । एमम्मोखि ठ कटौकतरुणकुक- 

न्दरनितम्बपः शसन्विट हव्यं ख फलकान्य'सौ चेति । बाम 

भणि तु क्तिप्रतलडइदयङ् शजं शिरोमणि बन्धनद्रवस्ि- 

; रपरा ववी लोिताक्चाणि कच्च्धरञ्चिति । शएतेनेवरो 

नाव्या ख्वातः । 
लू ममयो खि, चतश्लो घमन्यो,ऽौ माका, हे ठकाटिके, 

हे विधे, दौ फणौ, दावपाद्ौ हावावर्तौ इावत््ेषौ हौ 

आद्गावेका स्यपनो पड मोमन्ताद्वत्वारि श्टङ्गाटकान्येकोऽ 

-धिप्रतिरिति ' 

तन तलद्दयेन्द्वश्षिगुद्स्तनरोडह्ितानिं जरांसमभ्प्रोखि । 

नौलधमनोमाढकाटङ्काटका पाङ्गस्यपनो फणषस्वनसलापला पा 

प्तम्ब हृद्यनाभिपाशे उन्विरहतौलोहताचेान्धः श्थिरा- 

मर्माणि । आअखिषिदरपक्चधरकर् करं शिरोवल्िचिप्र- 

सविधरोतृक्ेपाः स्ञायुम्मांणि । कढोकतरुणनि त्वा - 

सफल शङ्खा स्व स्थिमम््ाख | जारङ्पैरलोभन्ताधिपति- 

गुलफमशिबन्धकुङन्द् रावत कंका टि काश्च ति सज्िमम्भ्ाखि । 

तान्ये तानि पञ्चविकल्यानि सभ्याखि भवन्ति तद्यथा, 

सद्य;प्राणहराखि, कालान्तरप्राख्छराथि, विशल्यन्नानि, 

वेकल्यकराखि, रुजाकरी! तन्न शद्यः प्रायद्रा- 

्योकोनविशंतिः । कालान्तरप्राणहराखि त्रयस्िंशत् । 

त्रौखि विल्वानि । चतु्चलारि हेकल्यक्रायि । 
अषौ रुजाकराणोति । ध 

भवन्ति चान । श्टङ्गाटकान्यधिपतिः शह कण्ठ चिरा- 

गदम् । द्यं वस्िनाभो च धुन्ति सद्यो इतानि ब॒ । 

वच्चो मम्प्राखिसीमन्ततल चिप्र न्द्रवक्लयः | कठीकतसरुये सन्ती 

चाश्चजौ टतो चया | नितम्बावितिचैतानि कालान्तर. 

राखत उवृदचपौ श्पनो चव विश्यघानि निदि 

कायं 

थत् । शोहितालाणि जानु्वीङघदषिटपककपप॑राः । ज्ञक्- 
न्द्रे कत्तधरे विधुरे सकाटिके । कंसांरुफलकापाङ्गनोले 

भन्ये फणौ तथा । वैक्डक्षरणान्याह्धरावर्तौ हौ तैव च | 
यशफो हौ स्यिग्न्यौ हौ हे कूचथिरासि च रुजा- 

क्षएासि जानोयाद््ाभेतानि बुद्धिमान् । चिग्राखि विद्ध 

भालाशि धन्ति कालान्तरेण च । 

मन्मोयि नास सांसथिराक्लायुस्िसन्विसन्निपात) सेषु स्त- 

भावत णब वेषेण प्राखात्तिढन्ति तच्जन्दस्पखभि इताश्तां- 

खान् मावानापद्यन्ते। 

त्न सद्यः प्रा्हरार्टाग्ने वान्यग्निठयेष्की श चोयेष्र चप- 
अन्ति | कालान्तरप्राणड्राखि रोौम्याम्मे यान्यग्नियुखेषा 

छोेषु कभेख च सोमयुेषु कालान्तरेख क्षपयन्ति । वि- 

ल्य प्रा्हराणि वायव्यानि शल््मषठखनिर्द्धो यावदुन्तवायु- 

लिति तावच्जौवल्यु्ुवमाने त॒ शले भभ्येस्यानाचितो 

वायुनिनका मति ताद्य यलो जोव इतथ च्वियते । 

‡कल््यकरायिं सौम्यानि सोमो स्थिरत्वाच्छैत्याञ्ख प्राखा- 
वलस्वनं करोति} रूजाकरांश्यगर्निवायुयुखमू्यिष्टानि 

विगेषवञ्च तौ खुजाकरौ । पाञ्चभौतिकोच्च खजामाछरेके। 

केचिदाछर्म†सादोनां पञ्चानामपि समस्तानां विषद्ानाच्च 

ससवायात्यद्यः प्राणहराणि ! रकोनानामल्पामां वा 

कालान्तर्प्राण्डराणि। दिह्ोनानां विशल्दप्राखडराणि | 
{लिदोनानां वेकल्यकराणि । एकञ्िन्रेव रुजाकराणोति। 

यतद्धेवमतोऽस्थिमस सप्यभिङतेष शोखितागसने भवति | ̀ 

चतुव्िधा यास्तु शिराः शरीरे प्राचे ता भन्न 

सत्रिविष्टाः | क्ञायुस्थिमांसानि तथेव सन्धौन् सन्त्य दे 

प्रतिपालयन्ति | ततः चते मर्मणि ताः प्रटृद्धः समन्ततो 

वाड्रभिखू्ोति । व्वद्ेमानस्तु ख॒ मातरिश्वा खजः 

तीव्रा; प्रतनोति काये । रजाभिभूतन्त एनः शरीरं 
परीयते नग्यति वाख संन्ना ! अतोषहि शल्यं विनिहनत्े- 

मिच्छनर्ाखि यनेन परीच्छ कमेत् | रतेन येषं 
व्याख्यातम् । 

तन सद्यः प्राणडरमन्तेविद्खं कालानरेण भारयति । 

कालान्रप्राणद्हरमन्तेविद्धं वैकल्यसापाद्वति । विशद 

प्राणद्रमन्तषिद्धं कालान्तरेष्य क्तेथयति रजाञ्च करोति। 

रुजा करमतीत्रवेद्नं भवति | 

कालान्तरप्राणडराखणि पच्ान्धासाद्वा | तेषवपिठ स्िप्राणि 

कद्ाचिद्ाश्ु मारयन्ति) विशल्छप्रा णरा वैकल्यकराणि 

= कद्ाजिद्त्यभिहतानि मारयन्ति । अतज प्रयिकयो 
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भग्पेसवानान्यतव्या खयाद्यामः । तल पादा टा लोमभ्य 
चिप्र" नाम मन्मेतत्र विदधद्धासेपकेण भरणम् । भध्यमा- 

भाङ्ग. लौमनुपू्ख्य मध्यं पादतलख्य तलद्कद्यं नास, | 

सलापि श्जाभिर्भरणं । सिप्रलोपरिष्टादभयतः कूदे नाम, 

लन पादस्य श्चमखवेपने भवतः । ुलफषन्बर घडभयतः 

कूञैशिरो मास, तत्र रुजायेोफतौ | पदलङ्नयोाः शन्वाने 

चखफो नाभ, तत्र रजः सब्धपाद्ता खड्चतावा । पाशि 

प्रति जक मध्ये इन्दरवस्तिनांभ, तत्र शोखितचये मरणम् । 

अष्ो््योः सन्धाने लात नाम, तत्र खञता | जाचन 

छदं खभयत्र लमा सिनामि, तन भोकाभिषट बिः स्लव्ध- 

खकयिता च । ऊरूमध्ये ऊर्व्वी नास, तत्र शोखितच्चयाव् 

सक्थिधोषः । ऊर्व्यां जद्खं मधोवङ् रनवे लोहि 

ताक्षं नाम, तत्न लोहितश्चयेण पक्लाघातः । बङ्ुणद्रषण- 

योरन्तरे विटपं नाम, तल षार भल शुक्रता वा भवति। 

एवनेतान्ये कादथ सक्षिथसमांखि व्याख्यातानि । रतेनेत- 

ररकिच!श्पाद २६अ व्याष्डारौ । वियेषतस्तु यानि सक्थि 
शलफजासुगििपानि लानि बाहौ मखिबन्धरूपपेरकच्तध- 

शाखि यथा षद्कुशटषणयोरन्तरे विटपमेव, वच्च कच्यो- 

मेध्ये क्घरं, तख्डिन्विद्धे सणबोपद्रवाः । विशेषतस्तु 

अणिबन्े कुर्ठता । कूपपे राच्ये किः । क्ताधरे प्ा- 
चातः | एषभेतानि चदचत्वारिषच्छाशाद्च भर्मांणि 

व्यख्छातानि । 

खत ङ्ख खदरोरसोभेमस्यानान्वहव्याण्वास्छाम : । तल 

वातवचौनिरसनं स्॒ान्वप्रतिगह्धः युदं नाम मभे, तत्र 
सटोभरणम् । ल्यमां सय) खितोऽभ्यन्तरतः क्या मला 

अयो व्छ्िनाभ, तत्रापि शद्योमरयमब्रमरोव्रणाहते 

शाष्युभयतो भिन्ने न जोबल कतोभिन्ने मृलतावौ व्रणो , 

भवतिष तु यल्नोपक्रन्तो रोहति । प्कामाशययो- 

अध्ये सिराप्रभवा माभिगाम्, तल्लामि सद्य एष मर 

षम् । खनयोमध्यमधिष्ायोरख्याभाणयदारं चसतव- 

श्जस्तमसामधिष्ठानं इदयं नास, तन सद्यणव भरणम् 

शतनयोरभस्तात् हाङ्ग.खमयतः खनमूले नाम समणो, तत्र 

कफपृरकोढतया कासश्ासाभ्यां च्िवते । सनचुच्कयो 

ङ्च हगङ्गललभवतः सनरोह््ितौ माम; तत्र लोहित- 

पूष्कोतया कासश्चासाभ्यां च लियते। चस्कूटयो 

रधस्तात् पाद्धौपरिमागयोरपलापरौ नाम, तत्र रक्तन 

भवभावं गहिन भ.खम् । उभयन्नोरसोनाद्यौ वाते 

अपस्तम्भौ नास, तत्न षातपच्यकोऽतया कासश्राषाभ्यां च 

४१ वा० भागे 

| 
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भरणम् | रभेवान्यदरोरसोहादश्च भभाखि व्याख्यातानि। 

तज" ए्ठमर्माणयतुव्याख्वाख्यामः। तन टवं स् - 

भयतः प्रतियोग्पौकाख्डमस्थिनो केाटोकतसरूये माभ भर्मयो, 

तत्र गोखितक्तयाव् पाश, च्विकयौ क्ोनद्पश्च न्नियते । 

पार्वनवहर्भागे एषटवं शठभयतो गातिनिन््े कन्दरे 
नाम मर्मणो, तल ्याक्तानभधःकाये वेष्ठोपषातश्च । 

शोणोकाण्डयोरुपव्या याच्छादनतै पार्ान्तरप्रतिबद्धौ 

नितम्बौ नाम, तव्राधःकायशोषो दौ्न्बद्धाञ्च भरणम् । 

अधःपाशचान्तरप्रतिबद्धो लघनपाश्चमध्ययोलियैगृष च 

जघनात् पाञ्ंसन्धौ नाम, तत्र लोश्हितपृ्कोढतवः 

श्यते । स्तममलादुभयतः ष्व थस्य दहतो नाम, 

तत्र शोपतातिप्रहसिनि मित्त रुपदवै जयते । षटरापर 

ध्वं द्भव तस्त्िकसम्बह्धे असफलके नाम, तब पाह्ञाः 

स्वापः शोषोवा । जामूवे मौवा ध्य ऽखं पोठ्लन्ब निन 

ज्नपवसौ नास, तत्र स्बाह्कता । एषमेतानि चतह 

एषममाखि व्याख्यातानि । 

त अद्ध" जन् गतानि व्याख्यास्यामः । तत्र करट 

माोभयव्चतस्ो धमन्यो इं नले, हे च मन्ये, व्य्या- 

खेन ततर मूकतां खरवकतमरलखाडिता च । सीवाया- 

सभयतच्तख : विरामाढकाः, तन्न सद्योभरण्म् । भिरो- 

सरोवयोः सन्धाने टंकषाटिके नाभ, तत्र वलमूर्ैता । 

कसष्टतोऽधः स श्रिते विधरे नाम, नलर जाधिय्ेम् | 

धाणमारगञमयतः स्लोतोमागें प्रतिबद्धे अभ्यन्तरतः फथे 

माम, तत्र गन्धान्नानम् । भ्व पच्छान्तयोरषोऽच्छोबाद्यतो 

$पाङ्गौ नाम, तलराच्य' दच्छुपवातो वा | भ्वंवोरुपरि निन्त 

रावत नाम, तलाच््य' दद्य पातश्च | भ्रवोः पुच्छा- 

नयोदपरि ब कथाठयोस्य ̀  शद्ै राज? इल सदयो 

सरणम् । शद्योश्परि केशान्त उत्क्तेपौौ माम, तत 

खथद्धो जोकति पक्षाव् पतितशल्ो वषा नोद्ुतथल्यः 

चब दोभेध्यं स्वपनो नाम, तलोतृच्े ववत् । पञ्च सन्धयः 

शिरसि विभङ्गाः सीभन्ता नाम, तलनोन्मादभयचित्तनागे- 
सरणम् । वप्राय्रोत्ालिजिङ्कासन्त्थणोनं सिराणां 

सध्ये सिरासन्निपातः श्टकङ्गाटक्षानि, तानि चत्वारि 

माणि तत्रापि स्द्योमर्यम् । मस्तकभ्चन्तरोपरिष्टात् 

शिराश्ज्िसर्निपातो रोभावर््तोौऽधिपतिः, तल्लापि सद्यो- 

भरणम् । एवमेतानि सप्रति" टृ जल्, गतानि मर्माणि 

व्याख्यातानि । 

भवन्ति चात्र । रव्य; चिरासि षिटपे च सकच्पाश्च" 
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एके मङ्ग लमिताः प्नपूष्वमूलम् । वि्धाद्गलदयमितं 

मखिबन्वयुलणं लोरयेप जानु सपर सह ङ्रपेराभ्यास् । 

` इदनिङग्ं य॒दनाभि बदन्ति मृद्धं चत्वारि पञ्च चं गले 

द्ययानिचद् | तानि खपाखितिलकुञ्जितसमितानि 

. शेषाखबेष्हि परिश्वरतोऽङ्गला्जम् । रतत माणमभि- 

बोक्तय वदनि जन्त: शस्त्रेण कमं करणं परि्ृन्य सर्म । 

पाञ्चाभिधातितमपोड निन्ति सभं तद्द्वि म्भसदनं 

परिषजनोयम् । च्िषु पाणिचरणेषु सिरा नराणां 
सष्ोचभोयुरष्टगल्पमतो निरेति । प्राप्याभितव्यस्नश्प्र- 

भतो सष्याः सुछिन्नयाखतरवद्विधनं न यान्ति | चिप्रेषु 

तन्न सतलेषु इतेष रक्त गद्छयतोष् पवन खजं करोति। 

णवं विनाशख्पयान्ति हि तन्न बद्धा इत्ता इवायुधविषात- 

तस्मा त्तयोरभिडतख त पाणिपादं 

डेत्तव्यमाशु मणिबन्तनगुलफटेचे । भभाखि शल्यविषया- 

इंखद्ारन्ति यखाञ्ध भर्म इता न भवन्ति सद्यः। 

जोवन्ति तत्न यदि वेद्यपुष्ेन केचित्ते प्राञ्रवन्ति विकल 
लमरुथयं हि) सम्मिनच्नजज्लेरितकोटशिर,कपाला 

जोषम्नि शस्तरविहतेख्च शरोरदेथेः । दचच सक्चिभुज- 

निङत्तमूला 1 

पाद्कररयेषयेषां न सम्पतिता शिविधाः प्रहाराः । 

सोममास्ततेजांखि रजःसत्वतमांसि च म्म प्रायशः 

पुसां भूतात्मा, चापरतिषते | ममं खभिहतासस्मान्न 

जपन्ति शरोरिणः। इन्दरिया्येषसश्याप्िमेनोबदधि- 

शिपखेयः। रुजश्च विविधासलोव्रा भवन्त्याशुडरे इते । 

इते कलान्तरषुं तुध्रेषो धातच्चयो णाम् | ततो धाव 

चयाञ्जन्तयेंदनाभिख् नश्यति । इते वेकल्य जनने केवल 

वैद्यनेपुणात् । शरोर क्रियया युक्त पिकलल्वमवाभ्र- 

यात् । विशल्यषु घ विज्ञेयं पूर्वोक्तं यञ्च कारथम्। सजा- 

कराणि ममांखि ्ततानि विरि" जः} कु्न्तयन्ते च 

कंकल्दयं केदयवशगो यदि। देदभेद्ाभिषातेभ्यो दडनाहा- 

रखाद्पि | उपघातं विजानोयान्दमेणान्तल्यलक्तणम् । 

समीभिघातघ्र् न कञ्िद्स्ति योऽल्ा-षयो बाधि निरत्यो 

षा। प्रायेण भमेसखभिताडितास्तु उकल्यश्टच्छन््यथ वा 

मियन्ते । सर्माख्यधिटाय हि ये विकारा मृच्छ न्ति काये 

विविधा नराणाम । प्रये ते कव्छूतमा भवन्ति नरस 

यललंरपि साध्यमानः" | 

अथातः सिरावसपनविभक्रि नाम शारीर व्याख्याखामः | 

सप्र सिराचतानि भवन्ति| याभिरिदं शरीरभाराम 

दूष जलप्रवारिष्णोभिः केदार द्व ख कुद्याभि- 

खपक्छिदतेश्चग्दाते चाक्ञ्चमप्रलारणादिभिर्िैणः | 
द मपलसेवनोनाभिव च तासां प्रतानास्तासषां मानि- 
मलं तख प्रषरन्् ह भधज्िष्य क् ख | भवतस्चाल्न याव- 
त्यस्तु सिराः काये सम्भवन्ति थरोरिणाम् नाभ्य सव्व 
निबडास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः} नाभिस्याः प्राखिन 

प्राणाः प्राणान्नाभिव्युपा्चिता । दिराभिराता नाभि- 
खक्रनाभिरिवारकेः | तासां मलशिराच्चल्ारि"त्ताखां वात- 
बाह्न्यो दथ, पित्तशाद्िन्यो दथ, कफथाडन्यो दथ, द्ध 
रक्रवाह्िन्यः } तासान्तु वातवा हिनोनां वातस्यानगतानां 
पञ्चसप्रतिशवं भवति तावत्व १७५ एव पित्तवाह्िन्यः 

पित्तस्वाने } कफवाडन्यस १७५ कफस्याने रक्तवाह्ि- 
न्यञ्च १७५ य्शत्ज्ञो्कोः, स्वमेतानि सप्र सिराशतानि। 
तन्न वातवाड्न्यः सिरा कञ्चिन् सकञच पञ्चविंशतिः) 

, रतेनेतरसक्यि २५बाड् ५० व्याख्यातौ । विचेषतस्तु 
कोरे चतस गत्तासां युदभेद्च्िताः च्रो्यामच्ै हे दवे 
पाञ्चयोः, षट् षे, तावत्य & ण चोदरे, दचवच्सि 
एकचत्वारिथंच्जन् च ऊद्खं, ताषां चदं द्य सीवायाम् । 
गण्य चतस्तः ¦ नव जिष्टायाम् | बड नारिक्षायाम् । खौ 

नेत्रयोः । भ्रमेत् पञ्चसप्रद्यधिक्षथतं वातव्ानां 

सिराण्णां व्याख्खातम् ! ण्व णव विभागः शेषाश्वामपि | 
विशेषतस्तु पित्तशराहिन्यो नेल्मयोद्ं च, कषयो रवं 

रक्रष््ाः कफ्डाञच | रषमेतानि सद्र शिराशतानि 

सविभागानि व्याष््वातानि | 

“थातो धमनोव्याकरणं शरीरं व्या ख्वाख्याभः | 

चटठविे शतिर्षेमन्यो नाभिप्रभवा अभिहिता: । तलत्र केचि. 
दाः सिराधमनोस्लोतसामविभागः सिराविकारा ख 

धमन्यः स्तोतांसि चेति । तन्तुं न सम्यक् । अन्या एवहि 

धमन्यः शलोतांसि च सिराभ्यः, कश्चात् ? व्यङनान्यतला- 

न्.लरन्नियमात् कर्मवयेष्यादागमाञ्च केरलन्तु परस्परसच्नि- 

कर्षात् सटशागमक्मत्वात् सौच्छदाञ् विभक्तक्म यामष्य- 

विभाग इव कर्द भवति । 

तासान्त नानिप्रभराणां धमनीनाम् डना दथ, दथ 

चाधोगाभिन्यः, चतक्स्तिययैग गाः । ऊष्वाः शब्द्सेप- 
रसगन्धप्रत्रासे च्छ्ासजुम्ितच्धशितकथितरदितादीन् विथे- 

घाननिवडन््यः शरोर धारयन्ति । तांस्तु इद्यसभिप्रप- 
च्नाख्िधा जायन्ते तास््रिगत् | तासान्तु वातपिन्षकफथो- 

खितरसान् हे दं वहतस्ता द्थ.थब्द््परतगन्वानष्टाभि- 

ष्ट हीते | दास्यां भाषते च, दाभ्यं घोषं कूरोति,हाभ्यां 
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पिति, दाभ्यं प्रतिबुध्यते) दे चाश्ठवाह्न्यौ । हे | 

चन्य' स्तिया वदतः स्तनसंखिते । ते एव शुक्र नरद 

स्तनाभ्य।मभिक्हतः | तासं ता चिं थत्यमिभागा व्याख्याता 

रताभिद््ं नाभेरद्रपाशवरशोर -स्छान्वसी वाजादवे धार्यन्ते 

याष्यन्ते च } ` 

भवति चात्र} ज्व गतास्तु कुर्व्वन्ति कमांरटेतानि 

-सव्वभ्यः | अधोगमास्तु वच्यानि कमे तासं यथायथम् । 

ऋछधोगमास्तु वातमलषरोषणशुक्रा्तं वादोन्यधो वदन्ति । 

तास्तु पित्तार्यस्भिप्रपच्नास्तलस्यमेवान्नपानरसं विपक- 

सोष्णा हिषे चयन्त्य)ऽभिवडइन्यः शरीर तपेयन्त्य्पयन्ति 

चोह्खगतानां तिथयंगगतानां रसश्यानज्चाभिपूरयन्ति मल्र- 

धरीषसे दां दविवेचयन्याभपक्राशयान्तरे च विधा जा- 

अन्ते तास्तियत् | तासान्तु वातपिन्तकफशोखितरसान् हे 

हे वतस्ता दश, हे अन्नवा हिन्यावन्ता शिते, तेायव्े हे, 

द मलवस्तिमभिप्रपन्न मत्व, हे शुक्रवद्े, दे शुकप्रादुभा- 

वाय, दो विषगय, ते ख रक्तसभिवहतो नारीणामासेव- 

ंज्नस् । दे र्चोनिरसन्यौ स्थलान्तरप्रतिबद्े । ऋषावन्या 

च्लियेगगानां धमनोनां खे द्भपैयन्ति । तास्तेतास्तिंशत् 

विभागा व्याख्याताः एताभिरधोनाभेः पकाधयकटी- 

मत्र परोषयुद्वस्तिभेदसकथोनि धार्यन्ते याप्यन्ते च | 

भ्रति चाल,। अधोगमास्तु कुर्व्वन्ति कर्माण्येतानि 

शपथः | तिर्यग्गाः सं प्रवच्छामि करभ तासां यचायचम्। 

{तिव्यन्गानान्त चतद्धणां घमनोनासैकेका चतधा सह- 

धा चोत्तरोत्तरं विभज्यन्ते तास्व ख्येयास्ताभिरिद 

शरीरं गवान्तितं िबड़मानतच्चु) ताषां खानि रोम- 

कूण्प्रतिबद्धानि यैः स्ट द्मभिवद्न्ति रसश्चापि सन्नप यन्त्य- 

नति, तेरे चाभ्यद्धपरिभेकावगा लेपनी व्या रन्त: | 

शअरोरभनिप्रतिपद्यन्ते त्दचि विपकानि, नरे श्सर्यसुखम- | 

मुखं वा ग्टह्हाति | ताच्ते ताञ्चतस््तो धमन्यः सर्वाङ्गगताः | 

संविभागः व्याख्यातः. 1 

भवतद्चात्र । 

च | धसनौनां तथा खानिरसो यैरुपचोयते | पञ्चाभि- | 

यथा स्वभावतः खानि ग्टशालेष विके 

भूताख्लय पञ्चतः पञ्चेन्द्रिय पञ्च भावयन्ति । पञ्च | 

न्द्रयं पञ्चसु भावयित्वा पद्धत्वसायान्ति विनाशकाले | 

च्यत ऊद्धं सोतसां मलग्डिलच्तणसपदेच्छामः | तानि 

त॒ प्राथान्नोद्करसरक्तमासमेदोमूनपुरोषशुक्रात्तंववद्धानि, | 

येष्वधिकार एकेषां बहनि | एतेष विशेषा बद्व: | तत्र | 

॥ 
० 6.9 ॥ 3 

पाणब्े दे, तयोमू ल द्यं रसवारद्िन्यश्च धमन्यः | तत्र 

शिदडख क्ोशनव्रिनभनमोहनभ्वमणवयेपनानि भरणं वा 

भवति | अन्नवद्े ह्वे, तयेमूलमामाथयः खन्रवाह्हिन्यञ्च 
धमन्यश्चत्र विद्धखाश्प्रानं खलान्नदेषौ ददिः पिपाषान्ध्य 
मरणां वा ! उद्कष्े हे, तवेमूलं तालु क्लोम च । त्र 

विस्य पिपासा सटोमरख च | रसवहे हे, तयोभूलं 

दयं, रप; हनम्यञ्च धमन्यस्तत्र चिडख शोषः प्राणवद्- 

विडवद्च मरण तङ्बिङ्गानि च| रक्ते, तयोभूलं यञत्- 

सोहानौ रक्तवाद्दिन्य्च धभन्यस्तत भिद्य श्यावाङ्गता 

ज्वरो दाहः पाण्डता शोशणितातिगर्भमरक्गनेलता 

चेति । भांसव्े हे, तयोभंलं स्लायुत्वच, रक्वा धम- 

न्यस्ततर विद्गखय अययुमेसथोषः शिरासन्धयो मरणम् । 

नेदोषरे दे तयोभ्ःलं कटोवक्गौ च तत्र विड सेदाग- 

मनं क्जिग्धङ्गता तालुशोषः स्थलथोफता पिपासा च। 

मैलव्हे हे, तयोभ लं वस्तिभेद् च्च तत विद्खाऽऽनद्ववस्तितः 

मत्रनिरोधः सलन्धनेदुता च | धरोषवहे है, तोम लं 

पकाययो युदञ्च तत्र बिद्धखाऽऽनाष्ो दर्गन्बता सयिता- 

न्वता च | शुक्रे दे, तयो लं खनौ ठषणौ च तन 

शिद्गख क्तीवता चिरात् प्रसेके रत्ताश्कताच । चात्तव- 

वहे दे, तयोस् लं गर्भाशयः आत्त ववा डिन्यश्च घमन्यस्तल् 
विडायां बन्ध्यात्व मेथनासडहिष्णत्वमात्तं नाथश्च | सेवनो- 

.च्ेदाद्रुजाप्रादु्भीवः } वसतिंयुट् विद्धलच्षणं प्रागुक्तमिति । 

खोलो तन्त प्रत्या ख्यायोपचरेदुङ्तथ यन्त॒ च्षतविधानेनो- 

प्रचरेत् । मूलात् खादन्तरं देष प्रष्धतन्वभिषाह्हि यत् । 

ख्तोतस्तदिति विज्ञेयं सराधमनिवल्ितमु ।४गारीकषस्थाने 
एतद्ध मलेष्यक्रायतिषयं ठल्यप्रकरथे शथा० ति०^पञ्च 

भूताककं सव्यं चराचरमिदं जगत् । अचरा ब्धा 

भिन्ना गरिषटत्तादिभेदतः। चरास्तु लिषिधाः 

प्रोक्ता, स्वे दाण्डजजरायुजाः | स्वेदजाः कमि 

कोटाद्याः अण्डजाः पच्वगादयः ¦ जरायुजा मनु- 

ष्याद्यान्तेष ट्यां निगद्यते । उद्धवः एुन्तिवोर्गगे 

शुकराच्छोयलमनयुतात् । बिन्दुरेको विगेद्गभषनयात्मा 

क्रमादलै | रजोधिको भवेच्नारो भवेद्र तोऽधिकः पुमान् | 

पृष्व कमा लद्धपेय मोदपागंन यन्तितः। कथिदात्मा 

तदा तखित् जोवभावं प्रपद्यते | अथ मालाद्ृतरच्- 

पानाद्यं :पोषितः क्रमात् | दिनात प्तात् ततो मासा- 

हते तन्वे हवान् । दोषद्रष्यंः चख प्राप्रोव्यक्तिः यानि 

निजेन्द्रियैः। वातप्त्तकफाः दोषाः दूष्याः स्यः सप्र 

धातवः | त्गद्डमांषभदोऽस्थिमज्जशुक्राणि तानु विदुः र 



काय { १९१८ ] 

श्यन्तन दष्याणाभेव विेष्योक्तं : । रत्या पदा ० 

“्ाविशतो रजलोभागाः शुक्रमालाचदहय | गर्भसंजनने 
कले पुद्तियोः सम्भवन्ति हि। नारौ ग्जोऽधिकषांसे 

खाच्चरः शुकाधिकेऽ शके | उभयोस्तु्य सं ख्वायां खाच्च 

घ सकशम्धवः” इति । किन्तु पश्युपच्यादोनासपि यथा 

सम्भवमस्याादिशञ्चयोक्तयः । षटत्वग्धारितवन्तु अश 
जादो नामव्यल्ि “तद्ध घोढा शरोराखि षट् लचोधार- 

यन्ति चया °ब्या ० ^“तद्छाल्मनोयानि जरायुजा ण्डजचरो- 

राशि तानि प्रोकं षटप्रकारखि रक्तादिषडषात- 
परिपाकेउभूतषडग्निस्वानये मित्वं नेति" भिता ° छकग : । 
चौयते कर्मभिः कर्मखि घञ । !०खखाद्टसद्धितभोगायत- 
नमाने च| वच्छमायचऽपि धकायानां वेजतवेन तथात्वम् । 

ततच्च कायोहिषिधः चरोाऽचरच्च। तन्न चरा 

स्जिषिधाः क्ले दज ख्डजजरायुजमभेदात् अचरा गिरि- 

उच्चमेदात् नानाविधा; प्रायुक्त था ति वाक्यात् । 

रुषाद्चोत्पत्तिभेदाव् चति धघलमू यथोक्तः पदाथादयें 
“देहतो धोक्ेया जन्तोखत पन्तिमेदतः । जद्धिव्जः 

खे दजोऽस्छेःल्चतथेसतु जरायुजः" इति । उद्धिच्जणन्दे 
११८०४ ० उद्धिच्जोत्मत्तिपरकारे दर्थितः । चरेष॒ सेदजाः 

"“ज्ञजिशोटपतङ्गाद्याः सदा नाम देहिनः पदा- 

दर्थोक्गा बोध्याः । तडुत्पत्तिप्रकारस्लनंवेोाक्गो यथा 

“सरेदजं ख्िद्यमानेभ्यो भूभागेभ्यः प्रजायते इति | 

णषां स्विराणां चायेनित्वः प्रयोगक्षारे उक्तः यथा 

“किन्त्वत्र खदजा ये त॒स्यासत च।प्ययेनिज्ञाः । 

सिरा इइ बायुभिन्नाञ्चतवारि शत्सहस्तधा” । अण्ड 

आस्तु “अण्डजाः पर्चि्यः सपा नक्रमत्द्याखच कच्छ. 

पा, इति तव्रोक्ताः बोध्याः | तैषादुत् पत्निप्रज्ञारे यथा| 

“अश्डजा वन्तेलोभूतात् शुक्रोखितसंयुवात् । कालेन 

भिच्रात् पूराद्धा निगच्छन् प्रकरभिष्यति" । जरायुजासतु 

अनुष्याद्याः गभांशयद्पचश्चवेटनजातत्वात् तेषा तथा- 

स्वम् | ते च योनिजाः 'ध्वोनिजाः प्राखिनेभिन्ना- 

चतुःषट्िश्डच्धा" दति तनलोक्तः । तथाऽज्येऽपि 

ऋअयेनिजाः देदाः खन्तिते च खयानिजशनब्दे २४७४० 

क्ताः । तवन मलुष्याणां काव्य पाञ्चभौतिकत्वं तडुत्- 

पञ्चिप्रकारच्चयान्न° निता० द्र्थितायथा “सर्गादौ ष 
यथाऽक्राथं वायु व्योतिजंलम्बहोम । खजयेकोत्तर- 

ष्णंसथाऽऽदन्ते भवन्नपि" या० । खट्िषिम्ये ख पर. 

माला यथाऽक्ञाधादन्, यन्द कणुख' गगनम्, न्द् 

काय 

सरयुः पवनम्, थब्दसथर्परश्णन्तेजः शब्दस्य ४. 
खपरसयुशगद़दकभ्, शनब्दस्पयख्परसगन्धयुश्ां, जगती- 
मिष्य वमेकोत्तरश यान् खजति | तथात्मा जवभावमापन्नो 

भवच त्मद्यसानोऽपि खगरौरख्ारम्भकत्वेनापि तापाद्ते 

ग्टङ्कावि । कथं शरोरारम्भकत्व' एषिव्यादोनाम् ? इत्यत 

खार् । “आङत्याऽऽष्यायते रय: खयाह.टिरथोषधिः । 

सदन्नं रखद््पेफ शुक्रलसधिगच्छतिण्या ° ' यजमानः प्रसि 

प्रयाऽञडव्वा प्ररोडाशादरतेनाष्ययते ख्यः; ख्या 
कालवशेन परिपकताज्धादिवोरसादुष्टिभिवनि । ततो 
ब्र ्याद्योषधि्पसश्नम् । यज्ञान्न सेवितः षत् रणड. 
धिरादिक्रभेख शुक्र थो खितभावभापद्यते । ततः किम् ? 
स्था “स््नोए षयो संयोगे विशुद्ध एकथोखिते । पञ्च 
धान् खय षष्यादन्ते भुगपतुप्रभुः"या ० । ऋठकेलायां 

श्लोस्योः संयोगे शुक्रञ्च थोणितञ्च शक्रशोखितम् 

सखिन् परस्परणंयुक्तं विशद्धं «““वातपिचक्धेश्रदश्यन्वि 
पूयक्लोणमूमएरोषगन्धिरेतां ख वोलानोति. ” श्टग्यन्तरोक्त 
दाषरङ्िते स्थित्वा पञ्च धाद्धन् शिव्यादिपङभूतानि 

शरोरारम्भकतया खयं षष चद्वा तरात्मा प्रभुः यरोरा- 
रम्य्कारणादषटकष्यायोगितया समर्थो बुगपदादन्चे भो- 
गायतनलेन खोकरोति | तथाच अारीरके “खनो 

ष'ष्योः कंयोगे योनौ रजखाभिसंद्ट' शु कन्तवृ चमषः 
स्ह भूताक्रना शच्च सत्वरजस्तमोभिः सड वाशुना 
भरव्वमाणं गर्भाशये तिष्टतीति" । किञ्च "“इन्दरियाखि भन 

प्राणोन्चानमाबुः चछखन्वृतिः । धारणा प्रेर्य इःखभि- 

च्छाडार एव च । प्रयत चालतिर्शसः स्लरहे षौ भवा- 
भवौ । तद्धैतदात्मजं रवं मनादेरादिमिच्छतःणया ० । इन्दि 
याणि स्ञानक्श््रन्द्रयाखि वक्तदुमाणानि | भनश्चलोभय- 
साधारणम् । प्राणोऽपानोव्यान उदानः समान श्ष्येकं 
ग्पञ्चठत्तिभेदभिच्रः थारोरोवायुः प्राः, न्ञानमवगमः, 

आपुः कालप्रिथवावच्छिचचद्नोवनम्, उखं न्तिः, 

तिचित्तख स्यैयंम्, चारणा प्रत्ता मेधा ७, प्रेरणं 

स्षानकब्न्द्रियाष्वासधिाटत्वम, इुःखलदे ग, इच्छा 

सहा, अह्डारोऽङष्ुतिः. प्रयलः कतिः आाकति- 

शाकारः, बर्योगौरिमादिः, खरः षडजगान्ारादिः, 

ह षोवेरम्+ भवः पल्रपश्वादिषिमषः, अभवस्तदिप्येय ः, 

सद्यानादेरान्मनोनित्यख्छादिनिच्छतः शरोर ् जिशचमाखश्व 

खमेतदिन्दरियादिकमाद्मजजितं प्रागभवोयकभेदोजलन्य- 

मित्वधैः | शंबुक्गधुकयो णित हायद्धपपरिषतौ कम 



ज्ञानः, सेहं क्िग्धताम्, श्टदुत्रसह्ितं कंदमाद्रेताम्, 

काय ४ [ १९१९ ]1 

माह “प्रचमे मासि सक्तेदभूनो घातुिम् च्छित : | माख- 

बट् हितीयेच दतये,ङ्केन्दरियैगुतः। अरौ च चेतनः षष्टो 

धातधादुषिसच्छितः'या०। धातुष एथिव्यादिष मच्छितो 

लोलोभतः कोरनीरदेकोभूतदति यावत् । प्रथमे गभ- 

मसे सुंक्तदभतो द्रप्पतां प्राप्ठणवावतिष्ठते न कठिनतया 

परिणमते । द्वितीये त माख्धबद्मोषत्कठिनं मांखपिरड- 

ब्दपसम्भ्षपति | आखयमभिप्रायः-कोष्ठण्वनजटठरद्हनाभ्यां 

प्रतिदिनमोषदोषच्छोष्यमाणं शुकरशस्यकसस्मादितद्र्वोभावं 

मूतज्ञातं व्रि शद्भिदिनेः -काडिन्यमापद्यत इति | तथाच 

शु्ने--^ द्वितीये भाषि शोतेष्णानिलेरभिपच्यमाने 

भतस बातो षनोजायत” इतिङ्कैन्ढतोये ठ माशङ्गरिन्द्रि- 

यं संुक्तो भर्वति | किञ्च ""आकाथा्ञाघवं रौच्छा 

अब्दं श्रोत्रः बलादिकमु । वायो स्मन वेष्टा वयनं 

रौच्छमेव च । पित्तात् द्थनम्पक्किमौष्णयं दपं प्रका- 

शिताम् | रशान्ु रसन् भेयं सेहं क्तद सुमादेवम् । 
भूमेगन्बः तथा घाणं गौरवं सूत्तिःमेष च । अत्ता ग्टहा- 

त्यजः सप्र ढतोये स्यन्द्ते ततः'"या० | आन्न ग्टह्छातीति 

ख्वत्र सम्बध्यते । गगनाह्ञषिमानं लङ्कनक्रियोपयोगि- 

ताम्, सौच्छय खत्छाक्ित्स्, शब्द् षयम, चोन 

श्रवणेन्दरिवम्, बलं दार्ढ्यम्, अादिखडहणात् शुषिरत्व' 

विविङ्गतां च । “्ाकाशाच्छन्द् चरोः विविक्ततां | 

सव चछद्रसम् चे ति" र्भापनिषहृभेनात् । पवनात् स्पर्भ- 

नेन्द्रियम्+ चेष्टाङ्गतनागमनादिकास्, व्यहन् अङ्गानां 

विविधं प्रबारणम्, रौच्यः ककं शत्वम्, चगब्दात् 

स्प च। पपित्ता्तेजसो टर्यन चनुरिन्द्रियम्, पक्ति 

भकार पचनम्, आओ ष्णम् उणस्य येवम्, अङ्कानां 

ब्दपरं श्यामिका प्रकाशतां भ्बाजिष्णुताम् | तथा सन्ताः 

पामर्षाद्विच, “थौर्यामषतेच्छयं पत्योष्णंप श्वालजि- 

चरतां सन्तपवरप्रकष ्पेन्द्रियाखि तैजसानोति" गर्मोप- 

निषहभेनात | खषं रसादुद्काद्रसनेन्दरियमु शेव्यम- 

तवा भूमेगेन्व' घ्राखेन्द्रियं गरिमाणं मूर्तिः च | सर्वननेतत् 

परमाचयतो जन््ममरणरह्तोऽप्याक्ना तोये मासि स्टह्ाति 

ततश्तरयं नासि स्यन्दते चलति तथच शारीरके 

^ तस्माञ्चतृय मासि चलनाद्ावभिप्रायङ्करोतोति” । किच 

'दोह्दस्या प्रदानेन सर्भदोषमवाप्र,यात् । वैद्धष्यं मरणं 

वाप तच्छात्कायं [पयं †द्धयाः | गर्भखैकं दयं गर्मि- 

खाच प्ररनिन्येवं द्विृद्यायाः; स्खिवा यद्भिलषितन्ल्हो- 
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दम् | तखाप्दानेन गर्मोपिूपतां मरशद््पं वा दोष 

प्रामनोति तसात् तहोषपरिहाराय गभर च गिरयः 

स्या य्मियमभिलषितं तत्सम्यादनीयन्' | | 

किं च “स्वयं चतुय लद्घानाम्पञ्चतरे शोणितोद्धव: | षे 

बलस वसा नखरोामृणां च सम्भवःण्या० | द्नोये मासि 

प्रादभ तखाङ्गसं चस्य चत्व मासि स्थंयं स्सा भव- 

ति। पञ्चमे लेाहतस्याद्भव उत्मर्तिः। तथा षठ बल- 

वशेकरसहरोामुणां सन्भ्रवः | कि च “मनद तन्ययुक्तो 

ऽसौ नाडोस्ञायसिरायुतः । सप्तमे चाटमे चैन त्वग् मां 

सपतिमानपि य° । अचौ पूर्वोक्तो गभे; सप्रमे सि मना 

चेतनया च युक्गो नाडोभिर्वायुवाह्िनौभिः, स्लायुभि- 

रस्विबन्वनेः लिराभिर्वातपित्त्च प्रशाह्िनोभिश्च संयुतः . 

तथाऽटमे माखि त्वचा मांसेन दखमत्याच सुङ्ञो भवति । 

किंच “एुनङात्नों एनगेभमेाजस्तख प्रधावति | अद्म 

माखतेगर्मौजातः प्रासैर्गियुज्यते'" वा० तचा टममासिकए्य 

गर्भखखोजः कञ्चन रुखविशेषोधीात्ीं गभं चर््राति पुनः एुन- 

रतितरां चञ्चलतया शीघ्र गच्छति| चखतेऽ्मे मासि 

लाते गभः प्रा॑र्बिरुज्यते । अनेनौजःख्ि तिरेव जोव 

नद्ेतुरिति द्थेयति ¦ ओजःखद्ध्पं च त्यन्त दशितम् 

“इदि तिष्टत यत् शुद्धलोषदुष्ं सपोतक्रम् । ओजः शरोर 

सं ख्यातन्तच्रा णाच शष्डच्छतोति?' । किं च ` “नवमे दशमे 

वापि प्रबलैः तिमार्तैः। {निःसार्यते वाणद्व यन्तरच्छिद्रेण 

सज्वरः” या० रवं प्रकारेण चतरादिपसिपू कङ्क न्दरिये 

नवमे द्मे वापि मास्ेऽपिश््धात् प्रागपि सङके वाटमे 

वा अचायासादिदेषव्ात्, ` प्रबलद्धतिद्धेतप्रभःघ्रनप्रे रितः 

स्तायुस्थिचम{दनिरभि तव यनत्रख दिद्रेख स्त्डाशुभिरेश 

सज्चरो दःखःखं रभिभूयमानेनिःसा्यते 'धनुर्यन्त्रेणः 

छधन्वप्रोरितव।द्.वातिषेगेन । नलिगमसमनन्तरच्च नाद्य 

पन्यो नदटप्राचोनच.तिभैवति “ज्ञातःस वायुना स्प्टा 

न खएतिपिपृवरे जन््भरणं कसं च्व शुभाशुभमिति" निरुक्त 

खा्टादओेऽभिधानात् । 

पदा्थाद्े योगार त्ण्व धिओेषञक्तो यथा'८कलरपं चैक 

रानेण पञ्चरालिण बह दस। शोणितं द्रात ख 'पांसुपेशीं 

चते । वनमांसं च विंथाहे पिर्डोभावेापलगवितम् । 
पञ्चविशतिपूशदे कललमद्ः रायते | एकमा ठ रुम्पसे 

पञ्च भूतानि. धारयेत् । जासद्ये त सप्राप्रे शिरा मेटच्च 

जायते । मच्जास्वि च लिनि्मासेः केाद्ःल्यचत्रैके | 
कशाचिनासिकामां च ग्न्धं मासतेत पञ्चमे । चखाद 
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रन्छोदर षष्ठ वायुरन्ध् त॒ सप्रे 

मासंरटभि रिष्यते" 

सर्व्वाः सन्धिसम्यूं | 

रल्लव अध्यात्वविषेके वियेषः | ̀ द्रवत्वात् प्रथमे मासे. 

तोये त॒ षन: पिर्डः चेश्या 

ता चननवद्न् ¡| पस्तोनयुसङ्ञानान्तु प्रागवख्याः क्रमा- 

दिमाः । इतौवे वक्राः पञ्च कराङ्षधिरसां मताः । 

अङ्प्रखङ्भागास च्याः खयुगपत्तद्। | विद्छाय भ्रु - 

कलार्य प्रजायते| 

दन्तादीन् जन्द्रानन्तरसम्भ.उात् | एषा प्रकतिरन्या त॒ 

विकतिः सम्प्रता सतास् । चठ व्यक्तता तेषां भावानास्पि 

जायते?) 

खत ठ कायोत्प्तिप्रकारचेलयशक्क' यथा 

“खायुेदयास्तेषुसर्व्वगताः चते चना निचा तियेभ्योनिमा- 

दषदेेष सधरन्ति धम्म्ाधस्मनिमित्तं, तरतेऽचुमानयाद्याः 

परमद च्छा से तनावन्तः , थाश्वता लोद्ितरेतसोः सन्न 

पातेष्वऽभिष्यज्यन्ते यतोऽभिह्ितं पञ्चमह्ामूतशरीरस- | 

वायः एरुष इति! घ ण्ठ कम्मपुरुषञ्धिकित्धाधिक्षतः? | 

दयपक्रम्य सात्िकराजसतः स्षगुष्यान् कम्र क्वा 

पञ्चभूतक्ञाव्थाखि शरोरे द्थितानि यथा ^अान्तरोच्चास्तु 

गन्द्ः शन्देन्दरियः सव्व च्छिद्रसमूद्धो विविक्ता च । 

वायव्यस्तु श्यः स्मयेन्द्रिवं सवेचे्टासमहः सवैशरोर- 

स्पन्दनं लघुता च । तैजसास्तु रूपं खपेन्द्रियं वे 

मन्तापो राजिष्ण ता पक्तिरभपेस्तेच्छय् ` शौयञ्च । आष्व।स्तु 

रसो रनेन्द्रियं सदररषमह्ो गुरुता शत्यं स्नेहो रतश्च । 

पाथिवास्तु गन्धो गन्बेन्दरिय सर्वम्तिसमूद्ो युरूता 

चेति । तत्र सत्तमो बला आपः | तमोब्ला एथि- 

बोति। स्लोकौ चातर भवतः। अन्योन्धाचप्रवि्ानि 

सर्व्वाणटे तानि निर्ियेत् । शे से द्रव्य ठ सवां व्यक्तः 

लच्तणभिष्यतेः' 

ततः शुक्रथोखितयोर्दषयुणप्रदसेनेन शुदयोस्तयोगभ- 

देढेतवक' यथा- 

अद्यातः शुक्रथोखितशुङ्धिनाभ चारोरं व्याख्याखामः। 

बातपित्तञ्च प्रकृुणपगन्विन्धिभूतपूतिपूयच्तौणम् लपुरोषग- 

ज्िरेतसः प्रजोत्पाद्ने न समया भवन्ति) तेष वातव्रशेबेद्नं | 

वातेन | पित्तवरेवेदने पत्तन । श्ल एवष्पेवेद्नं सं प्रणा । | 

शोरितवस्पवेद्नं कृणयगन्यनल्यं रक्तन \ सन्विभूतं 

क द्रवाताभ्याम् । पूनिपूवनिभं पिन्चक्लं प्रभ्यामु | क्षीणं 

प्रायुक्त प्ित्तमाङूनाभ्याम् | मंल्यपुरोषगन्वि सङ्चिपातेनेति। 

तेष कृणपगन्नि-खन्धिय् त-पूतिपय-च्चोष रेतसः रच्छ 

साध्याः। मूतरषरीषगन्विरेतघस्छ,साध्याः साध्यमन्यदेति)' 

तत खा चेवदोषगुग्षाद्किश्क्त' तञ्च अासवशद्धे ्रण्टन्ट 

दितम् । “लच्धगर्भायासर तेष: लनापटशुङ्गास इ - 

देवार! नामन्यतमं क्तोरेणाभिष्न्य त्रींखठरो वा विन्द्न्- 

दद्यादृ्िख नाखापटे पुव्कामाय न च तान्निष्ठोतेत् 

शष्डतस्ां साच्चिष्याद्रभेः स्यादिधिपूव्व कः । तचेा- 

म्ब वोजानां सामय्रादङ्करो यथा । णवं लातद््पथन्नो 

महासत्वाचिरादुषः । मवन्लु णा भोक्तारः सुला; एच्चिणे 
हिताः । तत्र तेजोधाठः समैवछानां प्रभवः स यद्] 
मर्भोत्पन्ताव्चातप्रायो मवति तदा गभं. गौरः करोति, 
एचिवीधातप्रायः लब्ण, एचिव्याकाथधादप्रायः ङंष्णणश्चां, 

तोयाकाशधातुघ्रायो गौरण्यामम् । याडण्व्षमाद्धार धप - 
सेवते गर्भिणयो, ताटग्वीप्रसवा भवतीन्येके भाषन्ते । ततर 
दशिभागमप्रतिषन्नं तेजो लाग्यन्धं करोति । तदेव रक्ासुगतं 

रक्ता, पि्चासुगतं शक्ताच्ं, वातालेगतं विङतान्तसिति | 

भवन्ति चात्र | एत पिर्डो यथैषा म्निमाधितः प्रविलीयते । 
विसर्पल्यात्त बं नार््थास्तथा घु'खां समागमे | वोजेऽन्तव्वा- 

युना भिन्नेद्दौ जीवौ कलिमागतौ | यमाविकूभिधोयेते 

म्प्र तरपुरःघरौ । पित्रोरव्यल्यदोजत्वादाचेक्यः घरुषो 

भवेत् । सशुक्र प्राश्य लभते ध्वजं च्छरायमसं शयम् । 

यः पूतियोनौ जायेत ख सौगन्विकसन्नितः| स योनि- 

ेफशोगेन्धमाघाय लभते बलम् । खे ग॒देऽबद्यचर्यादयः 

स्ोषु घु वत् प्रवत्तते। इम्भोकः स च विज्नेयदैष्यौक 

श्टणु चापरम् । टदा व्यवायमन्यषां व्यवाये य; प्रव- 

तते । ईैष्यकः सच विन्नोयः षरडकं ष्टण पञ्चमम् । . 

यो भायवायाश्तौ मोहा दङ्कनेव प्रवत्तते | ततः शत्रो 

देदिताकारो ज्ञायते षण्डसंक्ितः] ऋतौ पुरषवदापि 

प्रवन्त ताङ्कना यदि । ततर कन्या यदि भवेत् खा भवेन्नर- 

वेष्टिता । चआासेक्यञ इगन्धो च कुम्भोकघेष्यंङ्स्तथा | 

सरोतसस््वमो जनया शुक्रः षण्डसाज्नितः | 

चनया विष्रकलत्या ठ तेषां शक्रषह्णाः सिराः इर्षीत् 

स्छ्टत्वमायान्ति ध्वजोच्छा यस्ततो भवेत् । ाहाराचार- 

चेाभिखौदथोभिः समन्वितौ । स्त्रीपंसौ ससपरेयाता 

तयोः पुत्ोऽपि तादयः | यदा नारवयाव॒पेयातां छषखन्त्यौ 

कथञ्चन | खच्चन््यौ शुकरमन्योन्यमनस्थिश्तत्रं जायति , 

कतुक्लाता दया नारौ खरे मैवुनमाव्डेत् । चातव 

वायुराद्ाय ङ्च्तौ गभं करोति हि| मासि मा वित्र 

ङ्त मभिखा गमेलच्षयम् । ललं जायते तद्या वर्तं 
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येदकगे योः 1 सपेटचिकङक्प्राण्डवेताञतयत ये | गभा- 

श्वेते च्तिध्रादेव न्तोयाः पापलता भस् | गभो वात- 

परज्ञोपेण दोहर चानानिते | भतत् कृञः णिःपङ्ग,- 

मको भिण एव च| मात।पिनोसतु नाल्िक्याद्- 

शुमैश्च पुरारेः | बातादीनाञ्च कोपेन गर्भो वपिङतिमा- 

मयात् । मल।ल्पत्वाट्योगाच्ख वायोः पक्राशथयद्य च । 

वातमून्पूरोषाखि न गर्भस्यः करोति दहि जरायुखा 

च्चे च्छन् कण्डे च कफतरेटिते ¦ वायोर्मामेनिरोघाञ्चन 

मर्मस्य: प्ररोदिति । -निच्वाषोच्छषसङ्खोमखप्रान् गर्मौऽ- 

धिगच्छति | भातुनिश्चसितोच्छासलङ्खोभखम्रषन्भपान् । 

श्धिवेयः शरोराणां दन्तानां पतनोङ्गवो । तजेषसन्भगो 

यञ्च रोमण्णामेतत् खभावतः । भाविताः पव्वेदहेष सततं 

शाश्बद्वयः । भवन्ति सत्वभूयिढाः पूष्वं जातिखएता नराः। 

क्था नोदितो येन तदाप्नोति दनम, अभ्यस्ताः 

पूव्ेषे ये तामेव भजते गुणान्” । 

अयातो गभीवक्रान्तिशारोरं व्याख्यास्यामः} म्यं 

शक्रमाचचवमाग्ने यभितरेषामष्यत्र भूतानां साच्निध्यमसत्य - 

शमा रिषे पर्प रोपर त्म रस् पा तखहातप रस्मरह- 

प्रञेथाच्ं। 

तत्रं श्लोएश्यो; संयोगे तेजः शरीरादादुरुदौरयति। 

ततस्ते जोऽनिलसद्धिपाताच्छ त्रां च्युनं योविसनिप्रतिपद्यते 

सूंसुच्छति चात्तेबेन | ततोऽग्निखोमसं योगात् मृच्च 
सानो गर्म गभौशवमनुप्रतिपद्यते ! कसेलन्नो वेदयिता 

स्मष्टाष्ाता दृष्टा चोता रसयिता अरुषः स्ट गन्ता 

साच्च धाता वक्ता योऽखाविव्येवमादिभि; प्थांयवाअक्तः 

नामभिरमिधीयते दँउसंयोगादच्योऽव्ययोऽचिन्त्यो भूता- 

ना सद्ान्वच्लं सत्वरलश्च मोभिदेवासरंरपरेच भवेव - 

बुनाभिप्रेयमाखो मर्भायमनुप्रविग्यावतिढते तत्र शक्र 

उड्व्यात पमान्, यार्पेवबाङल्यात् स्त्री, साम्यादुमयोनं 

 खकभिति । तस्तु हाद यराल भवति इष्टात्त'व; । 

श्व्टात्तंवाप्यस्तत्ये के भाषन्ते | 

भवन्ति चात्र । पोनप्रमच्नयदनां प्रखिच्नालष्ठखदिनाम् । 

भरकामां पियकथ। खस्तकुच्य चिमूइं जाम् । स्फर, जकुद-' 

ओओष्ठिनाभ्युरुजघनस्फिचम् । इषौ क्यपरा द्धा विद्या- 

डदभलीमिति । नियतं दिवसेऽतोते स्चव्यम्ब्ज यया | 

ऋतौ व्यतोने नार्यास्तु योनिः सत्रिवते तथा । मासै 

नोपवितं काले षभनोभ्यान्तटासेवम् । ईषत् कष्णं विग 

म्व वायुर्यौ निष्ठ नयेत् । वदो दुदाद यात्काञे वन्तं सान- 
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मसक् पुनः| लराप्रकरथरीराणां याति पञ्चाशतः चयम् | 

युग्मेषु तु पुमान् प्रोक्तो दिवरेषऽन्यथाऽवला । पष्पकाले 

श्चिस्तख{ट पल्य यीं स्तय व्रजेत् । ततर शद्योग्टोतग. 

भोवा चिद्धन चमो ग्लानिः पिपाप्रा मक्िथतट्नं 

शुक्रयोखितयोर नबन्वः स्फ रणञ्च योनेः । तनये :कष्ण- 
खखता एोसराच्चह्मख्ठया । श्रल्तिप्रच्छाखि वचाप्यखाः 

संमोल्धन्ते विेषतः; । अकामतन्द्टेयति गन्धादुदिजते 

शुभात् ।! प्रसेकः सद्नञ्चापि गभिख्यः लिङ्च्यते | 

लदा प्रभ्टयेव व्यःयामं व्य्रायमपतपेणमतिकष णस् द्वा - 

स्वप्नः रातिजागरणम् शोकं वानारोहरं भयज्त्कुटासनं 

चेकान्ततः लेहादिक्रियां चो खितभाच्चं चाकाले वेगमिधा- 

र्णं च न सेवेत | राषाभिषातेगर्भिण्याः ये चे भागः 

प्रपीद्यते। सष भागः शिख गभेस्यख प्रपोद्यते.। 

तंत्र प्रथमे सादि कललं जायते | दितोपे शौतेप्रानि- 

लेरभिप्रपच्यनानानां म्णाभतानां स्कति घनः स्यते 
यदि पिर्डः यमानु चेतमे चो,न सक चेदव दिति । . 

तीये इस्त पाट्शिरसां पञ्च पिश्का निरतं न्ते ङ्गप्रत्य- 

क्गरिभिगाशच च्छा भवन्ति । चतुर्थ खव्वाङ्प्रत्यङ्कविभागः 

प्रव्यक्गतरोा भवति गभेडृदटयप्रव्यक्तभावाञ्धे तनाधादुरभिव्य- 

क्ते भवति, कष्डात् ‰ ततृस्यामत्वात्तखङभेखतयं साख्धभि- 

परायसिन्द्रयारयेष करोति दिष्दयां च नारौ दौहदिनो- 

, भाचच्नते । दौदविभाननात् कुज ऊश्िं खञ्च जडं 

वामनं व्किताच्चमनच्ः वा नारी छतं जनयति । तमात् 

खा यदयदिच्छ त्तस्य दापयेत् | नच्धटोष्दा हि बोगं 

वन्तस् चिरायुषं च पुत्रः जनयति| भवन्ति चात्र । 

इन्द्रियाधास्तु यान् यान् खा भाक्त सिच्छति गर्भिषणो 1 
गभा बाधभयानत्तस्ताम भिषगाद्त्य दापयेत् । सा प्राप्र- 

दौहद्ा चलः जनये गुष्ान्वितम् । अलग्धदौहदा गभे 

खभेताल्मनि वा भयम् | वेषु येषिन्दरियार्ेव दौषदे वे 

विमानना | प्रजायेव , चतम्धा त्सति सतस स्तयेन्द्रिये । 

राजसन्द्र्भने यदा दौडहदुं जायते च्ियाः। खथै- 

वन्तः भहभिाग कुमारं सा प्रयते । दङूलपटकौ- 

ओेयभूषणादिष दौदृदात् । अुङ्कारोधिषं एन" ललितं 

गा पद्यते । च्याचते, संयतात्मानः धम्मेथील प्रद 

यते। देवताप्रतिमायान्तु, प्रते पाषदोपमम् । दर्थने 

व्य।लज्ञातोनां ह्िसखाभ्रौलं प्रद्धयते | गोधाभांसाऽथने 

धुत चष धारणात्मकषम् | गवां मांसे च बलिनं 

वैकं शसदन्तया । साद्ण्दौहद्ाच्छरं रक्रा्ं लोभ 
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संयुतम् । वराहमांसात् खभ्रालु शूर सञ्जनयेत्छ्,तम् । 

माभाट् वक्रन्तजङ्खालं सद्ा दनचरं तस् । इ्मराद्विग्न- 

नरु निन्यभोतं च तेत्तिरात् । अतोऽुक्तष् या नारो 

समाध्यायति दौहदम् । शरौराचारशोलः सा समानं 

जनयिष्यति । कम्ब्णा नोदितं जन्तो वितव्य पुनर्भवेत्। 

यथा तथा देवयोगादौ हदं जनयेडदि । 

पद्मे मनः प्रतिब् इतर भवति । षष बुद्धिः । सप्रे 

स्व ङ्गपरतयङ्गपिभागः प्रव्यक्ततरः । खअटरमेऽस्िरोभवव्योज- 

शत्र जातदधेन्न जोवेचैद्छःतभागत्वाञ्च ततो बलि मांसौ- 

दनम दापयेत् 1 नउमदशमेकाद्थानामन्यतमे जायते 

अतो, ऽन्यथा विकारो भवति । 

मादसतु खल रबवह्णाय नाद्या गभनाभिनाङ प्रतिबड़ा 

शास्य मातुराहाररसीययं मभिषडति । तेनोपरे्ेनाखा- 

भिदद्धि्मवति। असञ्चाताङ्गपर्यङ्गप्रविभागमानिषेकात्- 

पर्ति सव्वं यरोरावयवा नुसारिणीनां रघवद्ानां तिय्यं - 
ग्गतानां धमनोनाङ्पक्तेहो जोवयति । 

ग्भ्य हि सम्भवतः पूव्वः शिरः सम्भवतीत्याह शौनकः 

शिरोमुलत्वाद् हेन्द्रियाणाम् । ददवभिति, शतरीर्यो 

बुडधेमनसचच स्यान त्वात् | नाभिरिति पाराशर्यस्ततो हि 

वद्धे देहो देन; । पाणिपादमिति माकर यन्द 

लत्वाश्ेशाया गभेख्य । मध्यशरीरभिति भूतिरगौतः 

मस्तनत्निवद्वात् सथ्वंगालषम्भष्ख । तत्तु न सम्यक् 

सव्वं ाङ्गप्र्यङ्गानि युगपत् सम्भषन्तोत्वाह धन्वन्तरि गेभख 

सटनच्छमत्वाचनोपचभ्यन्ते वंयडुरथद्,तफलव्ड। तद्यथा 

ूनफले परिपको केधरमांषाश्विमच्जानः एयग्दृश्यन्ते 

कालग्कर्पात्, तान्येव तरणे नोपलभ्यन्ते ्च््त्वात्तेषां 

खष्डयाणां केशरादोनां कालः प्रव्यक्रतां करोति । रतिनेष 

यं शाद्धुरोऽपि व्याद्छातः । एवं भेद्य तारुरे सर्वेधङ्गपर्य- 

ङण द्लपि सौव्छयाददुपलश्िः | तान्ये कालप्रकषात् 

प्रज्यक्तानि भवन्ति । 

नल्नं गर्भ॑ पिद्जभादजरतजात्मजपत्वजसाक्जानि रीर. 

लक्तष्ानि व्याख्याखामः। ममे केशग्रजद्धलोमास्थिनख- 

दन्तशिराल्लायधमनोरेतःप्रष्टतोनि स्थिराणि परिज्ञानि । 

मांसणोणतमेदो मच्छ दाभियकत्ज्ञोडान्त्रगुद्प्रष्टतोनिष्ट 

दरूनि माढृजानि । शरीरोपचयेा बलं बुः स्थितिह्- 

{नि रसजानि + इन्दिवाणि नानं व्न्नानमायुः एख्दुः- 

खाटिकान्यात्म्जानि । सत्वजान्टुत्तर षच्यामः | वीर्ययं. 

आरोग्य बचवर्यौ मेधा च सकत्दुजानि। 

{ १९२२} क्राय 

त॑त्र यद्या द्ये ने प्राक् पयोदश्नं भवत द्चिणािभ 

इच्च च पूः च दरि सकब्यत्कषति बाङ्ला पच्च मधे- 

येषु दव्यष, दौ हदमभिध्यायति खपरेषु चेपलभते पद्मोत्प 

लकुखट्ास्नातकादोनि पुन्नाजान्येव, प्रसनच्नखखवण्ां च वति 

तां नयात् एत्रमियं जनयव्यतोति। तदुिपय्ैये कन्याम् । 

यद्या पारं दयसद्रतमुरस्ता्निगतष्ठद्र प्रागभिहितलच्षं 
च त्या नपु खकमिदि विद्यात् । यच्छ मध्यं निन्त 

द्रोणोप्रम्तचचद्रं सा युग्मः प्रसूते दति | भर्वन्ति चा्र- 

देवतानाद्ध्पपराः भशौचाचारद्हिते रताः । मदा 

गुष्यान् प्र्यन्ते विपरीतासतु निगेष्णान् । ऋङ्गप्रतयङ्ग- 

निष्टेसि; खभावारेव जायते । अङ्गपरतयङ्निरत्तौ ये भवन्ति 

गुणागुखाः | तेते गभेख विन्न याधमाधर्मनिमित्तजाः? ॥ 

एषं यान्ञवल्कसुच्ताद्षाक्यैः काय पाञ्च 

भौततिकत्वे स्यितेऽज्येऽपि भूतविेषगुणादिभेदाः षदा 

चैद्यं उक्ता यथा। “स्वि सासं तचा स्तायूरोम 

चेव तु पद्धमम्। रते पञ्चविधा परोक्ता एथि्ौ कटिना- 

स्मिका। लाला भूतं तथा शुक्रं शेषितं मच्जपञ्चमम् । 

अपां पञ्च गुणा एते द्र्धपाः प्रकोसतिताः। चधाटष्णा- 

ऽऽसयं निद्रा अलयं च्ान्तिरेव च । उष्णात्मा गुष्याएते 

तेजषः परिकोत्तिताः। 

प्रखारये ) एते पञ्चगुख्ावायेाः क्रियाद्धपा व्यवस्थिताः | 

धावनं गमनं भूक्तिराङ्द्चन- 

रागदेषौ तथा लच्जा भयं मेरे च । व्योम्नः पञ्च 

युण्ा णते न्याख्ये शुषिराक्रनि" | तलायं बिशेष 

सलुष्यकाय्य पायिवत्व', चन्द्रलेःकस्यकायसखाप्यत्व , 

्धग्या दिले कस्यकायस्य तेजसत्व' वायलाककायख बाय 

व्यत्वम्, बाल्येन तत्तत्कायेष चिव्यादियुष्याधिक्मो 

प्रलब्धः | इृतरभूतानान्तु उपषटम्भकताभाल्रः तदेतत् 

गोतन्द्ध० भाष्ययानिं सौतं यथा । 

“पार्थिव गुणान्तरोपलब्छः» र्य०्रच््० 

तल्न मादुषं थरोरं पायिवस् | कात् ? युशान्तरोपलब्ये । 

गन्धवतो थिवी, गन्धच्छरीरम्, खबादौनामगन्धत्वात् 

तत् प्रन्यगन्वं खात् न त्विदमनारद्भिरसष्क्तया अयि 

व्यारब्धं चे न्दरिया्थाख्रयभावेन कल्यत इत्यतः पडा 

संयोगे शति शरोर भवति भूतसूंयोगोह्ि मिथः पञ्चानां 

न निषिद्ध दूति, च्याष्यतैजसवायव्यानि लेाकान्तरे शरो- 
राणि, तेष्वपि भूतंयागः षरुषार्थैन्त् इति स्वाल्यादि- 
द्व्यनिष्पत्तावपि निःसंशयं, नाबादिसंयेगभन्तरेण निष्प- 

त्तिरिति | पाथिवाग्यतैजसं तद् ापदब्धेः, निश्वारा- 
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कीर ॥ 

च्छ सापरब्येवातर्मौतिकम्, गन्धक्ेदनव्य एका शद्ाजेग्यः 
पाञ्चमौःतक्म्, त इमे सन्द्ग्धि। हेतव दृ्यपेशितवान् 

ष्टनकारः । कथं सन्द््धिः¶ सति च प्रतिभावे भूतानां 

धरसापरलखिः, आसति च संवोगाप्रतिषरेधात् सन्धिहिता- 

नालिति यथा स्थाल्याखदकतेजावायुाकराचानामिति, 

सदि दभेकभूत परसति शरीर नगन्वनररमद््पमस्मे च प्रक्च- 

शविधानात् खात् नत्विदभित्यंभूतम् तद्त् पापि 
अ 

शुश्णान्तरो पलब्धे : भा० । 

^ुतिप्रामाग्याच' ९च्ं०२९द््० 

“'ख्े ते च्गेच्छनात् "द्यत मन्थि सै शरोरमिति'" 

श्रयते तदिदं प्रतौ विकारख प्रलवामिधानमिति “ख्य 

ते चचतः स्वणेजि"द्यत मन्त्रान्तरे "एयिवीँ ते शरीरमिति? 

चवते, सेयं कारकाहिकारद्य स्तृतिरभिधौयत इति, 

ख्या ल्यादिष् च दल्यजातोयानानेककार््यारम्भद यनःद्धिचर- 

जातीयानाजेकका्यारन्भातुपपन्तिः" वातृद्यान्भार 

चां णखनेषु च ^“पाद्चभोविकोरेहः'' ० पञ्चानां मूतानां 

` जिलि तानां परिामोदेह इयेकोयमतम् । ^“चादर्भौतिक- 

भिलेज्ञे ० आआङ्ायद्यानारम्भकञत्वमभिपे येद्न् | एतञ्च 

चावकादिभते तदति भूनचतुरयस्धेय खोकारात् चावांकशब्द 

च्दितिः। ^देशभौतिकसियपरे" ० | “पार्थिवे 

अरीरमन्यानि भूतान्य पटम्भज्मात्राखि। अथवा रेक 

भौ तिक रेकभोतिकमिन्यधैः ततच भनुष्यरेे पार्थां- 

अाधिक्यन पाथिधता। चन्द्रादिलोकेष अभाव्य यः चिच्ये - 

न. अ)प्यत्वादि | हिसकरकदवख्द्ोनामिव भूनान्तर- 

€्सगंमातरस्"भः०। ऊश्चजादिदेहादक्ता “सव्व एथि- 

व्ययोप्रादानम् अक्षाधारगयात् तद्वयपदेशः पष्वेवत् "छ ०। 

शव्द ० स्वावर.ख्थावररेेष एथिव्य बोपादानम् अघाधा- 

द्ात् आखाधिक्यादिनिरुत्कषांत् अल्लापि काये पञ्चः 

चतुरादिभूतजत्वव्यंप्टेथः पूरव्मेवत् इन्द्रियां भौतिकत्व 

षदुपरम्भ्रमाने खेत्यथैः"” भार । 

०० भाष्ययोच छा००्मांसादीनां एयिव्यादिरायत्व 

श्यो्वाकःयसख ल'भौ तिल" व्यवस्थापिति यवा 

« मासादि भौमं यथागब्द्मितरभेाच"स०। “भूमेच्िरत्- 

छखताय।; दर्पे ष्योपयुज्यमानायाः मांसादि कायं यथा- 

शब्दः निष्पद्यते । तथाह (दा °) चति: खन्नमथितं त्रेधा 

विधोयते तद्ध यः ख्यरि्टोधांठस्तत् परौषं भवति,वे मध्यम 

स्तन््ासं, ये1ऽणिटस्तन््मनः'? इति । लिषटतदता भूमिरेवेषा 

जरीडियवाद्यन्नद्धपेख द्यते इत्यभिप्रायः । वदान ख 

1. 
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शि पं इरीषभावेन बहििर्भिर्गच्छति सध्यममध्यात्न' 

भांतं वद्ेयति खख्िषठन्तु सनः । एरभितरवेारपतेजसे- 

ययाशन्द् कार्यमवगन्तव्यम् | मूतं लोदितं माणचापां 

काव्यंसू्। कश्वि नञ्ला वाक च तेज दति । अनादयदि 

समेव लिडशतक्रत भूतभोतिकम् अविरेषच्ुते.^तासां लिषेत 

लिदटतभेकंकामकरोादिति" किकतस्तायं विगरेष्व्यपटेचः 

द्दतेजः द्माच्ापद्ट्भच्रनिति तथाध्यात्सिदट्मनद्धलाभि- 

तद्ध कां सांसादि, इदसमपां पोतानां कायै" ठेाद्ितादि, 

इटं तेजकिऽशितसख कायैः मव्जादि | अधोच्चते- 

^वेेष्वान्च तदुषादस्तद्षाद्ः'' ० | तृश्देन नादितं 

दषभपुदति । विषस्य भावे रै चेष्व भूय स्वभिदेवत् । 
सत्टपि ब्िषटत्करये कदित् कखचिद्भूतधाटेूं यस्शुपल - 

भ्यते । अग्नं सेजेभूय स्वम्, उदकः; वभूयस्त ̀ ८ यव्या 

अन्नभूवसूवभिति व्यव्ारप्रष्द्िावं चेव व्िटत्करणम् । 

व्यहारद विदत तरच्लुरदेकञ्यापत्तौ ष्या न भृदेन मूत 

यग चरोलाकख प्रश्ङ्ित्। तस्मात् सल्पि तरित्- 

करणे वंेष्यादेव तेजेावन्नपरिरेषवादेा भूतभौ तिक्षपिषय 

उपपद्यते" भा । 

उन्तरपादे च बाह्धण्यात् देष तपौ तिक्तां यथा । 
^“तदन्तरप्रतिषसौ रहति संपरिपुन्ः प्रद्मनिख्पणाव्याम्» 

ख०। तदन्तरः प्रतिपक्लौ देहे इन्तरप्रतिपत्तौ देहदीञं- 

गूं तद्धच्छौः शुपरिघक्तो गच्छतो्यवगन्तव्यं कृतः? प्रञ्नि- 

खपणाभ्याम् । तथाहि प्रः “बेल वथा सौग्य ! पच्च 

भ्यामाद्धतावापः पुरुषवचस भवन्तीति | निरुपथं च प्रति- 

४ | द्युपलंन्य्चिशौ एरुषये षित् पटखग्निष श्रडा- 

मेषण््छ्ररेतेोदपाः पद्चाङरोदर्थयित्वा “इति त॒ 
पञ्चम्यामाडछतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति" तस्रा- 

दद्भिः परिवदति जोवेारहतीति गम्यते | नन्वन्या 

चतिजेन्कावत् प्व" रेह न सञ्चति याव् हान्नर 

न क्रामतीति द्यत “तद्यया ण्जदायुकेति" | तत्रा- 

ष्यपपरिवेदितस्येव जोष कर्मापस्यापितप्रतिपत्तव्यदेड 

दिषयभावनया दोर्घोभ।वनालर लल्क्येपमीयते इन्यविरेाषः 

रवं खत्यक्ते देहान्तर एतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्र- 

भवाः कलनय; व्वापिनां करणानामाक्षनच दे {न्नर- 

प्रतिपत्तौ कर्मवथाद्त्तिलाभल्तत भवति, कल्ये वात्मा 

एचिलाभन्तन भवति, इद्दियाणि तु देहइदभिन वान्ये 

सल्ल तत्र भोगस्यान उत्यद्यन्ते, मनएव वा केव भोगः 

स्यानभभिप्रतिषते, जोव १। उत्ञञ त्य दहा हनरं 
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प्रतिपद्यते शुकद्रष उकाटचान्तरमिव्येवमाद्याः ताः स्व - 

एत्रानादस्व्याः च्ुतिविरोधात् । ननदादताभ्यां प्रच्न- 

प्रतिव्रचनाभ्यां केलाभिरद्भिः संपरिषक्तोरुइति दूति 

प्राोति आअप्शब्द्ख्रवणसामथ्यात् तव कर्थं सामान्येन 

प्रतिन्नायते ९ स्वैरोव मूतच्छय; शंपरिषक्ोरइतीलयत 

स्लर पठति । 

""परा्कलत्वात्त,भूयच्लात् वह्यमपदेथः'"छ° । ठेन्दन 

नोदिताभाशङ्काषठच्छिननत्ति लवाकिकाद्यापः लिहत्करण्छतेः 

ताखवारभ्भिकास्वपस्वभ्यपगताच्लितरदपि भूतह्यमवश्टाभ्यु पम 

न्तव्यं भवति ल्याककच्च टेः लयाणामपि तेजेाबन्नानां तसि. 

न् कार्ययोपलब्मेः एनच चद ककषः लिषाठकत्वात् लिभि्वात 

पि्षक्श्न ~: । नस भूतान्तराख्छि प्रत्याख्याय केवलानि 

रद्धिरारब्छ थक्यते । रच्ादुभूयस्लापेच्लो ऽयमापः एरुष- 

वच दूति प्रद्मपरतिवच॑नयेारप्चब्टो न कैः ल्टापरेचः । शव- 

देषु हि रस्लेरहतादिद्रवमूयस्व च्छते । नलु पाथं 

धाव्भू विष्टो देदेषपलभ्यले ' नेष राधः, दूतरापेक्तया पां 

बाह्धब्दः' भविष्यति, उश्यते च शुक्तशोखितलक्षणेऽपि टेष्ह- 

बोजे दवद्रव्यबाडल्यम् । कसं च निभिन्त कारशं देषा 

न्तरा रम्मे; कमांणि चाग्निहोलादोनिच्ैमाच्छपयःप्ष्टति 

दषदटरव्यव्यपाञ्चयाणि, कमसमवायिन्यद्धापः अद्गाश््टोदिताः 

स्ह किमिदं लकार ऽम्नौ यन्त दूति ष्च एति तसाद्- 
ष्यपां बाह्ल्यप्रस्दधिः | बाङद्दमाञ्चापशब्ट् न शर्ेषाजेष 

देहवीजानां भतद्च्छाखाषपाद्ानलिति निरयम्» । 

तथा च ब्रेभौतिकत्व' बाह्द्डयाभिप्राचेख रेतरेयोपनिषदि 
पा ञ्चभौ तिकल्वोक्ो यथा 

एष बद्धं इन्द्र एए प्रजापतिरेते शवे देवा इभानि 

च पञ्च महाभूतानि-टथिवी वादुराकाश चापो च्छोती- 

षो्येतानोमानि च शुदरभिनच्राखोव वोजानोतराखि 

चैतराश्षि चाराडलजानि च जारुजानि च खंदजानि चो. 

द्विव्लानि चाश्वा मावः रुषा इईसखिनो-यत् किद्चोद्ं 

प्राशि जङ्गमं च पतत्रि च यञ्च स्थावरम्, रवै तत् 

-प्रज्ञानेल' प्रज्ञाने प्रतिशतं प्रन्ञानेनो कोकः प्रज्ञा प्रविष्टा 

प्रान ब्रह्म" उपर ३अ.०। 

ख एष प्रज्ञानर््प आत्मा ब्ध) आपर सव्व थरो- 

रस्थप्राखप्रन्नातान्तःकरण्णोपाधिषलुप्रविरो जलमेदगतद्धये 

प्रति विम्बवद्धिरणमभः प्राणः प्रज्ञात्मा | शष रबेन्द्र 

इन्द्रयुश्वानु देवराजो वा | एषः प्रजापतिर्य: प्रथमजः 

अररो, यतो इखादिनिर्भेददरेषाम्नराद्यो लोकपाला 
| 

जाताः । शप्र दषः प्रजापतिरेव एष येऽथेते 

सण्नादयः ख ठेवा रष ख} इमानि च ब्शरीरो- 

पादानमूतानि-पञ्चषटथिव्यादोन महाभृतान्यन्ना्नहेलादि 
लच्चथान्येतानि । किञ्चमानि च चुदररल्यक्भिंश्राणि 

, शर्प्टीनि। दष्टो ऽनयेकः । वीजानिकारखानि चेतराणि 

वबेतराणि च हराश्योन चलाचखतया निदिश्यमानानि। 

कानि तानि? इत्य च्यन्ते-अण्डलानि पचचदादौीनि। जाङ््- 

लानि जरायुजानि भष्यादीनि । स्वेदजानि युकादोनि 

उद्धिच्जानि च द्वादोनि । अच्चाः, मावः, महव्याः, 

इखिनः । खन्यञ्ध यत्किञ्चिदिदं प्रखिजातम्। किं तत् ‰ 

जङ्गमं यञ्चखति पद्ध गच्छति। यञ्च पतनि आअकायेन 

पतनश्ोलम् । यञ्च खावरभचलं सव्ये", तद्येषतः प्रत्ना 

नेवम्-प्रन्तभनिः प्रत्ना, तञ्च जद्धोव, नोयते खत्ता प्रा- 

ष्यते अनेनेति नेत", परता नेतरं यद्ध तदिदं प्रत्नानेनम् । 
्रन्नाने बह्म ॒त्यत्तिस्िवि ल यकाेष प्रतिष्ठितं प्रन्नाच्रय- 

नित्यः । प्रन्नानेलो लोकः पूैवत् । प्रन्नाचचुवां सवे 

एव खोकः | प्रत्ता प्रतिष्टा सव्वैखध जगतः । तसात् प्र- 

च्नानं अर्य । तदेतत् प्रयद्छमभितशर्ववोपाधिविेषं सच्चिर- 

ञ्जनं निमेलं निषक्रियं शाभ्तमेकमदयं, नेति सव्य पिथेषा- 

पोहशंयेदयं सर्व्व शब्द्परत्ययागोचरं तद्श्यन्तविशुद्धप्रन्नोपाधि 

खम्बन्धेने श्पेन्नमोञरसं ̀  भवति । सव्वं साधारणा 

ब्याकतलगदरी ज प्रवर्तं कं जियन्त त्वाद्न्तयां िखजन्नं भवति । 

देव जगद्ोजमतबङ्खाक।भिमानलच्च णद्किरण्यगभे षञन्न 

भवति । तदेवा न्तरख्डोद्ग.तप्रथमयरोरोपाधि्दिरार् 

प्रजापति न्न भवति | तडदुमूताग्नयराद्यु पाधिमदहेवता- 

दिष्षञन्न" भवत्ति। तथा विेषशरोरोपाधिषुपि बह्मा 

दिलम्बपयनतेष तन्त्ामरूपकाभो बद्यसतदेवेकं सर्ववोषा- 

धिमेदभिनच्' रद: प्राखजिस्ताकिकेच सव्व प्रकारेण तताय 

ते विकल्पते च।नेकधा । एतेक वदन्त्यग्नि' बैरुमन्ये 

प्रजापतिम् । न्द्रमेकेऽपरे प्रा्यमपरे बद्ध याच्रतभि- 

द्या सतिः अद्ुरभाष्यस्। 

कष्ादद्दलरश्योस्तु कायदा पद्धादभोतिक्षत्व 

जिराकरप्येन णवैकभूतारब्धत्वः व्यवस्यापितं यथा 

-“"एयिव्यादि का्ंदरवयं लिविध-शरौरेन्दरियविषयख न्न- 

कम्" कन । ̀ तत्न अरोरल्व' प्रयल्वदास्मस योमा- 

समवायिकारणवत््रिययबदन््यावयविष्वम् उपाधिभेदः 

न तु शरीरत्वः जातिः एथिव्यादिना परापरभावादहप- 

प्रत्तः" उपरख्छारटन्तिः । तथा च शरोरत्वम् अन्तप्रावय- 
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विभावहत्तित्ये सति बेष्टायद्वल्लिजाति सन्तं । इस्तत्व- 

एथिवोत्वद्रव्यत्वखन्तादिषारणाय वयन्तम् | घटत्वाद्रार- 

शाय चेटावदट््तोति। घटशरोरश्योगाद्षारणशाय 

जातोति। मदयत्वचंनत्वादिजातिमादाय साहुषादि- 

शरोरे लक्तणतमन्वयः । हल्तादावपि वेष्टा सत्येव 

च्ाध्याल्सिकवाषुसम्बन्बात अन्यथा भग्नत्तवरुरोडखादिकं 

न श्यात् | कल्यभेदेन ्टिंहशरोरखय नानात्वात् टिंह- 

त्वजातिमादाय तत्र लश्लणखमन्वयः नतु शरोरत्ठं जातिः 

एथिषोत्वादिना सष्करात् नापि वेष्टाश्रयत्वम् जिचे्ट- 

शरोरेऽव्थाप्ेः 1 । 

ददानो शरीरख्य त्रौ भपैतिकत्वचातर्भीतिकलप्रवादं 

निराकन्ेमाड" उपस्करटन्ति; । 
“प्र्यत्ता प्र्न्वाणां सयगखाप्र्चत्वात् पञ्चाठकं न 

विद्यते, ° 
“यदि गन्वज्ञे दपाकट्य् हावकाथशानेभ्यः पाञ्चभौतिकं धरर 
भषेत् वदाऽप्रत्य्चं भवेत् चथा प्रत्या प्र्लताण्णं वायुवनस्य- 

लनां खुंयोगोऽप्रयततस्तथा चरःरम्यप्रयद्ं दयादिति द््ा- 

न्तद्वारकं व, पञ्चा ककं न विद्यत षति थरौरसिति थेषः। 

कोदषाकादयस्तु उपषटम्भकजवलानलगता एव, चादर््वैति- 

कमव्येवस् । नन्वस्तु नौभौतिकम्, नवाणं भूतानां प्रय 

चत्वादिति चेन्न विजातीयारम्भख प्रतिषेधात् । एक्ख 
शु्खावयविनि गुखानारम्भरकत्वात् । वथा च यदि एथिवौ- 

जलाभ्याभारम्भः खात्] तटा वदारब्यमगन्धभश्छद् खात् 

शवं एथिव्यनलाभ्यामगन्धभद््पमरसद्च खात् । एयिव्यनिका- 

ग्याममन्वमरसमद्पमस्पुथं चच खादिव्यादयु म्” उ ०उत्तिः 

"्युखान्तराप्रादु्भाषाञ्च न ल ालकम्” ० | 

“एचिव्यप्रे जसं प्र्यलाणामेधारब्धं रोर प्रत्यक खधादयि 

यदि तवर युणान्तरं कारणयुणपू वकं प्रादुर्भवेत्, न त्वेत- 

दच्ि रकस गन्धादेरनार्मक्त्वखोक्ततवात् तथाच्च न 

लरप्रात्मकषसपि शरीरं न पवद. ललयारन्यमपीत्यथैः । 

कथं तद्योकञ्िद्ेव शरोरे पाकादोनाहपलम्भः ¶ दूष्यत 

चाहं" एत्तिः । “अण्डसंयोगस् ५ तिषिद्धः” षध ० ^निथः 

पञ्चानां भूतानां परस्सरद्धपटण्भकतया सयोगो न 

निषिध्यते, किन्तु विजातोययोररलोद्रवय' पर्यससवायि- 
कारणं शंयोगो नेष्यते | तयम ` तदुपष्टग्भात् पाकादोनां 

शरोर भवषयपलम्भ दति तद्धि किप्रशतिकलिदं माचुषथ- 

सोरम? शन्यत्र गोतभोयं लषपरतिष्ते ^ाथिवं तडूवि- 

पेषयुष्णो पब्धेः” (पाठान्तरम्) एयिवोषियेषगुखो गन्बो 

भादषशरोरे आानाशमनपायो दश्यते, पाकादयस्तु शष्क- 

अररे नोपलभ्यन्ते इति तेषामौ पाधिकत्व गन्धख्य खा- 
भाविक्त्वसिति पार्पिवत्वव्यवस्थिते :* उपरख्करटटन्तिः | 

, बेदान्तिनस्तु भदध्याहिकायख पाञ्चभौतिकत्वमेष प्रति- 
पेदिरे । तञ्च प्रभेयविवरण्णोषन्यग्से क्त तञ्च ६९४४० 

दिवम् । चा्वाकासतु कावखैव भोकतात्वं भन्यन्ते तद्धतं 
वत्व निराहवं तञ्च ६६8४० दर्थितस् । 

अनरे द्मभिधीयते } प्राघान्येन यद्ये कौकमूतारब्यत्वं तथापि 

कख मानवदेङ्ारन्धङत्वम् तदिवेचनोयम् | प्रायुक्तघ- 

श्तवाक्येन या ° वाकेन प्र्द्ष्य अवरो हशब्द ४४०४० 

दभितशा०लभाष्ये ख वच्छमादेतरेवश्त्या च शुक्रथोखि- 

तयोरेव योनिनिषेकेण वेतनाधिषाने देहारम्भयोक्त- 

त्वात् श॒क्रथोखितयोर्पादानत्वं युक्तं ताभ्यामेव दे 

र्भ््णात् श्र योखितोपाद्ानवत्वात् इख) प्यत्वं शुकरख 

मैजशत्वात् वैजसलञ्च युन, श्तौ “वेत्य यथा सौम्य ! 

पश्चस्यामाड्तावापः एरुववचसोभवन्तीति प्रच 

डति तु पञ्चम्यामाद्धताषापः पुरुषवचसो भवन्तोति 

प्रतिवचने च ्छा० ० धएुदषथन्दषाच्यदेहेन्दरियष'वातश्य 

चऋ््यत्वस्क्नम् शकर च बोदयब्नोपादनकत्वेन पार्थि 

वत्वमपि “खादित्याज्जायते दद्िषेटेरतरं ततः प्रजाः? 

दति मलना प्राग्द््थिंतेन यान्न ° वचनेन च अन्नो पादाम- 

कत्वसटोह्या च पार्थिंवत्वसिद्गेः । तथा च गूथस्बेन तयक 

कत्वमेव सानवदेद्धानां क्म् अतणव ““ल्प्राककषत्वात्त भूय- 

खवा तदयपदेशः” शा० ° मयासकत्वमेवोक्त' तेन पाच्च 

भौ तिकत्वोक्गिरितरभूतोपदम्भकतामाल्राभिप्राया। चखब्या 

बखवदागनेख विरोधात् कायद्य रकमूतारब्धत्वा लुभानं 

गरशिरःकपाकशुखित्वाुमानवत् न प्रसरत | ६६४० 

द्शिंतविषरण्णोपन्यासोक्कद्णा पाञ्चभौतिकत्ववत् भ्व. 

तिकत्वदाष्युपप त्ते रिति । 

गभैत उत् पन्तिप्रकारः रेतरवयोपनिषदि तद्भाष्ठे च 

द्थितो यथा- 

“"पुख्षेष्धवा अयमादितो गर्भ भवति । यदेतद्रे तक्तटेतत् 

शर्गेभ्यो.द्गेभ्य सेज्ञः सम्भतमाखन्ये वात्मानं विभक्तिं । तद्यदा 

स्तिया चि द्चव्यधैतच्जनयति तदस्य प्रथमं जन्र । 

तत् च्तिया अात्मभूयं गच्छति यथा ्वभङ्ग' तथा । 

रख्ादेनां न ह्गिस्ि शास्ैतमात्ानमत्र गतं भावयति । 

सा भावयिन्नौ भावयितव्या भवति तं स्रीगभे विभर्ति 

शोप एष कुभारं जन्ानोऽयेऽधिभावयति। स यत् कुमार् 
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जन्मनोऽदनेऽिभावयति खाक्ाममेड तद्धा वयव्येषां लोकानां 

सन्नत्या एवं सन्तता होमे जोकाखदख्य हितोयं जन "उप ° 

“वैराम्यह्ेतोरयमेवा विद्या कामकर्भवान् यन्ना{दिक्मं सत्वा 

च्म ज्ञोकाद्धमादिकरमेख चन्दरभसम्म्रष्य च्रकमां टचा 

दिक्रभेषेमं लोकं प्राप्यान्नभूतः पुरषे ऽग्नौ तः । 

तञ्िन् परुषे हवै अयं संखारौ रखादिक्मेणादितः 

प्रथमं रतोद्पेण गर्भो भवतोति तदाह तदेतत् शुरूषे 

रेतसे ख्पेणेति 1 तद्चतदर ोऽच्चमयस्य {पिण्डद सवेभ्यः 

अङ्गभ्यो रसादिलचखभ्यल्जः सार्पं शरोर, सम्मतं 

परिनिष्मनच्न' तत् एुरषद्याऽऽ्मभ् तत्वादात्मा | तमात्मानं 

रेतोष्पेख गरभौभूतनाक्ानमाद्मन्वे ष श्व यरोरे एथ बिभि 

धारयति । तद्रेनो वदा बख्िन काले भायां तुभतौ 

तखा योषाऽग्नौ द्टियां शिञ्चति । उपगच्छच्नय तदेतद्रेत 

चात्मनो गम भूतं जनयति पिता । तख रषद स्याना- 

निगमनं रोतःरेककाले रेतोङूपेखाख्य संसारि्यः प्रथं 

जन्् प्रयमावस्याभिव्याक्गः | 

तदेतदुक्तं पुरन्ताद्षावात्माऽहमात्नानमिल्वादिना | तद्र - 

नो बदा स्तयां सिक्तः खत् तखा आखान्नभूयमाक्राव्यति- 

रोकतां यया पितुरेकं गच्छति प्राञ्ञोति यथा खमङ्ख 

स्तनादि तथा तद्वदेव । तद्धाह्ञतोरेनां मातर" श गर्भा न 

हिनस्ति पिटकादिषत् । यद्ात् ख्वनादि ख ज्गवद्ा मभयं 

गतं तसाच हिनस्ति न बाधते इत्यथैः | सान्तर्वत्नी र 

भख भक्तरातानमन्नाक्मन उद्रे प्रविष्ट" मतं बध्वा भावयति 

वद्धयति परिपालयति मभेविरदाथनादिपरिडारमदकूला- 

यनाद्युपयोगद् कुर्वतो । सा भावयित्री वङ्क.विबरी भन्त- 

राक्मनो गमेभृतख भावयितव्या रक्यितव्या च भनां 

भवति। न ह्, पकारग्रद्यपकारमन्तरेण लोकेकसयचित् केन- 

चित् सम्बन्य पपद्यते ; तं गने सन्नी ययोक्तन गर्भधा- 

रणविधानेन विभक्ति धारयति प्रागृजन्द्मनः | सखा पिता 

असर एव पूनेव कुमारं जातमाल" जननो ऽध्य चनो 

जातं कुमार जातकन्ब्दिना यद्धाषयति तदात्मानमेष 

भावयति पिवराक्मैव एल्रद्धपेख जायत । तथा द्याक्त 

५“पतिजायं प्रषिशतःत्याद्” तत् किमथैमात्ानं इतधपेण 

जनयित्वा भावयति १ उच्यते-एषां लोकानां सन्तत्यै 

च्य विच्छेदायेत्यथेः । विंध्छिद्येरन् होमे लोकाः षुनोत्पाद्- 

नादि यदिन ङ : ते च घन्रोत्पादना दिका ऽविच्छेरेने- 

ब शन्तता हि प्र्वद्धपेण दत्त॑न्ते यद्मादिभमे लोकास्त- 

खआाचतद्विच्छेदाय ततत्तंव्यंन मोकाय; । तदख 

कायै 

संखारिणः घसः ङुमारद्पेख भातु रुदरागाच्िगेमनं तद्र - 
लोद्पचेच्वया हिनोयं जन्य दितीचावस्याभिव्यक्तिः अद्ध 

पिः” शाह्रभावष्यम् | 

स्थाषराख्ासपि भोगा यतने हवन््वमल्ति । तदेतदुद्धिञ्जथब्दे 

सन्स उक्तप्रायमपि षां० छ, प्रः भाष्ययोव्यक्न द्चचितं ‡ 

यया | ^न बाडनुङ्खनिवनो टच्चयुलमलतौषधिवनख्छ ति- 

दखवौरुद्ादोनामपि भोन्भृभोगायतनतवः पूववत्” ° । 

“न बाद्न्नानं यब्रान्ति तदेव शरीरमिति नियमः किन्त 

त्तादीनामन्तःसज्ञानामपि भोक्त भोगायवन' शरीर 

मन्तव्यम् | यतः पू्ैवत् पूर्वको यो भोक्ता चिष्ठानं बिना 

भतुष्यादिधरीरख पूरतिभावस्तहदेव उत्तादिशरीरेष्वपि 

शुष्कतादिकमिव्यथंः } तथा च ति; “अथ यदेकं थाखां 

जोबो जाय खा शरष्यतोत्यादिरिति"। नबाद्य- 

बद्धिनिवम इत्य शख एयक छ लत्वेऽपि छतदयभेशोके्य- 
मेष व्याख्ेयम् । खत्रभेदस्तु देष्यैभयादिति बोध्यसु "भा ०। 

““खटतेख ` द° «शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः । 

वाचिकः परचिष्डगतान् मानसेरन्यजातितास्” इन्यादि- 

खतेरपि दच्वादिषं भोक्त भोगायतनत्वमिल्यं: | ननु 

च्ादिषृषयेधं चेतनन्वं न धर्माधर्मोत्मिप्रसङ्गस्तना हइ । 

“न देहमालत्रतः कमाधिकारित्वः ३चिष्यडतेः' खर 

“न देहमाले ख धमां धर्मोत्पस्तियोम्यत्व' जोवसखय, कुतः † 

ंशिषद्यखतेः, बाद्धखादिदेषहविशित्व नेवःधिकारखवखा- 

दिचथेः" भा* | 
तख कायख षाड्विष्य खांच्छ्धन भार उक्तं यथा। 

`स्यूलशरोरगतं विषं प्रसङ्गाद्षधारयतिणमा० । “उष्य 

जाण्डजजरायुजो द्िव्लसाङ्ल्सिकषा सिद्धिक चेति न निय- 

भःणछ०। ५तेषां खल्व षां भूतानां नरो रवे त मीजानि भव्रन्ति 

चपण्डजं जोषञउछद्धिव्लभिति" छतावरख्डजादिद्धपं शरीर- 

व्रौविध्य प्रायिक्षाभिप्रायेणोक्त न तु नियमः | यत ऊश्च 

जादिषड्विधमेव धरोर भवतीत्यथेः । ततोष्मजा दन्द - 

श्यकाद्यः। अण्डजा, पकिसपांदयः । जरायुजा भतु- 

ष्याद्यः } उद्धिव्ना टत्तादयः । सद्भल्यजाः सनकादयः । 

सांसिद्धिका मन्ततपञ्ादि्षिद्धिजाः । वथा रक्तबीजथरी- 

रोलद्वथरीरादयः; दूति” भा०। 

कणाद्न सपे कायद्य योनिजायोनिजत्वमेदेन 

ह विध्यखक्तम् तद्ध अयोनिनथब्द ६४७४० दर्थितम् । | 

प्रकारान्तरे कावद चात्तिष्यस्तं लांण्सू न्मा यवा । 

"श्लिषा त्रयां व्ययखा शमः होपभोगदेहोभयरेडाः” 



काय 

च्ञ व्या .ततमाघममध्यमानां सप्राखिना, लिप्र- 

कारो देहविभागः,  करमेरेहभोगरे दहठोभवदेदा द्यैः । 

तल कम्ादे हः परभर्षौशाभ्, भोगे इन्द्राद् नाम्, उभय 

देच राजर्षोश्णामिति) अत्र 

विभागः । चन्यथा सवस्दैव भोगरेद्त्वापत्तः । चतुध्मपि 

आरोरमाद? भा० | 

न किच्चिदष्वचुशयिनः” छ० } “विदयादहशयं देष्य' 

पच्चात्तापाहतापयोः” शतिवाक्यादचुथवो बैराभ्यम् विर- 

क्तानां शरोरमेतच्नयविल त्तमित्यथेः । 

न्रे यजडभरतादीनामिति" भा० | ` 

प्राधन्योन. विधा 

यथा दन्ता- 

सर्वेषु च काये भोक्गरधि्ाननेव तद्ारन्भे प्रयोजकं 

तदेतत् षां*.भाष्ययोद्थितं यथा 

“भोग रधिानाद्धोगायतननिर्मा यमन्यवा पूतिभावप्रख- 

ङ्गात्” छ. । 
“^भोक्तोः प्राणिनो चिष्टानाद्य्ापारादेव भोगायतनद्छ 

शरीर {भिं भवति। अन्यया प्राणव्यापाराभावे शुकर- 

ओखितयोः पूतिभावप्रसङ्गात् टत हवदित्ययः । तथा च 

रषसद्चारादिव्यापारविथेषेः प्राणो देद्य निभित्तक्षारथं 

शारकत्वादिति मावः | नतु प्राणय्यंवाधि्ानत्व सम्भ- 

वति व्यापारच्वात्, न प्राणिनः, कूटस्वत्वात् निर्व्या 

पारद्याधिष्ठाने प्रयोजनाभावाञ्धेति तत्राह” भा० | 

^ श्टयहारा खाम्यथिष्ठितिर्गेकान्तात् "दर| “देहनिभाणे 

व्यापाररःपमधि्ानं खानिनञ्चतनययेक्ान्तात् साक्ताच्नास्त, 

कन्ठ प्राणद्पण्टव्यद्धारा, यथा रान्न: पुरनिमाण इत्यथ ः। 

तथा च प्राखद्याधिष्टाढत्व' सान्तात्, पुरुष्खयाधिष्ठाढत्व' 

प्राखसंयोगभाव्रो खेति जिम्} कुलालादोनां षटादिनि- 

मा णोषुथयेषम् | विर्ेषस्वय तत्र उेतनखख बद्धादेचरायप- 

यगोऽस्ि बदिपूरकमुटितवादिनि । यद्यपि प्राणाधि- 

छानादेव देष्निर्माणं तथापि प्राणदारा प्राणिख्योगोऽ- 

ष्यपेच्छते पुर्षाण्मेष प्राणेन देहनिर्माणादित्याशवेन 

भोक्तुरधि्ठाना-दुक्रस् ” भा० | 

सच प्रकारान्तरेण द्िबिधः स्थुलद्धच्डामेदात् तत्र- 
स्थ लकायोऽधि व्यश्शिमद्टिभेद्ात् दिविधः | तत्न व्यि 

काथोऽखादादीनां, तदत् पन्तिपरक्ञारो विस्तरेण दर्थितः । 

समद्िक्ायस्तु विराट्चन्द्वाच्यः। तश्छधोत्पत्तिप्रकारः 

संद्दपेण रेतरेयोपनिषदि तद्भाष्ये च दधतो यथा| 

^ रेत्ततेमे ल लोका लोकपालान्नु खजा दति। 
|] 3 र 

शोश्भप्रं ए इदं श्चास यत्” उपान ०। 

{ १९२७ ] 

४८३ 

काय 

“वववं प्राणिकभं फलोपादानाधिष्टानमूतान् चठते शो 

कान् खषा स रैश्वरः नरेषेचत- इमे लम्मःप्रमृतयो 
मथा खटा लोकाः परिपालयतवजिंता विनश्येयुः, 

तस््ादेषां रक्तणाधं लोकपालान् लोकानां पालयन् 

ष्टजे ऽहमिति । एवमोल्तितवा सोऽद्भय एवापप्रधानेभ्यः 

पञ्चभूतेभ्यो येभ्योऽम्बःप्रभृतोन् वान् तेभ्य एवेत्यथैः | 

एसष पुरुषप्रकारं शिरःपारयादिमन्तः सहड्व्याङ्धाः सखः 

पादाय मुल्िण्डमिव कुलालः एयिव्या असूच्छैयत् संमू क 

तवान् सम्पिख्डितवान् खावयवसंयोजनेनेत्ययैः» शाङ्कन्भा ° 

““तभभ्यतपत्तखाऽधितप्रख खं निरभिद्यत ययाख्डम्, 

खखाहाग्वाच्रोऽग्निः, नासिके निरभिद्येतां, नाङिकाभ्यां 

प्राणः, प्राणाहाुः, अक्चिणो निरभिद्येताम्, अक्षस्य च्चतुब- 

शष अदित्यः, कँ निरभिद्येतां, काभ्यां चवं, चोत्ा- 

हिणः, त्वङनिरभिद्यत, त्वचो लोमानि, लोमभ्यद्रोष- 

धिषनस्छतयो, दयं निरभिद्यत, नाभ्या खपानः,चपाना- 

युः, थिञ्ज' निरभिद्यत, शिज्राद्रेतो, रेतख छापः''उप०। 

तं पिण्डः परुषविध्ठदिश्याभ्यतपत् तदभिध्याःनं 

सद्कुल्य' कतवानिय्ैः । “यख न्नानमयं तपः "दूति श्रुतेः 

तस््ाभितप्रस्ेश्चरसङ्कल्यन तपश्ाभितप्रख पिर्ड़खय खं निर- 
भिद्यत छखाकारः इभिरमजायत | यथा पर्तिणोऽख्ड' 

निरभिदयते खम् । तद्याच खादाक्करणमिन्दिय 
निरक्तेत . .ततोवाचस्तद्धिष्ठानाग्नरले$कपालः | तथा 

नासिके निरभिद्यो ताम्, नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणा- 

दायुरिति सव्व ल्नाधिष्ानं करणं देवता च त्रयं क्रमेण 

निर्गि न्नमिति । अक्तियो करौ त्वक् । इदयमन्लःकरणा- 

धिष्टानस् । मनोऽन्तःकर ण्यम् | नाभिः सवैप्राखनिबन्धन- 

स्थानम् । तद्ध।द्पानयुक्गत्वाद्पान षति पाविन्द्रिय- 

च्यते! तदधाधि्ानो देवता खु धान्य तच्चा, शिचः 

निरभिद्यत प्रजनेन्द्रिवस्यानमिन्दरियं, रोतोविश्षगां थेलवात्घ- 

ह रेतसा उच्यते रेतस आपः इति" भा०। 

एषं साधिदैषतेन्द्रियादिष्टटिख्क्वा खदटरेवतानां यथा- 

यतन ̀ प्रवेशोऽपि तलोक्तो यथा 

“ता अत्रवीद्यथायतन' प्रपरिश्तेति” उप° | 

ईश्वरोऽजधोत्- इटमासाभिदमधिष्टानमिति 

मत्वा, सव्व" हि खयोनिष् रमन्ते, कतो यथाऽऽयतनः 

यख यददनादिक्रियायोग्यमायतन तत्मविशेति भा०। 

“अग्नि गभूत्वा छदं प्रायिशहायुः प्राणोभूत्वा नाविके 

प्राविशद्ादिवबश्ुभू लाऽकि्वो प्रविशद्िः श्रोतः 

“ता देवता 



काय [{ १९२८} 

भूता कर्णौ प्रापिशन्नोषधिवनस्प तये) लोमानि भृत्वा त्वचं 

प्राति शन, चन्द्रमा भनो भृत्वा इदय प्रावि यत् श्ड्युरपानो 

भूत्वा नाभिं प्राप्त् खापोरेतो भूत्वा शिच प्रावि 

शत्" उपनि० । 

“वथा स्तित्यहन्ञां प्रतिलभ्य ईरश्य नगर्व्यानिव बला 

विक्शताः। ग्नि गभिसानौ वागेव भूत्वा खां योनि 

शष्ठ प्राविशत्तथोक्गायमन्यत् \ वायुनासिके, च्ादि- 

व्योऽक्ति्ो | दिथः कर्शौ । आओ बधिवनस्यतयस्वचम् । 
चन्द्रमा इवम् । स्टनुनामिम् । चापः शश्र 

प्राविशन्» भा० | 

विस्तरस्तु भागण० रेचछ० १०अ० उक्तोयथा 

“बुरुषोऽख्ड' विनिर्भिद्य यदासौ ख विनिगेतः। खा- 

कनोऽयनमच्चिच्छन्नपोऽच्ता्तोच्छविः शएचोः» ११ ॥ 

““उक्तमेवाध्यात्मादिविभागं प्रपञ्चयनु “यदुताहं त्वया 

ष्टो वैराजात् षरुषादिदग् ! यथाशीत्तदुपाख्याद्ये” इति 

भ्रतिन्नातं तदुत्पन्तिप्रकारमाष्ह पर्ष इत्यादिन्म चरुषो 

वैराजः चण्डः विनिभिद्य एयक - विनिगेतः थक् 
सवित दूत्यः च्ययनं स्थानमन्विच्छन् यतः शुचि. शयं 

ष्तः शुचीः शुद्धाः अपः गर्भदकशंत्ताः अलाक्तोत् 

ससजा” ११ श्रीधरः । 
५ ताखवात्छीत् खख्टटाञ्च सङ्खं परिवतव्यरान् | 

तेन नारायणो नाम यदापः घुर्षोडद्धवाः?' १९ । 

“खश निवासं नारायण्नासनिरक्ा श्सषटयति 

तेन अश्च वासेन, यत् यमात् इरषो नरः तश्च दद्धवो यासां 

तानारा ऋपोऽयनमख दति नारायण इत्यथः । तदुक्न' 
“आपो नाराद्ति प्रोक्ञा चापौ) वै नरद्धनवः | अयनं 

लख ताः पूवव" तेन नौरायखः टतः दति” १९ ओौधरः 

द्व्य क्म च चाखञ्च खभावो जोवण्व च । यदचु- 

आद्तः शन्ति न सन्ति यदुपे्तया "१२ 1 

“तदय प्रभावमाद द्रव्यच्चपादान, कभादौनि निनि- 

शतानि, जोवो भोक्ता यद्याऽलसहात् शन्ति कार्य॑लमा 

भवन्तोत्यथेः'” १३. ्रोधरः । 

“रको नानात्वमन्िच्छन् योगतल्पात् सक्ठ्यितः । 

बोये' हिरण्ययं रेतो मायया व्यद्टजत् लिधा” १४ । 
शयोगण्व तल्पं च्या त्यात् । वीय ग्मर्पं देकं 

हिरण्म यमिव प्रकाशबड्धलस्** १8 रोपर । 

५ अधिदेव्मयाभ्यात्मसधिमूतभिति परभु; । अथैकं 

पौरुष बोयं विघाऽभिद्यव वच्य" १५ । 

कय 

“तख प्रपञ्चः अधीत्यादिना" १५ शरधरः । 
“अन्तःशरीर च्ाकाथात् एरषस्य विवेषटतः । ओजः 

सहोबद्ल जन्ते तनः प्राणो महानऽचुः" १६। 

“अन्तःशरोर यथ्ाकाशथः तात्, क्रियाशकश्वा त्न 
विविधं चेटसानख्य सतः, ओज ः-ष्न्दरियथक्तिः, चष्ो-सनः 

शक्तिः, बलं-रेहशक्तिः, ततः शच्चाक्रकात् छच्छाद्रःपात् 

` प्राणः दनाख्यः महानु शख्यः न्च: प्राणः सर्गे 
षास्'› १३ ओधरः। 

“ऋहप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्त' श्वं जन्तुष । 
ऋपानन्तसपानन्ति नरदेवनिवाऽचुगाः” १७ । १ 

““नडन्त' दयति न्विति यं प्राणन्त' चेष्टं कव्व" 
प्राखा इन्द्रियाणि च्ल पञ्चात् प्राखन्ति वें व्व न्ति 
चपानन्तं' चेष्टां त्यजन्तं आलु अपानन्ति बेष्टां सजन्ति, 
राजानमतु ग्टत्या इष” १७ श्रीधरः । 

प्राणेन ल्पता चुक्तडऽन्राजायते विभोः । पिषा- 

सतोजच्तचच प्राङकखं निरभिद्याव ̀  १८ ! 

“चिपता चालयता निनिक्त न चुतडादिकन्तु विराड्. 
जोवाभेदेनो पासनार्थरुक्तम आजायते ख ततः जक्ततो 
भक्षयितुभिच्छत इत्यथैः च्राक् प्रथमं निरभिद्यत विभक्गम- 

सत्" १८ शरौधरः | 

“चछखतस्ताल निभि चरं जिह्ञा नोपजायते । ततो 

नानारसो जन्ते जिद्धया योऽधिगम्यते १९. | 
"ताल अधिष्टानं, जिद्धा इन्द्रियं नानारसो विषयः 

4सुणचच देवता न्नातव्या एवः सव्व अधिष्टाननिन्दरियं 
देवता विषय येतञ्चत्टवमक्तमष्य म्” १९. चौरः । 

-विवच्लोखं खतो भूम््ो वङ्कवा गृव्याद्वं तयोः । लले 

वै तख छविरनिरोधः सभजायत'” २ ०। 

“ विषो, भिच्छो टं खतण्व वद्कदषता वाक् इन्द्रियं 

व्यातं भाषष्डं तयोरिति इन्द्रियदेवताधीनलतव' क्णो 

द्भवति” २० चोर । 

“नादिके निरभिद्येतां दोधयति भभखति | तत 
वायुगेन्वश्छो चुणोनखि जिषट्ततः” २१ | 

«नभस्लति प्रा्यवायौ दोधूयति दोधूयमाने खलयन्त' 

प्रचलति शति | तत्र नखि नासिकायां वायुता गन्ध 

वदतीति तथा, अनेन गन्धा विषयो दर्चितः चाथ इन्द्रियं 

जिष्टचतः गन्ध ग्टरोत॒मिच्छत,* २१ श्रीधरः | 

५यद्ाक्षनि निराखोकमाल्मानश्च दिटच्ततः । निर्भिच्रे 

अक्िणो तद ज्योति समहः? २२ । 



काय ¢ १९८2-3 काय 

निरालोकं प्रकाशम्धन्यम् च्यासोदिति चेष निर्भ- 

चिकभितिवदव्यधोभावः । तद् चात्मानं दे चकारा- 

दन्यञ्च वस्तु दर्तः अक्विखो स्यान च्चोतिरादिनयो 

देकता, चक्षुरिन्द्रियं, ततो चण्ख प्ख योयम् 
चनेन पं विषयो दर्थिंतः० २२ च्रीधरः। 

“बोध्यमानस्य ऋषिभिर नस च्लि कतत: । करौ 

ख निरभिद्येतां दिशः ओरोत्र' युण्यडः'' २३। 

“ऋषि मिरदर्गध्यमानखय तद्ात्नः प्रबोधनं यश्होतु- 

निच्छतः ततो गुह्यः शब्दपहणम्'' २९ । च्रौधरः 

“वस्तुनो ्टेडकाटिन्यलषुयुर्ववोच्णथोतताम् | जिषटलत- 

च्ल ङः निर्भिन्ना वदां सेम महीरुहाः?” २४ । 

““ब्टदुत्वच्च काडन्वच्छ लघत्वञ्च गुरत्वञ्च आङष्णत्वच्च 

दैषड्ष्णत्वे शीतता चे त्यथः । यद्य्लुष्णत्वलपत्वगौन्द्रिय- 

विषयमेव तथापि तख जिष्चाभावात् चोष्णत्वसिनयक् ` 

शैषठेति पाठेः वखगदेणज्छान्द्डः । वस्तुन एतान् धनान् 

जिषटलवस्लद्धिभित्ता तलवगिन्द्रियाधि्ानं चस जातमित्बरधः | 

खां रोमाकि, इन्दरिवं, महोरुहाचच रेवता जाता वस्तुनि 

"स्ते नोद्ोलिते लघुत्वगरर्त्वयोन्नौनात्तयोरपि त्वमि- 

न्दरिय्रिषयत्वस्ति पौराखिकाः २४ | खौधरः 

““तल्न चान्तर्म हिव तस्व! लब्ध शुणोडतः” ९५ । 

तत्र त्वचि न्तवैद्श्च वातो वादुर्वतः खाडत्यस्वितः करि 

निष्ठा । कथम्भूतः ? त्वचा ल्धो य॒ष्स्पर्यो येन । अयसः 

व्वगिन्द्रियनेव बहिः कख्डतिष हतं स्मे “हृत् रोमथब्दे- 

नोच्यते । तत्र मद्ोरुहाग्णां देवताम् । अन्तमहिख स्सथे' 
ग्टह्कत् तदेव त्वक्शन्ट् नोच्यते तत्र वाते देषता | तयाच 

तीये दच्छति ५^त्वचभख्य विनिभिन्नां विविशु्धिष्णयमो- 

अधः | चयेन लोमभिः कड“ यैरसौ प्रतिपद्यते । 

निर्भिचचान्यस्य भमांखि लोकपालोऽनिलोऽविशत् | प्राखि- 

नायेन खद येनासौ प्रतिपद्यते” इति । तत्र मना- 

खोति मरजजौपलतिता त्वगियये; प्राणेनांयेनेति प्राण- 

वादना व्याप्नेन त्वनिन्द्रिेयेत्यथेः । बह्ञ.चश्ुतौ त्वेक एवा 

शोनिदिष्टः ^त्वङ्निरभ्द्धित त्वचोलोमानि लोमभ्य 

व्योषधिवनस्य तय इति” २५ । श्रीधरः 

“ह्स्तौ दरहतस्तख नानाकर्म चिज्गोष बा । तयोस्तु 

बलकानिन्दर खाद्ानभयाचखयम्”.२६। 

«“वर्दतुः निभिन्नौ बचमिन्दरियम् इन्द्रो देवता तडुभ- 

शाच्रयम् चादानं कमे" २६ । श्रोधरः 
“ग्रति जिगीषतः पादौ खरुहातेऽभिकाभिकाम् । 

पद्धयां यन्नः खयं ₹व्य' कर्मेशः क्रियते मिः", २७ 
“भिकाभिक्राम् अभोष्टां विडितामित्यथैः | पद्भयां स~ 

यन्नो विष्णु रेव खयं तदविष्ाट रूपे स्थितः । कर्मभिरिति 
गत्या ख्यकरभेयक्निरिन्द्रियखक्तं हव्य क्रियते इति गति- 

प्राप्यं यन्ना दव्य: विषय दक्र भिरिति व्यि 
जौनेषपीयभेष रोतिरिति दथेयन्नराधिकारित्व यन्नादीनां 

द्यति" २७. श्रीधरः । 

"निरभिद्यत शित्रोवे प्रलानन्दाष्छतार्षिन; | उप- 

स्य आाखोत् कासानां प्रियं तदुभमयाच्रयम् ?२८् | 
“प्रा अप्यम् खानन्दोरतिः चषतं खगांदि तदर्थिनः 
शि्रोऽधिष्ानम् उपस्य इन्द्रियं प्रजापतिश्ारोदिति 

श्नेयस् । तदुभरयाचयम् इन्द्रियदेवताच्रयम् । कामानां 

स्तोसन्भोगानां रम्बन्वि प्रियं खम्” रद श्रौधरः 

“उत्ङिद्ध्तोधांठमलं निरभिद्यत द गुदम् | ततः 

` पादुखलतो भित्र उभे उभयाचरयः' २९. । 
^“भाठमलं भृक्तान्नादोनासम् असारं थं व्य् निच्छोः 

य॒दपायुमिनलोद्यर्गां अधि्ानेन्द्रियेवतािषयाः'” ३९ सरी° 

““खासिषद्योः एरःषु्यां नाजिद्ारभपानतः । तत्रा 

पानस्तते श्टयुः+ षकत्वहमयाच्नयस्” २० । 

“धुय देदात् एरा देहान्तराखि आङिस्योः सवते 

मन्तुलिच्छोः, निरभिद्यत इन्यलुषङ्गः । आअपानतः खपग- 

च्छतः यकत्वं शरश । नाभ्या दौन्यधि्ानादौनि नाभ्यां हि 

पराखापानयेबेन्धविन्ञे षे खलुरिति प्रसिद्धम्” ३० । शरौ ° 

“अादित्धोरन्नपानानामासन् कुच्चय्नाडयः । नद्यः 

अदद तयेसतुरिः एषिश्दाचये” ११ । 

५खन्नपानमादित्सोः सुहेच्छोः कुलि न्त्राखि च 

नाद्यञ्चासखन् । तन कुचिरधि्ानम् । अन्न्ाण्ि अन्नं पर - 

करणम् इन्दरियस्यानौयं, नाद्यस्तु पानसं खे तयोर्नाद्यन्त- 

वर्भवेः क्रभेख नद्यः सस्रा देवते ठटिर्द्रभरणं षर्स्तु 
रसप्ररिणामतः स्थौल्यं, तदाश्रये तदुभयनिमित्ते -तलान्न- 

स यदेच्छोः कुच्पन््रषुद्रतश्य इति चतुश्यं, पेयर्प- 

च्छो: कुचिनाडोनदटोपुषट्य इति दिवेक्षःः ३१ सनौर 

“निदिष्यासोराक्षमाथां इदयं निरभिद्यव । तति- 

मनचन्द्रदति सलः कामएव च” ३२ । 

५निदिध्यासेःर्नितरां चिन्तयितभिच्छोः कामेाऽभिलाषः 

इद्यमनश्न्द्रसद्भल्या अधिष्टानादयः'” ३२ श्रौध्रः। 

“त्वक् चभेमां घ रुधिरमेदोसच्ास्यिघात्वः । भम्यप्- 

तेजोमयाः शप्र, प्राणोव्योमाम्ब वाडुभिः? ३३। 



काय { १९३०} 

“तदेवम् अधिद्5ादिभेदं विभज्य उक्ता | 

धाल्वादोन सपमा त्वगिति हाभ्यां, तक् स्थलं च्म, 

लडपरिःसख्वतं च्छा , त्गादयेऽस्थपन्ता इन्दं कषड्धामेन नि- 

दिंडा: सप्र ये धातवे भस्यपतेजोमयाः तेषां पाच्च 

भौतिकल्वेऽपि वायुका थये राहारद्पत्वेन ७ बहंलयाभा- 

वादेवशक्रम्' २९ च्रोधरः । 

“युाव्रकानोन्दरिवाखि भूतादिप्रभवा शुष्य | मनः 

सव्वःविकाराता बृदधिर्विन्नानङ्पिणो" १४1 
“युषणात्मङकानि गुष्छेष शब्दादिषु आत्मा वेषां विषया- 

भिषठखखभावानोत्य्ैः । गुखाः अब्द्ादयः भूतादिरह- 

हकारः ततः प्रक्ष्य भवतोति तथा, अहक रकल्ितथोभ- 

नख्लभावा न वस्तुतश्तयेत्यधेः। अनर हेतः यतो मनर सर्ब- 

विकाराणाम् खल्या ख्खद््प, बद्िखु तथा भताथं- 

वित्तानर्ूपिणो। नव परमा पाहिखोति ठेरा- 

म्यां क्तम् अनेनव द्धिमनाः खर्प चोक्तम्” 

«एतद्भगवतो पं सलं ते व्या तं मवा । सद्यादिभि 

शावरयैर्टभिनंडहिरा€तम्? १५ । 

^“'ङपस' हृरति एतदिति प्रणया सड ख टभिः"" ३१ चरो 

विख्लरस्तु विराट थब्द् दष्यः। 

ष्छच्छोऽपि दिषिषः आाधाराघेयभेदात्। त्रा 

धारभूतख् मातिवाह््िकतचं तसद्पःदिकं च ६६३ ट 

दितम् ; “तत्तदेव ब्टह्णाति शरोरमातिवादहिक- 

सितति विष्णुध० | ^आ तिवाद्िकरन्नोऽसौ रेषो 
भवति भागव ! | केवलं तन्त्यां नान्येषां प्राणिनां 

कचित्” विष्ण् भ~ । “श्रातिवाहिक एकेाऽस्ति देहोऽन्य- 

ख्लाधिभौतिकंः। स्व्वासां भूतजा तीनां बह्ञयस्देक एव किम्” 

शां०प्र्मा० तवाक्यम् । श्राघेयकायस्तु तदाचितं 

सप्रद्थावयतं खच्छशरोरम् तञ्च आातिवाद्िकशनब्दे 

६६२४० दर्भिंतसम् । तञ्च वेदान्तिमते ^पञ्चप्राणमनो- 

बुच्धिदयेन्द्रियश्भन्वतम् । अपञ्चोलतभूतोल्य' खच्ाङ्' 

भोगसाधभम् ” इवयक्तलचणसु । खद्धपमते पञ्चप्राणस्छले 

पञ्चभूतानोति भेदः आतिवाहिकशब्दे ६६ रेट्विषटतिः । स 

च प्रथमतः हिर ण्यगर्मसैवोतृपेदे तत॒ रख कम्पीविेषात् 

उञ्धावचकायेत्पत्तिययोक्तं सां०्०भा०ननु लिङ्गः चेदेकं 

तह्हि कय एुर्षभेदेन विलक्षणा भोगाः खु: ? तलह । 

“ब्यक्रिमेद्ः कर्मक्थिषात्" स्०। “वद्मपि सर्गादौ 

ह्िरण्यार्भपाधिद्पमेकमेषव लिङ्ग तथामि तद पश्चा 

इद्क्गिमेदो व्यक्गिद्पेणां शतो नानात्वमपि भवति य॒घेदा- 

काय 

मोमेकदछ पिट लिङ्गे नानात्व लो भवि पुमकन्धा- 

दिलिङ्गदेख्पेख | ततर करका क्ैतरियेषा।दति । 

जोवान्तराश्णां भोगहे दुकमोहेरित्यथेः । अल विेषकम-चै 

समष्टिसिष्जीत्ानां साधारं करेभिर्भबतीत्यायावम् । 

अयं च व्यक्गिभेदो मन्वाद्भिरप्यक्नः | यथा भनौ इर 
षड षडन्द्रियोत्मत्तयनन्तरम् 

“तेषां त्ववयवान् ्च्यान् षखामग्यभितौ जसाम् । 
सच्चिवेश्याक्ममालाच सर्गसूतानि निर्ममे" इति खाति 

समस्त सङ्गथरोरोपलचणम् । आत्ममाल्ाद्च चिद् शेष 
खंयोज्येत्य्ः । तथा च ततैव वाक्यान्तरम् 

"“तच्छरीरखसत्पचेः कार्यैः करणैः शह ¦ केनन्नाः 

समजायन्त गान भ्यश्तख धीमतः” 

त्य च सव्वकायव्यापिल्योऽपि यास्तेऽङ्ुरमा्रतया 

कल्पनं यथा सादुनु प्रवचनभाष्ये -- 

“अङ्कमा एुरुषोऽन्तरात्रा सदा जनानां दये सन्नि 

शिष्टः" । ^अङ्गमातः एरुषं निखकप बह्ादुयैसः” 

दूति तिदतो न हि लिङ्गशरीरख शकलयरीर- 

व्यापिनः खतो.ङ्टमादत्व सम्भवति । त आधार- 

स्याङ्ग टमात्रत्वमथांत् सिद्धति) यथा दोप शवग्ट्ह- 

व्यापित्वे ऽपि कलिक्ाकारत्वं त लवन््या दि च्छया शख दथो- 

परि सम्पिख्डितस्य पार्थिपभागयखय कचिकाकारता तथेव 

लिङ्गरेडय देव्यापित्वे ऽङ्ग ठण्रिमा शल ' छश्रसमूतसा- 

ङ्गप्ररिमाणत्व नादमेयसिति? 

तथा च भोगसाधनत्वन मोगायतनत्व' लिङ्गशरीरखव 

तदाश्रयत्वात् श्यलशरोरख तथा व्यवहार उपचारात् 

तदेतत् खां °प्र*भाष्ययोदशितं यथा 

तदेधिष्टानाश्रये दे तदादात् तदादः ” स् °।^तसख लिङ्ग 

यदधिष्टानमाञयो वच्छमाणसूतपच्चकं तद्धाज्ये षाट्कौ- 

भिकदेङे तहादो देप्रादष्हादात् तख्योधिष्टानथब्ोक्तख 
देवा द्ादित्यथेः लिङ्गसम्बन्धाद् धिष मख देइत्वम्, खधि- 

छानाचरवत्वाद्च श्यलद्य॒ देहत्वभिति प्यैवशितोऽचंः। 
चअधिष्ठानशरोर च छच्ता' पञ्चमूतात्लकं वच्यते तथाच 

शरोरत्रयं सिद्धम्” भा० । 

वेदान्तिमते कारणशरोरमष्ये कसस्वि तज्खाविद्याखप 

बेदान्तसारे तद्चोक्गम् । चोयते सद्धोयते खषघातद्पेण 

वि-कम्पंयि षञ्ज, आरेनमतसिङ्धो जोवधम्र घमा 

कःशपुद्धलोपायिके विद्यमाने १२ सुघातभदे जोवाख्ि- 

कायः धर्मास्िकायः अधन्ास्िकायः अाकाथास्तिकायः 
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धद्लाङ्तिकायः इतिहि तेषां मते पद्ध पदायाः ॥ 

अचेच्छब्दे २८१४० विदतिः। 

“कायेन सनसा बद्धा केवलरियेरपि। योगिनः क्म 

कव्यन्ति” गोता | "पदचदङ्ेन प्रविष्टः शरपतनभयात् 

पूवव कायम्” शङ । 

कायम् कुभा० | 

भूयसा 

कायचिकित्सा स्त दैत टिषेषु आयेदाङ्गष मध्ये च्- 
लोक्तो चिकित्साङ्गभेदे। “ततोऽल्ायुष्टमल्पभेधस्त च्चा व - 

लोक्य नराणां भूयोऽषट्धा प्रणोतवानु-तद्यधा . शल्य 

शःलक्य' कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारणग्टयमगद्तन्त्र 

रक्षायनतन््तः वाजोकरणतन्त्रमिटि” विभज्य सुते 

लक्तित यथा «“कायचिकितसा नाम सर्व्वाङ्गसंष्टतानां 

ज्वएातिसाररक्तपित्तशाधोन््ादापस्मारकुशा- 

दौनापशचमनाधम्” | 

व्याघोनां 

कायबन्धन न° कायं बक्षाति बन्व-ल्द्, । चेतनाधिषिते शुक्र 

ओोखितयोः संयोगभेदे । ^भोक्ग रधिरानात् भोगायतन- 

निम््ांणमन्यथा पूतिभावप्रसङ्गात्? साज ° च तनाधिष्ठाने- 

नैव शुक्रो णितखं योग देहर म्भ्ेठत्वोकतो ्तस्धे तथ त्वम् । 

कायस्य माननिव मानमख । रपर कुटोरे 

लिका० | तख बिशालत्वाभावेन कामभानतपरिच्छद्कत्वा- 

न्तन्धानत्वम् । दैत° । रदेहप्ररिमाये न° । 

कायरूपसंयम ० पालन्खलादुक्तं ध्यानविभेषद्ध्पे सुयम 

भरेदेस च तत्र सविस्तरः फलस्ितो दितो यथा । 

“कायद्छपशय मत्त् पाद्यथक्गिस्तम्भ चक्षुःप्रकाशासयोगे- 

ऽ न्तद्ानम्” द° । 

५कायद्पे संयमादूपख या याद्या शर्गिस्तां प्रतिब- 

ज्ञाति साद्यशजिस्तम्भे सति चचतुप्रकाथार्योगेऽन्तधांन- 

शत्पद्यते योगिनः । एतेन य्द्ादययनङ्गानक्त वेदि 

तव्यम्” व्यासभाष्यर । 

“पञ्चात्मकः कायः सच ख्पवत्तया चा्लुषो भवति 

पेण हि कायश्च तद्रूपञ्च चचक थक्तिमलुभवति 

तत्र यद् छपे सयमविशेषो योगिना क्रियते तदा खमख 

साद्यशक्तौ खपपत्कायप्र्यचताे॒ः स्तभ्यते तस्मात् 

खाद्यशक्तस्तम्भे सत्यन्त्ानयोगिनस्ततः परकोयचक्तजनि- 

तेन प्रकाशेन न्नानेनासभ्प्रयोगः चल्तन्नानाषिषयत्व योगिन 

कायद्यबेति यवत् तस्खिन् कत्तेव्यऽन्द्खानं काररण्मि्यः|। 

श्तेनेति कायशब्दस्मशरसगन्धसंयमात्तद्पाद्ययक्तिसतन्भे 

चरोत्नतयषनघ्राचप्रक्ञााषस्मयोगे ऽन्तद्धानमिति'' विव° । 

€ १ | 

५^पग्यङूबन्धस्थिरपव्व- 
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कायोवल्यते चअाच्छराद्यतेऽनेन वल-दटृतौ 
करणे च्यर् । कवचे वभणिह्ारा० | 

| कायव्य एर भारतो दखुप्रुभेदे तदुत्पत्तिक्थादि भा० शा० 

१२५अ० यथा| 

“निषाद्यां चतियाचज्जातः च्त्रधर्माचुपालकः | काय- 

व्यो नाम नेषादिदेखत्वात् सिद्धिमाप्नवान् । अर्ये 

सायं पूर्व्वा सगय प्रकोपिता । विधिन्नो सगजातीनां 

नघाद्ानाद्च कोविदः | सब्यैकालप्रदेन्नः 

चरः सद् | धमेन्नः 

पारियात्र- 

सव्यभूतानाममोवेषढं ढायुधः | 

अष्यनेकशता सेना एक एष जिगायसः | सटङ्ाषन्ध- 

बधिरो मडहारण्ठेऽभ्य पूजवत् । मधुमासे ल फलेरत्नेर- 
इ्ावचेरपि । सतत्र भोजयामास माग्यान् परिचचार 

च | आओरण्यज्गान् प्रत्रजितान् ब्भष्णन् परिपजयन् । 

च्छपि तेभ्यो श्गान् इत्वा निनाय सततं वने। येऽखाच्र 

प्रतिग्डहृन्ति द्युतो जनशङ्खया | तेषामासज्य गेधेष 

कल्य एष स गच्छति| बहनि च सहच्ाणि सामणीते- 

ऽभिव्रिरे । निमे्यादानि टष्यनां निरनुक्रोशवत्तिं नाम् । 

दख्छवः जचः । हत्त देशकालन्तः परान्नः चरो दद- 

व्रतः । सपामणीौभवनो ख्यः स्वेषामेव सङ्गतः | यथा 

पालयास्नान् 

कायव्य् उवाच । 

यथा वच्यसिनः करिष्यामस्तथा तथा| 

यथान्यायं यथा भाता यथा पिता 

परा बध्व स्यं भोर मा शिश्रुः मा तपसखखिनम् । 

नायुध्यमानो इन्तव्यो नच याह्या बलात् स्यः । 

सव्वधा स्ती न इन्तव्या सव्वंसक््ेष् केनचित् | निन्यन्तु 

जाह्भमणे खस्ि योडव्य्ञ्च तदेत; । सत्यञ्च नाभिडन्तव्यं 

सारबिन्नञ्च मा कथाः । पूज्यते यत्र देवाश्च पितरोऽतिध- 

यस्तथा । सर्व्वभृतेषुपि च वै ब्राह्मणो मोच्मरेत। 
काय्यं चोरपाचतस्तवां सव्वस्लेनाप या भवेत् । यस्छ 

ते सम्भरुष्टा मन्त्रयन्ति पराभवम् | न तख त्रिष 

| लोकेषु त्राता भवति कञ्चन । यो नाद्मणान् परिवदेदि- 

नाशन्चापि रोचयेत् [ .द्र्थोदव द्व ध्वान्ते रुवं तख परा- ५ 

भवः | इव फलमासीनः प्रत्य.क।ङन्तेत सर्वशः| येये 

नो न प्रदाखन्ति तांस्तांस्तनाभियाखति। शिष्छथे' 

विडितो दण्डो न टद्धयधं विनि्वयः। ये च शिष्टान् 

प्रवाघन्ते दख्डस्तषां बधः येच राद्रापरोध्म 

तदेव तेभ्नुमौयन्ते कुणपे क्रमयो 

स्रत: । 

टङ्कं कुञन्ति केचन । 

यथा! ये षन्धमोशास्तरेण वन्तेरच्रह दस्दवः1 अपिते 

दवो मूला चिप्र रिहिमवाम्बुः'। 



काय 

कायन्य, इ काये वातादीनां धादूनां सप्रानां ल्गादीनाच्च 

वयो व्यृहनम् । कायस्य वातादोनां विन्यास ^ नाभिचक्रो 

कायव्यहन्नानम्"पातण्०““नाभिचक्र संयमं कत्वा काय- 

व्यं विजानौयात् । वातपित्तक्न श्रणस्त्रयो दोषाः सप्र 

सन्ति धातवः- खगो तमां सस्त यस्यिमच्जाश्ुकराि परं 

पब्बमेषां बाड्मिनयेवंविन्याखन्तानम्” भा०।६त०। यो- 

गिनि: कर्मेभोगाथं कल्छिते रकायष्छदा्ये च यथाच 

भोगां कायव्यृहरचना तथा चिन्तामणौ श्चक्रिवाटे न्ग 

यथा५^यनत् माऽभूक्तसिति खटतिविरोधेन चोयन्तद््यादिचते- 

रन्यथा वनं, तच्च खटेते : प्रत्यचबेदबाधितत्वेन तदर्धा 

कवेद्ानलुभापकत्वात् | वामदेवसौभरिप्रश्टतोनां कायब्युह- 

ख उणान्तन्तवन्नानेन कायब्यूहलत्पाद्य भोगहारा कमेच्तय 

दति चेच तपःप्रभावादेव तचत्वन्नानातुतृपादे बर काय- 

व्य हसम्भ्षात् । भोगजननायेद् कर्भभिरवश्यं तत्ततृकाय- 

जिष्याद्नमिति न तत्र॒ तच्वन्नानोपयोगः । यौगपद्यञ्च 

कायामां तच्जलनकधसं खभावात् वपः प्रभावाद् वा" । 

-एकख्ैव जोवस्य चित्तान्तरा{य कायेन्द्रियाखि च निम्पाय 

तत्ततकम्पोभोगा यैरचितकायव्य न योग देतत् ° 

मा समथितं यचा । “खहल्यादेव ठ वच्छ ते:" था” 

ख । ““हादेविद्यायां च्ूवते-“ख यदि पिदलोकष- 

कामोभवति श्ङूल्पादेषाख्य पितरः सखलिषन्ती- 

त्यादि" । तत्र खंययः-किं शकल एष केवल: पिन्रादि- 

खसल्यानच्ेतु; उत निनित्तान्तरवद्ितिः १ इति तत्न 

सन्यपि सङ्ल्छादेवेति चवे लोक्उन्निमित्तान्तरापेला 

डुक्ता यथा लोकेऽ्छदादीनां सङ्कल्याट् गव्यादिभ्यच्च 

ेठम्यः पित्रादिसम्यन्तिर्मवत्वे ` शक्खापि खात् णव 

दृष्टविप्ररोतं न कल्छितं भविष्यति । शङ्कल्यादेवेति व॒ 

रान्नद्व शद्धख्पिता्यसिद्धिकरीं साःधनान्तरसामयीं 

उलभामपरत्तपोच्यते । न च शङुःल्यमात्ररुखथानाः 

पिन्रादयोमनोरयविजम्धितद्द्चलत्वात् दुष्लं भोगं 

समपयत पर्या ुरिद्धे च प्राप्ने ब्रुमः-षुडल्पा 

देव ठ केवलात् पिन्नादिस्श्ल्यानमिति। कतः? तच्छतः 

“ सङ्कल्यादेवास्य पितरः ` स्चन्तिढन्तीत्यादिका” हि खुति 
निंमित्तानरापेच्चायां पीद्योत । निभिच्चान्तरमपि यद 

सङुल्पानुविधाग्येव स्याद्व्ठु म तु प्रयन्नान्तरसम्पाद्यं 

निभिन्तान्तरभिष्यते प्राक् ततृसम्प॑ततेब न््यसङ्कत्यतवप्रस- 

ङ्गात् । च च खुतिगम्ये ऽयं लोकवदिति सामान्यतो दद 

कमते । सङ्लदलादेव चैषां यावतृप्रयोजनं स्रया 

{ १९३२1] काय 

पपत्तिः, परालतसङ्भल्मविल ल य त्वा तड" भा ० । 
“खतणएष चानन्याधिपतिः ` ट ०५अतणएव चा बन्ध्यसङ्क ल्यत्वाद् 

नन्याधिपतिर्खिदवान् भवति नाख्ान्योऽधिपसिर्भवतो्र्षः | 
न हइ प्राङ्लतोऽपि सङ्कल्पय चन्यसवाभिकत्वमात्नः सष्वां 

गतौ सड्ल्परयात । खतिचच तदहूर्थयति “अय य द्हा्मान 
मलुविद्य प्रब्रजन्तयं तां सत्यान् कामान् तेषां सङधु लोकेष 

कामचारोभवतीति"भा० | “अभाव वाद् रराद द्वम्" 

ख. ° ^“सङ्कल्पाद्वाख्य पितरः ससलिष्ठन्ति'” इतः अते. 

भनस्तावत् सङ्कल्य घनं सिद्धं॑शरीरेन्दरियाखि पुन; प्रापे 

ऋव्यद्य विदुषः सन्तिन सन्तति सर्मच्छते तत्र वाद्रि- 

स्तावदाचाययेः शरोरद्ेन्द्रियाणाञ्चाभावं मह्टौयमानद्य 

विदुषो मन्यते । कशमात् ? एवं याहान््नायः^“मनरेतान्- ` 

कामान् पश्चन् रमते यत्र ते बह्धलोकः”इ्ति। यदि मनसा 

अरो रेन्द्रियेच विद्रेत् भनसेति वेषणं न दयात् । 

तद्छाद्भावः थरोरेन्द्रियाणां मोच” भा० “भावं ज भिनि- 

िकल्पामननात्” ° “जंमिनिराचार्यमनोवच्छरोरसखापि 

शिन्द्रियख्य भावं छतं प्रति मन्यते, यतः “ख एकधाभवति विधा 

भवति” इत्यादिना ऽनेकधाभावकल्यमामनन्ति नद्यनेकव्रिध- 

ता विना शरीरभेदेनाञ्चसौ खात् यद्यपि नि्ुषायां 

भृसदिद्यायामयम्नेकधाभावे विकल्यः पद्यते, तथापि विद्य- 

मानभेवेट्ं स णावस्वायाने चं मृसविव्यास्तुतये सो 

श्यत दत्तः सयुखविद्याफभावेनोपतिदव इयुच्चते” भा ० 

“हाद शाडव्डुभयत्रधं वाद्रायणोऽतः" ० ^वाद्रायथः 

प़नराचार्ययऽतणएबोभय लिङ्कतिद्भनादुभयिधतवं साधु म- 

"न्यते, यदा सथरोरतां शद्कुल्प्य ति तदा सशरीरो भवति, यदा 

त्वशरीरतां तदा अशरीर इति सत्यषड्ल्यत्वात् सड ल्व - 

चि्रप्राञ्ध, हाद याहवत्-यथा हाद याहः सत्र मह्ोनञ्च भवति 
; 

उभयलिङ्गतिदर्थनात् एवसिदिमपौति"" भा ""तद्भावे 

` सन्ध्यवदुपपद्यते""द ° "यदा त॒ सेन्द्रिरग्य शरोरश्याभावश्छदा 

यथा शन्ध्ये स्थाने थरीरन्द्रियविषयेष्व विद्यमाने ष्वष्यपलच्धि 

सालाएव प्ितादिकामाभवन्त्य भोक्ेऽपि खः णव तदु- 

पपद्यते" भा० "भावे जाखद्त् "० भाते नजनोर्मेया 

जागरिते विद्यमानाणव पिल1दिकामाखवन्तयेवं सक्रखापय- 

पपद्यन्ते” भा ° “'्रदोपवद्बेयस्तथाहि द्भयतिणदछ ° “भावं 

ऊंभिनिर्विकल्यामननादित्वत्र सथरीरलं शक्तखोक्गं॑ तत्र 

विधा भावादिष्नेकशथरौरसगं किं निराककानि अरीराश्ि 

दारुयन्त्रवत् न्यन्ते १ किंवा घाककानि? अङद्ादिथ- 

रोरबदिति भवति बौच्ा। ततरा क्मनशोरभेदादुपपत्तेरेकेन 
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अरीरेण योगादितराणि निराकाङ्ञानीयेवं प्राप्रे प्रतपद्यते 

प्रदीपवदावेथ दूति । यथा प्रदोपएकोऽनेकप्रदोपभावमा- 

पद्यते विकार शक्तियोगात्, एवभेकोऽपि सन् विदानेच्य- 
योगाद्नेकभावमापद्य स्रा शरोराख्याविशति । कुतः। 

तथाहि दशेयति शास्तरमेक सानेकभावम् "ख एकधा भवति 

विधा भवति पञ्चधा सप्रधेल्यादि'' । नेतदारुयन्त्रोपमा- 

भ्यु पगभेऽवक॑पते ना।प जोषान्तराजेे। न च निरात्म- 

कानां शरोगाणां प्रठत्तिः सन्भवरति । चन्लाल्ममनसो- 

भेदालुपपत्तेरनेकशरोरयोगासस्भव दूति नैष दोषः एक- 

मनोऽलुत्तीनि ससनस्कान्येवापराणि शर)राणि सत्यरड्- 

ल्यत्वात् चखच्छति । शेष च तेष पाधिभेदादात्ननोऽपि 

` भेदेनाधिष्ठाटत्वं याच्यते । रपव च योगशस्तरेष योगि- 
9 

नामनेकशगरौरवोगप्रकिया'? भा० | 

यथा च परशरोरे चिन्तखधाने स्तथा पात ० छ. ० भावष्ययोः 

दित" यथा 

“बन्धकारणेिल्यात् प्रचारसंबेदना द्ध वित्तश्य परथरी- 
राकेशः" एात० ० 

“लोलोभ॑तख सनसोऽप्रतिषख चरौरे कमा चयवथादवन्ः 
प्रतिषेव्र्थः तद्ध कर्मणोबन्धकारणस भैयिल््' समाधि 

बलाद्भवति प्रचारसंबेदनच्च चित्त षभाधिजमेव, कर्म 

बन्ध्तयात् स्चत्तख्य प्रचारसवेदनाञ्च यागौ चित्त" 
स्वशरोरान्निषकण्य शरीरान्नरेष् निःच्तियति निःचिप्रं चित्त- 

्ेन्दरिया ग्यचुपतन्ति यथा मर्धकररालानं मचिका रत्म- 

तन्तसलुत्छतैन्ति, निषरिथिमानमटुनिविश्न्ते तयेन्द्रियाखि पर. 

शरीरावेे विन्नमनुविधीयन्त' दूति व्यासभा० । 

कायसम्परदु स्त्री €त° । "“द्पलावर्यवल्लवल् सं हननत्वानि 
कावसभ्यद्ः“ पात° तोक्गो दपरलावरयादौ । ^“ततोऽ- 
िखादिपरादुर्भाः कावसस्पदर्मानभिषात्च" पातन्द्ध० । 

व्याख्यतभिदमे चर्यं शब्दे तद्ध १५५१ ०श्यम् । 
कायस्य ^ कायेष सवेमूतद्पदेषेष तिर्टति अआन्तर्यामि 

तवा स्था-क ऽत० १परमाकनि मेदि०। यथा च सर्व्व 

शरोरेष अिष्टाटतयाख स्वितिष्छया अन्तयांमिबाद्णे 

द्थित' तच्च वाकः १३०८० दर्शितम् । जातिभेदे कर 

चद्पे व्रान्यच्त्िये करखशब्दे तस्य ण्टितिः। 

अथ कावस्यानां द्रत्वाग्द्रत्वविषवे बडवा विप्रतिप- 

्तिरस्ति ऋतस्तद्द्धपष्टाव प्रमाष्यानयद् व्य सोमस्यते । 

"णवं इत्वाऽ्लनं रामः खन्वाय निचितान् शरानु | एक 

गष वयौ न्तुः सव्वानेवादेरान् पान् | केचित् 

गहनमाच्ित्य केचित् पातालसाविशन्। सगभ चन्द्र 

सेनख भायां दाल्भ्याच्रमः यवौ । ततो रामः सना- 

यातो दालभ्याश्रममचत्तस् । पूजितो छनिना सद्यः 

पादाच्याचमनाद्भिः । ददौ मध्याङ्कसमये तस्म 

भोजनमाद्रात् | रामस्तु याचयाभाऽ दिस्य ख 

मनोरथम् | याचयामास रामाच कामं दालभ्यो महा- 

श“नः। ततस्तौ परमप्रीतौ भोजन' चक्रत॒रुदा | भोजना- 

नन्दः दाल्भ्यः पप्रच्छ भागय प्रति | यन्वया प्राथितः 

देष | तत् त्वं शंसितठमरसि। राम उराच तषाथ्ने मदा 

भाग सगा स्री समागता। चन्द्रसेनख राजः चति- 

य्य मद्धात्मनः | तनक त्व" प्रथित" देहि हिंक्ेयं तां 

महाशन! । ततो दाल्भ्यः प्रदयुवाच, ददासि तव वाजि 

तम । दालभ्य उवाच । च्तिय' गमश्च" बालं तनो त्वः 

दातम्ेसि । ततो रामोऽब्पोदालभ्य' यदथमदहमागतः । 

चलियान्तकरश्चष्धं तत् त्व" याचितवानसि। प्राश्न 

त्वया विप्र ! कायस्य गभे उत्तमः | तख्ात् कायस्य 

द्त्याख्या भवष्यति शिशोः श्रुभा | एवं राभो महा- 

भाह्धष्ित्वा तं गर्भ्ठत्तमम् | निजेगामाश्रभात् तखात् 

चलिदान्तकरः प्रभुः । कषायस्य यष उत्मन्नः चलायां 

च्त्रियात्ततः । रामान्नया स दाल्भ्येन चत्रधर््रात् बह 

ष्कतः। कायस्यधर्द्ोऽ्े चित्रुपरदय य; खटतः । 

तद्रो वजा कायस्था दाल्ष्यगोतरान्नतोऽभवन् । दालभ्यो- 

एदे यतन्ते प्रे धर्ि्ाः सत्यवादिनः | कदाचारपरानिदयं 

शता 'इरिडराङ्खंने। देविप्रपितृणाच्च चछतिथोनाश्च 

पूलकाः” इति स्कान्दे रेशकामाहातप्रम् । अतर लान 

धम््द्धष्िषकतः इव्यनेन सगरेण काम्दोजादीनाभिव 

तद्य तद्शद्य च चन्लयधर््दुद्धोपनयनादिराङ््य- 

प्रतःतादपि विव्रगुप्रधश्ैत्वदानकथनेनोपनयनाटिभ््व' 

बेदाचिकारित्व च रचितं तेन केव्वुद्धादिरािन्य- 

मात" चिन्युप्रधम्् तदानेन लेखनाधिकारः दितः । 

चितगुप्रधम्य्च त्ट्प्तिस्ितः पद्मपुराणे टिखगड 

खक्रोयया- 

भणं ध्यानस्ितस्धाख्य सर्व्व कयाहिनिर्गतः | {दव्यद्पः 

पुमान् विश्वत् मसोपावन्च लेखनीम् । चतरगुप्र इति 

श्ट्वातो धस्मराजसमनोपतः । प्राणिनां सदशतक्पलेखय 

स †नद््पितः बरह्मणा, ऽतीन्द्रियक्नानी देाग्न्यो यन्न 

संद) भोजनाच शटा तद्याद छतिर्दीयते विजः। 

जद्धकायोद्धवो यात् कायस्थो वणी उच्यते | नाना- 
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गोतराञ्च तद्षंश्याः कायस्याभषि सन्ति वे" | भविष्य 

पुराणे च | दत्ताय उच | विकालन्न' मह्ाप्रान्नः 

यलस्तयसनि पुङ्गवम् । उपस गम्य पप्रच्छ भीश्ः शास्तरभ्टतां 

वरः | चतुर्णामपि वर्णानामाच्रमाखां तथेव च | सम्भवः 

सङूरादोनां खतो विस्तरतो मया | कायस्योत्पत्तयो लोके 

ख्याताचव महासने} । भूय एव म॑डहाप्रान्त, ओरोठमिच्छामि 

तक्त्वतः । वैष्णवा दानशौलाञ्च पिद यन्नपरायष्णः। 

सुधियः सर्बशास्त्रेष काव्याल्भारबोधकाः । पोदारो निज- 

वगाशां माह्धदागां विशेषतः | तानद्धं चरोठुमिच्छामि 

कथयस्व भद्ासने तन्द्र संशयं विप्र | वक्तमरहेसधेषतः । 

ष्ति ष्टो छनिप्रान्नः गाङ्गेयं! प्राह तन्वतः । पलस्य 

उधाच। ष्टण गाङ्गय! वच्छामि कायस्योत्पर्तिकारयस् | 

न शरुतं यत् त्वया पुज" तन्द्रो कथयतः श्ण । -येनेदं 

खकलं विश्च स्थावरं जङ्गम तथा | उत्पाद्य पाद्यते 

भूयो निधनाय प्रकन्पयते । अव्यक्तः पुरुषः थान्तो बह्मा 

लोकपितामहः । यथाऽ्जत् पुरा व्च कथयामि 

तव प्रभो ¦! । खखतोऽख दिजा जाता बाद्छभ्यां लबि- 

चास्लथा । ऊरुभ्याञ्च तथा वेश्याः ष्या खद्राः सख- 

द्गः । हिवतठःबटपदादींख् द्ङ्कमसरोष्धपान् | 

एककलेऽष्टजत् सव्य" चन्द्र्य्य॑यहांस्तया | एवं ब्ध 

विधानेन विश्वष्त्पाद्यं भारत ! | उवाच तं सुतं ज्ये 

कश्यप चातितेजसम् | प्रतियलेन भोः पत्र ! जगत्मालय 

सव्रत! | इचान्नाष्य छतं च्येठ ऊषिसम्भ्रवहतुकम् | ततस्तु 

ज्मा तेन यत् कतं तन्निबोध मे" * दथ वषसङ्खाणि 

दश वषथतानि च । शमाधिस्योऽभवत् प्राणान् संयम्य 

शान्तमानस" | ततः समाह्ितमते यद्भूतं तहदालमिते। 

तच्छरोरान्हाबाद्धः श्यामः कमललोचनः | कम्ब यवो 

गृद्थिराः पुणे चन्द्रनिभाननः। लेखनोच्छेद्नीहस्तो 

मसोभाजनसुंयुतः । निःद्धत्य दशने तस्छौ बह्धयोऽव्यक्त 

जन्मनः | उत्तमः छविचिब्राङ्गः ध्यानस्तिमितलोचनः । 

त्यक्वा समाधिं गाङ्गय! तं द्र्थं पितामदह्ः। अध- 

उद्धः नरीच्छाय पुरुषञ्चा्रतः स्थितः | नामधेयं ह 

मे तात ! वक्गमहखधतःपरम् । यथोचितञ्च यत् कार्थं तत् 

तवं मामहशःसय । पलस्तप उवाच | इन्याकण्य ततो 

बरह्मा पुरषं सखशरोरजम् | प्रहृष्य ्रद्ुवाचेद्मानानद्ः 

बसतिः एनः। स्थिरचित्तं समाधाय ध्यानस्यमति- 

इन्द्रः । मच्छरारात सुशु्ध.तस्तखात् कायस्थसंन्नकः । 

विप्रेन नान्न खातो भमि भवर्यबि | भग्मा- 

काय 

ध्ीवितेकाथं धमाराजषुरे षदा । स्थिनिर्मवत ते षत्स । 

समानतां प्राप्य निखलाम् । नर्ण चितो धम्बा: पालं- 

न.यो यथाविधि । प्रजाः द्टजसखमभो एनः भूवि भाव- 

समन्विताः | त्ये द्वा वरं ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत” । 

^ लसत उपाच । विलरयुश्नानये जाताः ष्टु तान् 

कथयामिते | च्रीमद्रा नागरा गौराः श्रोवल्धाैव 

सायुराः | अह्िफण्णाः सौरसेनाः ओवसेनाश्चयेव च । 

वरणा ब चदय द्धैव ऋम्बलाद्याञ्च स्तम ! । श्ट तेषाञ्च 

क््राण्ि कुरुं शविवद्धं न ! । एलान वे श्वाप्रयामास 

चिनयु्नो महोतले। धर्म्ाधम्ब्ं विवेकन्नङिनगुप्नो महा- 
मतिः । भृस्थानं बोधयामास सव्व खाघधनत्तमम् । पूजनं 

देवतानाद्च पिद्टुणां यज्ञसाधनम् । वानां बाद्धग्णानाञ्च 

सव्वदातिणिसेवनम् | प्रजाभ्यः करमादाय धर््भाधभ्प. 

विलोकनम् । करतैव्य ह प्रयल्नेन पुत्राः खगंख काम्यया । 

या माय प्रतिः शक्गिखर्डो चण्ड़प्रमरह् नो । वखास्तु 

पूजनं कारे सिद्धिः प्राष्य दिवं गताः । खगे7धिका- 

रमासाद्य यतो यन्नमृजः सदा । भब्भिः.खा सदा 

पज्या ध्यातव्या मफलाद्भिः। भवन्तं सिद्धिदा निलयं 

ुन्रदा सा तु चर्डिका | तन्त्रोक्ता न दछरापेयाया न 

पेया इिजातिभि; | वैष्णवं धम्ब्रमाचित्य मदाक्यं प्र 

पालय । करव्यं हि प्रयल्नेन लोलकदयह्िताय वै| 

अलुथाश्य तानेवं चितयुश्नो दिवं ययौ । धम्बराज- 

सखाधिकारो चिलयुप्नतो बभूव इ। खयं भोष्) सषत्- 

पन्नाः कायस्था ये प्रकोत्तिता; | ये प्रटास्ते सयाग््याताः 

सवाद् ष्ट चापरम्”, 

पदषु" पातालखर्ड़ं दधतं प्रति शौ नकादयुक्तिः । 

““श्रो र्मिच्छामद्े सत्तः च्रर्या ख परमस्वः । पुरासं हि- 

तामेतां कायस्यख्ितिलच्चणाम् । को डेठललतख चोत्मत्तौ, 

` किंविधः, कपौ कोदशस् | कि वश; का स्ति कखचित् काय्य 

वादाय कोौडहिसः | क्िंङुलोनः किमाचारः किगोत्लः 

कख च।न्वय: । एतद्विस्तरतो बरहि कायस्यकङ्गतशासनम् | 

श्त उवाच । दूद्मन्ग् तमाख्यानं का यस्यस्थितिलक् णस् । 

कथयामि महाभागा भगवद् शुणकोतये | विचित्रो जगतां 

डेठर्मगवच्छश्चट्ाशयः। तखोद्खवोऽ{प वैचित्र जगतः 

हतवान् धिः चिल्रोविचिन्न दति तव् विन्नष्नौ तावभावपि ॥ 

धममोराजस्य सचिवौ दत्तावद्य तु वेधसा । असतां 'दण्ड- 

नेतारौ पनोतिविचकच्षौौ | यथायैवादि्नौ दाता 

थानिकष्छणि ताद्ुभौ । कावस्य श्रवा ख्यातौ -सवे- 
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कायस्वपूैजो । लेखनन्तानविधिना सस्कञार्यपराययो । 
ऋअचिन् संसारपाधोधौ षड्विधाः कायवर्सिनः | तनस 

कायविन्तानात् कायस्यत्वनिरहंतयोः | धम्भेराजख साचिव्य 

कुतो; शान्िकनणि | हरेरलयदोऽप्वास्ते तयोचित् 

भिचिल्रयोः ! रकत्रिंशतिभेदेन याभ्यां कायस्थजातयः । 

शयो विधिस्तत्र वचद्धिवविचित्रयोः | दव्णोमास 

ततस्ताभ्यां ट शञात्मविचरितस् | अखाकंवेच संस्कारा 

 किंव्थैजा % वयं विभो! | तद्छषै' कथयखावां भवल्ये वा 

परायसौ । त उवाच | दूति खत्वा तयोव क्मदमोद्यः 

पितासद्हः | भक्रेथोत्तरञ्त्ठष्टरवाच प्रहसन्निव । ब्रह्मो 

वाच | भवन्ताव।दिकल्यख्य प्रथमे युगनायके । परभायाच्चु 

शुद्धायामभूतां दिलवेश्सनि । दासतां दिषतः प्राप्तौ 

परिदा लिणयवत्ति नौ । खामिसेवापरायत्तौ मिथः सहा- 

व्षिंनौ । दिजन्मकिङ्रौ "तेषां ग्टहकमं णि सन्ततम् । 

चक्रतः प्रमुमावेन तदच्छिटमजौ युवाम् । लौदिषं 

खखमासाद्य यावदुयुगचदच्यम् । भल्ेतामाष्व देवत्व" 

ततरवं क्रमेण तु! तनृभह्ाप्रलये जाते सरवप्रािते- 

रतौ । दासौखतौ भवन्तौ, वां भगवदषुषि स्थितिः । खध्- 

ना श्टटिसषमये मन्तोजन्ापि वाभिदम् | धमौधिकार 

अषौ खामिवान्धवज्ोवनात् । यत्र वखेभ्य उत्ल्ो 

जाद्मणः सवंसम्मातः ! तसखानन्तरंजो यख्ात् चलिवः 

परिरचकः | विनज्ञानजीवनोपायौ व्व्ह्ारनयान्वितः | 

वैश्यो वणरूतीयः सादु वयैदितयततेवकः । मन्वषच्जित- 

संस्कारो नमस्कारक्रियापरः। चतुर्ष: खट्वे खाट् 

वरस ल्ितयचेवकः } अनेकव्यव्ह्ारन्नः चलियन्व 
यजच्च खः | तेषाखुन्तमतां याय।त् कायस्थ ऽतर जीवकः । 

भवन्तौ चत्रवरेस्छौ दिजन्ानो मायौ । कतोपवो- 

तिनौ खातां ेदशास््राधिकारिणौ । यव्यं पुणयबदोत्- 

कषेसाध्यसाघनभाविनौ ! सभेन्नकल्यौ भयातां भ्गवह्भत- 

मानसौ । रखवमाश्छयाय भगवान् सर्व्वामरगणान्वितः | 

अन्तदेधे तयोरन्तः स्थितः प्रल्न्तटत्तितः” | 

“खल उवाच । आखन् जगति दुःखानि दुट्न्ताएव 

भङधते। दश्छाटुदनेयकत्तारो निरयेधुधिवातिनः । नेयं 

सनयं वापि सवधां नववत्तिमाम् । अन्यायिनामपि 

लया लिखतः कमेसन्निणाम् | एतद्लिखनमध्यस्यं करम- 

खलः यथातथस् | न न्यूनमधिक वापि देारभ्भख 

क्म यत् । जन्द्ानन्यभवं करम जोवानां भावितावुभौ | €्प- 

यायं विनायेनौ बेखयामाखतुः खतः । विलोक प्राणि- 

४त्भ् 

[ १९३५1 

| 
| 

| 
1 
1 

काय 

नामादुः खयं कमं वा यथा! खमानपतितानेव नाप- 

राडिति निखयः 1 घर्मराजालुदचनसेकवाक्यमिव 

प्रियम् । सम्ब्ानयितला इतरां शोत्रमूताविव स्थितौ । 

षट्कायमतविन्नानं जानोतः कसंयोगि यत् | कायस्य 

संज्ञया चिलपिचिल्ौ विष्ण वज्ञभौ " । “ख्व उवाच । 

र्वमाभाष्य सनसा प्रमाणपद् सिद्धये । वचसा उन्द्यामास 

भेलस्तौ प्रोतिद्धेतवे । अनेके मृषि सत्को्ति सम्भवाय 

स्थितिं खक्ाम् | निर््पयन्ति नितरां छनयो देषरसानवाः। 

परिषारविभृतयेव खसन्तानप्रसिद्धये । भवन्तावपि तख्ात्त 

कुरुतां इतस स्थितिम् | इ्य॒क्ला 

परमोत्तमे । मरुतृप्रभोः समाधेश्च तनये लनरजन्यनः । 

सम्पन्नरुलशीले ते कर्तव्ये ग्ट्नेधसे । कलत्रे वंशवि- 

स्तारद्धेतने ठ यक् एयक | शवमादिषटघरमां णौ प्रणस्य 

स्वामिनं प्रति । देवादेशप्रमाणं खात् इययुक्गास्विति 

चक्रतुः ] विधिना परिनेतारौ समये भवनोचिते | ततएव 
खमान्तायहेतमे शतनिद्यौ | ससाधिमानसौ धर्म 

राजख वचनेरितौ | कालिक्ामादिजनरननीं प्रार्थयामासतु 

स्ततः । चिलोऽप्यय बिचिन्रोपि मिथो नित्य साम्पुतम् । 

विचिल्ल ! जगतः काथय" त्वया तत्तट्विधौयताम् । काय- 

इयन्त करव्यसाभिः खामिवाक्यजम् । व्यापारोऽपि 

प्रकर्तव्यः कालिकापि हि सेव्यते” इवयुपक्रमे पद्म मै०षु9 

पातालखण्ड ^स॒भामा वितरयुप्रख शटह्स्वाभित्वयोगिनौ । 

भामिनी ठे विचत्रद्य स॒न्द्रो छन्द्रस्थितिः। उभे 

खयि समाम्ताते पातिव्रत्यगिरोमणो | देवदत्तां षरं प्राष्य 

छखेनेवालतिष्टताम् । परेरिता प्रटन्तषा धरौ साऽऽ्यतनौ 

खता | चित्रयुप्रेन भामायां त्रयडत्मादिताः चताः । 

उदारशोलाचरिता धर्मराजश्य वज्ञभाः। शरोरवेगाः 

सट्टा: पिद्टयत्काग्यं हेतवः । विचित्र इताः पञ्च सम- 

भन् भ्धाशयाः | कनोरः ससम; द्टच्छयः सङ्गवान् 

क्मैकस्तमो । सामिनी कुचिजास्तावद्ादरूलयुणश्ालिनः। 

तेषान्त् कल्पयामास कश्यपो जातकमे वै । तदाचरति 

तवृ नाम गभादि वैदिकम् 1 तयोः कलपतिखात् 

कल्पयामास कन्येष् 

तावत् कश्यपस्म्मतः। व्यातेने सक्लाभोषट्माभीःशत 

सशुद्धयैः | एताजेते च सरवे खर्गोतिखः कश्यपाभिधाः'" । 

एवं चिनगुप्रवंश्यानां चन्द्रसेनवश्यानःच्च च्त्निय- 

वडुप्नयनवेद्ाभिकारे खिते कालवशात् तद्न्वयजाताना- 

शुपरनयनादिनोपात् ब्राव्यत्तल्लिवत्वम् | ब्राल्यानाञ्चाठत- 

प्रायङित्तानाम् उप्रनवनाद्राह्ात् गुद्रधमं लम् 
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ददा नीन्नमानास् यद्यपि ब्राच्यक्च्नियाणां चविगहद्या- 

शौ चभागित्वश्चितं तथापि मह्ना “शनकंसतु क्रिया- 

कोपादिमाः ख्यः त्तन्ियजातयः । दष्लत्व' ग॑ता लोके 

जाद्यणादभनेन च" इति श्टरत्प्राश्चि प्रति क्रियालोपख 

वेदानध्ययनख्य च हेददाया चक्तं : इदानोन्तनानाषछभया- 

शद्धागेन इषलधम्पत्वप्राप्नवा अङतप्राय चित्तक्तनियाखा- 

छपनयादिराद्विन शदषम् प्राप्तया मासाशौचव्यवहारो 

नानुपपन्नः | रषुनन्द्नेन महानन्दिप्रभ्टति्तन्ियाणा- 

सपि कलौ खद्रतस्योक्त : द्रदल्द्मतया सासा शौचव्यव- 

ारखय युक्घत्वात् गतादगतिकन्यायादेव तथा चार दव्यतु- 

मोयते । बरात्यप्रायचित्तञ्च भित० च्यापर्तम्बे नोक्ग' यथा 

यद्य प्रपितामह्ारेनांदख्मय्ये ते उपयनः तख दादश 

बमा नर िद्यकं बह्वच्" एतेषाञ्च बका लावधि- 

ज्रा्यत्व , यतो सचना “भङ्गोभङ्खच्च राजन्यात् व्रात्यात् 

निच्छिविरेव च । सट करणश्चव खसो दवि खव च 

इति जात्यस्तलादेव तषाड्त्पत्त रक्तः ब्छकालपति- 

तसाविलौकखयापि भायुक्तापश्चम्बवचनेन प्रायञ्धित्तख्य 

विधानात् तचा प्रायञ्चित्ताचरण्ये च दपनयङ्नाद्यधिकारिता 

भविदमद्त्येव किन्तु वभ सष्धरजातिभेदर्पकरष्यद्य न 

कथात्वं तच्निणेयच्च वशथपरम्मराखत्यभावे इषटणव 

“चद्वददयेसङ्घराः'" इति तेः तेषां द्धम तिदे थात्, 
तेषं भाषाशौचाद्याचारट्येनात् तदन्येषाशपि नाच 

्लियद््पकरण्ाकं तथैवाच्चार इति गम्यते । 

करणशब्ट् उद्ा ° । तच्जातिद्धियां योगो पधघत्वात् टाप् 

योगे द डोष् । कायच्िषटव्यनया स्वा-करथे चज 

कदेत टाप् | >८रोवक्यां मेदि०४धात्रौटक्ेजटा० 

१काकोच्ां भर्तः ६एलादये ऽतुखखाञ्च राजनि । 

कायस्छं व्यै न° ६ैव० ¡ रसायनादिना देहपिर्डद्य स्थिर - 
तायाम् कायस्य ब्धकालस्वायितायाम् साधनञ्च सवव ° 

शं० | “चपर माद्धेश्वराः परमेञ्चरताद्ाक्षयषादिनोऽपि 

प्श्स्य यं सव्वांभिमता जोषन्ध क्रिः सेत्ख्यतोत्यास्याय 

पिण्डस्य गावं पारद्ादिपदबेदनोयं रसमेव शङ्गिरन्ते"” 

इत्युपक्रम्य दशितं रयेश्वरथन्ड विस्तरो वच्छते । 

कायाकाशथसम्बन्धसंयम ० पाल० छन् क्ते खयम- 
भेदे! स्च पात" वादौ फखरुड्ितोदर्भितो यथा 
"कायाकाथयोः शष्वन्छमं यमात् लधटलसमापर्तेराकाश- 
गमनम्” पात ° छ ° रेश्व्ेशन्दे १५७६.४० विटतमिदम् | 

छ्ायिक लि शयेन नितं टक । देरनिषंतते एष्य 

पापादौ कष्पेयि । भ्यदत्तानाश्पादाने हिसा चैवाऽ- 

विधानतः.। परदारोपसेवा च कायिकं लिषिषं ख्ढतम्? 

तिण्तन्दशषिधपापकोत्तंने वाष्यो° | “मनसा तुङ्तं 

कमे भभसेवोपमुञ्जते। वाचा वाचा शतं कमं कायेनेव ठ 

कायिकम्“ सान्भाग्शता ख्टतिः। 

कायिकास््ली कायेन तद्यापारेण निका ठक् । १ बलौ- 
ह्धादिकायपरिश्रमसाध्य इद्धिभेदे । “दोहवाद्यक्म युता 
कायिका सद्ा ता" व्याः | मूकधनाविरोषेन 

प्रत्यहमधमस्तरेयपणपादादिष्पायां रषौ च । “काया- 
विरोधिनौ शश्चत् पणष्ादाद्या ठ कायिका” नारदः । 

ऋणादान शब्द् विदटतिः। 

कार ए श-रतौ वञ् | क्रियायाम् र्यले “सकारनानार 

कासाण्ड्व्यादि माघः।“सकाराः उयकाः सोद्धाद्याः०मद्धि° 

करे घञ् । बे. । कख छखघ्यारः प्राप्येव । ४रतौ 
विच्च: क-ह्सायां भावे घञ्। ५ बधे अातृनामनेकषायैत्वात् 

हे निवे । कमेण घञ । ७ पृजोपडारे बौ । कं ख - 

खच्छत्यनेन ऋ-करथे ` ` ६ैत° | र पत्यौ कं 

निट तिग्डच्छति कतरि अण | १० यति्ूपे पव्रज्धान्विते 

षबत॒याचरमे च चब्द्रल्ञा० कं जव" निष्वन्दज- 

श्छच्छति खच् | ११दहमाचछ्ै मेदि 1 करकायां भवस् 

ष्य एषो कलोपः । १२करकाञे जके न° द्धतः ॥ 

“तन्न॒ च्वन्तरोक्षं चदर्बिधं तद्यथा धारं शारं तौषार 

षेमद्धेति” चते कारमिव्यन कआारकसित्येव पाठः 
शद्छदितः ककारङोपः चिपिकर प्रमादात् इति गोध्यम् । 

कमेरगपपदे शं-अण । सकार कन्धकार इत्यादौ 
लकतत्करेकारके लि) द्खियां टाप्, बोपदेवसते 
कमणि थ् धिश्चात् रेष इति भेदः । 

कारक न° करोति क्त त्वादिव्यपरेथान् श-ख ल । श्कत्तु - 

त्वादिषशंन्नाप्रयोजकै कभ्मेणि- क्रियायाम् | “का 

घा० | करु त्वादिव्यवदेयकारिख्यां क्रियाबाभित्यैः । 
करोति क्रियां निष्यादयति ल-खखल्। क्रियाजिष्मा- 

केष भत्त.कर्भादिष कारकरंज्ञाग्बतेषु न° तेषाञ्च 

क्रियायाभेवान्वय :"श्म्बोधमान्तं कतवोर्थाः कारकं प्रथमो" 

धतिः । धाद॒म्बन्छाधिकारषिह्ितिससमद्लनञ् | तथा यद 

चअ भावेम, षष्ठो चेत्युदितं इयम् । शम्यन्धच्चाटकखाष्य 

क्रिययेवावघायतामू” इति बु को: । ई याकरणमूषष्यका ए 

सते कारकयत्तणादिकं शब्द्ा्रब्रोऽखाभिदधितं यथा 

{तल क्रारकत्व' नास क्रियाजनकथक्तिसन्ल' करोति क्रियां 
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निवन्तेयतोति महाभाष्ये व्युतृपाद्नात् साधकं क्रियाजिष्पादकं 

कारकसं्ं भवतोति वासको केच । दरव्यख खतस्तधत्वाभा- 

बेऽपि शक्या ऽऽविषटस्धेव तस तथात्वम् । ततच्चान्वयव्यतिरेकष 

च्वात् शक्रे कारकमिति मतान्तरं तदुक्त हरिणा “खाये 

समवेतानां तदवदेवाश्रयान्तरे । क्रियायामभिनिष्यत्तौ सामथ्यं 

साधनं विदुरिति" । शक्तिशक्गिमतोरभेदाच्च द्रव्य कारकमि- 

ति व्यवहारद्त्यवघेयम्, रषद क्रियाजनकंत्वेन सब्दषां 

करते ऽपि सस्वावान्तरव्यापारविवन्चयेव कर्तवादिकं ययो- 
कं इरि शा” ̂“निष्मत्तिमाते करे त्व" सवेत वाचि कारके । 

(2९ करणत्वादिसम्भवः*दर्ति | तद्भेदश्च मञ्ज 

भायां दितोययथा- “कन्तुः कारकान्तरप्रवततेनव्याणारः, 

करण क्रियाजनकाव्यतरह्हितव्यापारः, क्रियाफलेनोह् - 

श्यतवर्पव्यापार ञ्च कर्मणः, कत्ते कम्ोव्यवड्ितक्रियाधारण- 

` शअआापष्टोऽधिकरणख, प्र रणालुमल्यादिव्यापारः सम्प्रदानख, 

्वविभावेाष्ममव्यापारोऽपादानखेति” तत्र करणा- 

धारकमोकतत य क्रिया जनकल "व्यक तैर्विना क्रिया- 

जुतपत्त : फलद्पक्रि याजनकत्वेन विथिष्क्रियाजनकत्वाच्च 

कमेणख्यातव वटं खरति कटं करोतोल्यादौ च बद्धिस्व- 
चटादेरुपि पू कालत्वेन अरणादि हेठत्वात्तथातवम् तरव 

तेषु क्ततवविवच्तया कां पचति, स्वालो पचति, ओदनः 

पच्यते इत्यादि प्रयोगः । आअपाटानख खवधिभावोपगमेन 

देवलात् सम्मृदानस च दाढब्विस्यतवा पू्व्कालत्वेन 

हेतरत्वाञ्च क्रिवानिवाहकत्वे ऽपि न कन्तः त्वविवच्वा अनभि- 

धानात् सद्क्त' मद्धाभा्ये ^ण्नयांप्नं करण्णाधिकरप्कम्पामेव 

कत्तःलव' निद्िंतमपादानादीनां कत्ततवानिदशेनायेति 

तच्च कारकं षदठिधम् खपादानसम्भृदानकरणाधिकरण- 

कम्मेकक् भेदात् । तेषाञ्च एक्खा क्रिवायाश्चमवप्राप्रौ 

“धविप्रतिभेषे परं काव्यम्” इलुक्ते रत्तरोत्तरप्राबल्य तदन 

रिणा --^ अपानानसम्मदानकरणाधारकभ्ं णाम् ।. 

करतेचोभयसम्पाप्नौ परमेव प्रवते” इति । युण- 

प्रधानक्रिययोरेकख्िन् दव्य उभयशक्किप्रसद्ग ठ “प्रधा 

जेन व्यपदेशा भवन्तौति” न्यायात् काययेख प्रधानाचु- 

सोधित्वात् प्रधानथक्तिोधिकेव तिभक्गिव्नगयते य॒य- 

क्रियागजनिम्त् तात्पय्धैवश्ादेव नत्र प्रतोयते तदुक्त 

हरिष्श “प्रघानेतरवोयंत्र द्व्यच क्रिययोः एथक् । 
पक्किगं च्णाच्रया तन्न प्रधानमनङध्यति | प्रधानविषया 

पक्तिः प्रत्यवेनाभिघौोयते । य॑या यये तथा तददखक्तापि 

दीयते इति खतः सित्वाख्धेन गच्छतीव प्रयोगः| 

नदोषैरेतेः कुलन्नानःं वसूसङ्करकारङेः'› गोता | जगतां 

न्यायमते घ।त्व्े प्रजञारतया भाखमाने रचवर्थे तन्यते 

डि चबथैसधैव कारकत्वं ख्यम् । तद धैन्वयित्वाञ् पद्।थेख 

तच्चंगौशम् । तथाच विभक्धधैहारा क्रियानयिल' कारक- 

त्वम् इति तेनापादानादेः क्रियानिष्माद्कत्वाऽक्नावे- 

$पि न तिः ख्वान्वविविभक्छथेदारा क्रियान्वयित्वात् । 

ख्या च तखन्वयः तथा शब्द् ° प्रका° तथा दितं यथा 

कारकायेतराये च छप् हिधा च विभज्यते | धाल- 

यौ प्रकारो यः चवथैः सोऽत्र कारकम् ! इत्या कार- 
कख बोधिका तदन्यख चेचेवं दिविधोऽपि पो विभाग 

स्तत्र यद्खादरुपस्वाप्ययादशार्येऽन्वये प्रकारीभय भाखतेयः 

बधः स तद्वाठपस्थाप्यताटथक्रियायां कारकम् | क्तात् 

पतति, व्याघ्राद्धिभेति इत्यादौ, जाद्भणाय ददाति, पुत्राय 

क्भ्यतौत्यादौ, दातेख किनत्ति घटत्वेन लानातीत्ादौ 

श्यालं पचति, शुक्तौ भासत इत्यादौ, सामं गच्छति षदं 

पश्यतीत्यादौ, चेले ख पच्यते घटेन भूयत इत्यादौ च पत- 

प्ष्टतिधात्व्ये पतनादौ पञ्व्याद्य् पस्ितो न्निागादिः 

प्रकारोभय भाते इति तन्तद्धाद्धपस्यापिततत्तत् क्रियायां 

विभागादिकं प्रते कारकमतो धात्वयं खार्थबोघकतया 

शबत्यपञ्चम्यादिः कारकविभक्गिर्च्यते । यायेन नाभार्ये- 

नावच्छन्नद्य इय ख याद शधात्वये^न्वयः ख टव तादश 

घात्वथे*कारकतया व्यपदिश्यते, तेन टक्चात् पततोलादौ 

हच्छादेरपि पतनादिक्रिवायामपादानादिकारकत्वव्यव- 

दारः} स्तोकं पचतीत्यादौ क्रियाया प्रकारोभूतोऽपि 

स्तोकादिनं क्षारकं छपाहपस्यापनात्, द्वितीया ठ तत्र 

ज्ञोवलिङ्कत्वषदालुशासनिक्येव श्लोकपराचकष्त्यादिकसतु 

तवृठरुषो भिरिक्षा इत्यादिषदहिभेषषिषेरेव । षह्यर्थस्तु 

कम्बन्धो न धातय प्रकारोभूय भासते, वण्टुलख 

धचतोदयप्रयोगात् इत्यतः सम्बन्धो न कारकं, न वा 

तदयिकापि ष््यादिः कारकविभक्तिः । अतणव “क्रिया 

्रकारोभूतोऽं : कारकं तच्च षड्विधम् } कटकर्मादि- 

भेदेन, येष; सम्बन्ध ग्प्वत'” एति शान्िकाः खनति" । 
“कारकव्यपदिषट च च्रयमाणक्रिये न :*"“"कारकं प्रथमो- 

वतिः” इति च भर्त हरिः । ४कन्त॑मातरो नि° मेदिर*। 

कारकः श्ण” वोपरेवः ठम गुल् । ५क त् भिन्यये ॥ 

तद्योगे कश्यखि न षी अतोषटं कारको व्रजत्येव 

प्रयोगः । ““घासम्बन्वे प्रत्ययाः” पा० इत्यधिकारे तद्ध 

विधानेनतद्द्य क्रयायामेवान्यः प्रायुक्गहरिषाक्याव् | 
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करज्ञायाद्दं तत्र भवं वा ऋण ईैकरकासम्बस्िनि तिर। 

७नच्रिष्यन्द्जले न° राजनि प्अपद् स्तौ डप् 

नह्गल्ण्युणादि भावप्रर चक्रः यया भदिव्यवायुनि- 

संयोगात् खडताः खात् पतन्तियाः । पाषाश्यखरड- 

वद्धापस्ताः कारक्योऽख्धतोपमाः। करकाजं जलं 

न्तं विशदं गुर् च खरम् ¦ दारुणं शोतलम् सान्द्र 

पित्तद्त् कफातङत्'' } ` [ ३९.६ण्विष्टतिः 

कारकदटौोपक न° दौपकमेददर्पा्थालक्कारभेदे अलङ्कार शब्दे 

कारकविभक्तिः खलो कारकशक्तिबोधिका विभक्तिः | व्याकर 

शोक्तं कम्ादिबोधके विभक्तिभेदे कारकशनब्दे विडतिः | 

“ङपपद्विभक्तोः कारकविभक्तिगरोयरीति" व्याभ्प० । 

कारकर लि° कारं करोति ल-ट । क्रियाकारके दासादौ) 

` कारकु्तौय इ खालदेये डेम° तत्र मवः अण् बङ्षु तख 

लक् । वद् शवासिजनेष ब्व | 

कारज बि°। कारात् क्रियातो नायते जन-ड | †क्रिवाजन्ये 

करजे नखे भव' तदेदं वा अण् । रनद्डभवे रनखसम्ब- 

जिनिचनलि०) 

कारच््न ति०करञ्जख तत्फलखेदम् अण । करञ्चटचफलतेलादो 
तत्तेलयुणादि सख्ते उक्तौ यथा। निस्बातसौल्युपक्रने 

^ करङ्धङ्गुदोचिप् सरपपठवचला विडङ्गज्यो तिश्रतीफलते- 

लानि तौच्छानि लघृन्द व्ण रोधाय कटनि कटुविपाकानि 

सरार्यनिलकफ मिक प्रमेहशिरोरोगडराखि चेति” । 

कारण न° कारयति क्रियानिवन्तनाय प्रव्तयति कं-खिच्- 

लय, । रैक्रियानिष्माद्के हेतो २दृग्ये दे ४इन्दरये। 

छ-बधे खाये फिच्-भावे ल्युट् । ५बधे मेदि । कर 

बाद्यमेदे । करणणव कारणः । ऽकायस्वे पु । करण. 

मे स्वार्थे अण्| टखाधने €कम्पयि। १०गधेतभेदे 

रत्नकोषः | न्यायसते कारणतल्लन्त्यभेदादिकं भाषा० 

शक्तावल्योदृर्थिंतं यथा । 
“पारिभाश्डल्यभिन्नानां कारणत्वखद्ा हतम् ” भाषा ° । 

पारिमाण्डल्दयेति पारिमाण्डल्यम् खदपरिमायं,) 

कारण्यं तद्धिच्वा नामित्यः । अणपरिमाखं तु न कापि 
कारणं तदि खाच्रयारव्छटव्यपरिमाणार््क भवेत् तञ्चन 

सम्भवति परटिमायद् खसमानजातोयोतृङषटपरिमाण्जन- 

कत्वात् मद्द्रस्व महन्तरतवयत् रजन्या सुतर तप्रस- 

ङ्गात् खं परममहत्प रमाणम् -त)न्दरियसामान्य थे 

घदति बोध्यम् । इदमपि योगिप्रलक्ते विषयद्छय न कार- 
णत्व , ्षायमानसामान्यः न प्रल्ासस्तिः, ज्ञायमानं लिङ्ग 

कार् र 

नादमितिक्षारणम् इव्यभिप्रायेण । सानसप्रयच्ते चा मद्- 
त्वद्य कारणत्वात् मडत्परिखाख् कालवारेर्वध्यं तदापि न 
कारणत्वभिदाचाय्ांणामाशय इत्यन्ये तन्न जइानातिरिक्त 
प्रति कारणताया ण काचा खंहक्तत्वात्'' शक्ता ० , 

५अन्ययासिद्विद्न्यखय नियता पूर्व्मव्तिता | कारणत्वं 
भवेत् तख नैविध्यं पररिकोक्तितम् । समवायिकारणत्' 
न्नयमयाप्यसमथाविद्ेदत्वमु । रवं न्यायनयन्नस्ततीयसक्त 
नि्िन्तह्ेठत्वम् ” । यत्समवेतं काय्यं भवति न्ेयन्त 

समवायिजनकं तत् ! तत्रासन्न जनकं हितोयमाभ्यां परं 
तोय दात्” भाषा° | । 

नलु कारणत्व किम् ? खत आह ऋन्य्धेति। तद्-कार- 

शत्व । तल-समवायिकारणे, असन्न कारणं द्वितीयमस- 

सवायिकारणमित्यधे :। अत्र यद्यपि ठरौवन्तुखं योगानां पटा- 

समवायिकारणत्वं खात्, एवं बेगादौोनासपि आअभिघाता- 

द्यसमबाविकारणत्व' खात् एवं ज्ञाना दिक्मिच्छाद्यसमवा- 

यिकारणंखात्, तथापि पटासमवायिकारखलक्तयये ठरो तन्तु- 

खयो गभिनच्नतव' देयं, दरोतन्हरुयोगस्तु त॒रोपटसं योगं प्र्- 

समवायिकारणं मवन्येब,+ एवं वेगादिकं येगश्छन्दाद्यसभवा- 

चिकारण्ं भव्येति तत्तत्क्षाय्थांखमवायिकारणसच्तणछे 

तत्तदिभिद्वत्वं न देयम् श्रा्मविेवगुखखानान्ठ कुत्राष्यसमवा- 

चिकारणत्वं नास्ति तेन तद्भिच्नलं सामान्यलक्त%े देयमेव । 

तत्न समवायिक्रारये प्र्यासन्न' दिविधं कार्यंकाप्रलयास- 

त्या,कारसेकाधप्रल्यासक्त्या च } आद्यं यथा घटादिकं प्रति 

कपालखयोगाद्किं, तत्र काचे घटेन सड कारणख 

कपालसंयोगखय एकद्िन् कपाले प्रयासत्तिरस्ति, दितोयं 

यथा घटष्छपं प्रति कपालद््पमसमवायिकारणं तत्र् घट- 

ष््पं प्रति कारणं घटः तेन सह कपालद््पख टठकञ्िन् 

कप्राले प्रत्यासचिरस्ति, तथाच कचित् समवायसम्बन्धेन, 

कचित् स्वसमवायिसमायसम्बन्बेनेति फलिताः | इलञ्च 

का्खंकारणंकार्थान्यतरप्रल्यासन्या कारणः न्नाना- 

दिभिद्वमसमवायिकारणमिति सामान्यलच्तणः पर्छ वसन्नम् 

चाभ्यां समवायिक्ारणखासमवायिकारश्वाभ्यां भिज्ञ कारं 

तीयं निभित्तकारमित्यधेः? सक्ता । 

कारणतास्रादहकं प्रमाण च सव्वदूर्भनखंसहे दर्जितं वधा 

५अन्वयव्यतिरेकावविनाभावनिञ्चायकाविति नलु प्रत्त 

साध्यसाधनयोरव्यभिचारो दुरवधारणो भवेत् भूते, 

भविष्यति, वत्तेमाने-यलुपलभ्यमाने च व्यनिचारशद्धाया 

निवारणात् । ननु तथाविधे तावकेऽपि मते 
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व्यभिवारशद्का इष्परिषरेति चेत् मैवं वोचः, विनापि 

कारणं कायलन्पद्यतानिन्येवं विधायाः शङ्काया 

व्य(घातावधिकतया निटृत्तत्वात् । तदेव दयाशद्यत 

यस्षिच्धा शङन्क्यमाने व्याघातादयो नावतरेबः तदुक्तस् 

“व्व्याघातावधिराशष्केति" तख्ात्दुत्पत्तिनिखयेन अवि- 

नाभावो निञ्चोयते तडुत्प्तिनिच्यच्च कायंद्ेतोः 

प्र्यक्ञोपलभ्भालपलम्भपच्चकनिबन्तनः) काग्यदोत्म्तेः 

प्रागसुपलम्भः१ कार्ोपलम्पेर सुति उपलम्भः १उपल- 

वद्ध पञ्चात् कारणाुपलम्भात्४ अदुपलन्भः५ दूति पञ्च- 

करणया धृमधूमध्वजयोः कायं कारणभावो निधीयते” । 
कारणत्वद्च नियतपूरग्यसत्व' तञ्च का््याव्यवह्ितप्राक- 

चणावच्छेरेन कायं समानाधिकर्णाश्यन्ताभावाप्रतियोगि- 

त्वमिति नैयायिका मन्यन्ते | तद्ध सत्वगभे न जति 

सन्दे सत्त्वगभं श्रीहपेखर्डने निरतं यथा 

““नल्ु तद्सत्ता विेषात्तत्काखं ख्यान्द्ाशि प्रसङ्गः, न- 

कसखादयसत्ताच्णद्वान्यदापि खाभयीसत्ताऽषिथेषात्तवापि 

कि नान्यदा काय्यैजना । अथ न भम तदामोन्तनं साभ- 

पोखक्व' तदटातनशखय काय जन्मनो नियामकं किन्तु ततः 

पराक सामखीसन्, तथाद््षनात्। तदि ममापि कालान्त- 

रस्यमपि तद्खतच्व' तदातनकाय्यं जदमोनियामक्षं, तथा- 

टर्थेनादेव \ सभ तद्व्यवरह्ितोस्षरत्व' तदा कायं जन्य 

नियासकमितिचेत् न असमसमयत्वाद्ागन्हकत्वाञ्ािथेषे 

निवम्यनियामकव्यवस्यानुपप्रत्तः रतख्मादन्यद्ास्याया ण्व 

सामम्युालदा कार्यं नियमोऽभ्युपेयः वचाद्थेनाद् 

नवेव मन्तव्यम् । तथा च समः समाधिः । तथापि काये- 

लनदकाकद्य कोविेषः। अन्यथा यदिथेषान्तरं तदपि 

विवेथान्तरषतः काचख ्याद्िति अपययैवसानमेव प्यं - 

वद्येत्, ततृकाल इत्याकलय । तथापि तत्कालख्यातुगतं किं 

पम् १ इति चेद्ध खपान्तरधतोऽपि किं पम् £ इत्यपि 

पथ्लुयोगस्यालदत्ते: । किञ्च “अन्तभां वितस्च्वद्धेतकारणं 

तदषत्ततः | भान्तभावितसत्व चेत् कारथं तदसत्ततः? । 

तथाद्यन्तमू तसत््व' यदि कारणत्व तदा सखगििशिरे खरत्ति- 

रसतः स्वाश्चयत्वभापादयति । विशिष््यार्थान्तरत्वेऽपि च 

स्वश् स्वन्तिव्य तिरेकवत् खर्विथटे खट त्तिव्यतिरेक 

नियमद्श्नात् न सैव सत्ता तख्न्निति न्वद्धास्लस्या- 

विि्टदयभ्युपगने तामशच्धिश्च कार ्त्वसभ्युपगन्तुः 

सव्वधंव कारण्मसत्प्यं वशति । ऋपरापरसत्तानिवे- 

अने चापयवसानमेव | न च सत्ताभेद्जन्त्यभसये वेत्वपि 

४६ 

पादप्रसारिक्षा निश्ताराय, खत्नाभेदे हि सु दिव्यगडाराज- 

गभननिबन्नलर््खिनः प्रथमापि सत्ता न खादिति खत्त्व- 

ृद्धिभिदटवतो मूलमपि ते नष्टमिति कषटतरम् | न च 

खद्पसत्तोपगमाय सखि, भिनच्नामष्यदुगतवद्धवाद्याधान- 

पदेऽभिभिश्चता त्वया जातिमाब्राय जलाञ्चलिर्वितीरयेत । 

सा भूद्तगतिः खद्पसत्वदधेति च वदन् तहिं णो कार- 
शतां कथमदुगमयितासि?। किञ्च खद्पसत्त्वः खच 

पात् षटाद्याक्नो नाधिकमसतोऽमि खद्धपं खर्पमेष 

न सन् बषटादिने षटादिः तथा शति षटादि्ने्यपि न 

ष्यात् आसतोऽषटादित्वात् | च्य सदपि सत्ताभनन्त- 

भाव्य कारणं, तदानौमसद्पिः तत्तवास्तु सत्ताशत्तयोः 

कारणकोद्यप्रवेशाविथेषात् । अथ न सत्ताकारण- 

कोटिनिषिष्टा किन्तु कारणत्व सत्वं नियतपूर्व्व सत्त 

कारणतास्मन्ये दति मन्यसे तहि सत्ये सौव कारणताऽसु 

तेहि कारणसत्तामभ्युपगतवानसति घटङुच्यां प्रभातभिति 

चेन भावानवबोधात् सक्षामसतोसभ्युपगचछदाऽपि सत्ता क्र 

भयाभ्यपगतेव ¶ अन्यथा काखावसतीदि तमपि किं शत्ता- 

न्तत्त्तासन्तभाव्य कारखत्वभिच्छसि९ नत्वेवं, पूर्ववत् कापि 

सत्तात्यागो वा खनवस्थायां प्रं वसानं खात् अशत्ताऽ- 

षात् | असत्वाविशेरे कारणनियभः कद ख्यात् दति चेच 

शत्ताविधेषेऽपि वृल्यतात्। सच्व ऽख्यन्वे वाद्यदुविधानं तख 

तच्जाती यद वा स्वत्पे त्वशन्त्वा विशेषात् व्यतिरेकः पर, 

सोऽप्यनियतो यद्ाकार्ाभावश्लद] कार्यांभावावश्यम्भादा- 

भ्युपगमात् नित्याबतः कारणस्यासन्वएव कद् चित्क - 

त्मादात् अन्यस्तु न कद्ाचिदपोति चच्च तुल्यत्वात् | 

अन्वयो नास्लोत्यभ्युपगच्छरतापि खन्वयोपगभात् । खन्वय- 

यापि शत्तान्तभांते कथितदोषापत्तेः, एतेन “खाथा- 

भमोद्कटप्नायेये चोपाच्छितमोदक्षाः | रसवोग्यं विषा- 

कादि तेषः तुल्य प्रसज्यते” इत्यलापि बाधकत्वमाशा- 

भोद्कायते । सत्तान्तभांवानन्तमवाभ्यां प्रत्यादेशात् 

अशाभोदकादिनापि च रस्वीय विपाकादिजननात् 

तदसत्कथं काय्यं छात् ? शति चेन्न सत्तामन्त्ाव्यकायै- 

स्वोपगमे कारणवत्काश्*पि उक्गदोषस्यानन्तभावे बाऽविश्चे- 

षस पूव्यवदाषन्तेः तस्यात् “पूष्मं सम्बन्ध नियमे हेठत्वे 

द्य एव नौ । ेठतच्वबहहिभू त सच््वासप्वकथा इथ”? । 

च्याश्लां प्रतिवन्द्पिहखष्ः कथं बुनरश्षतः कारणत्वभव- 

सेयम् १ प्राकसत्वनिरमग्य वि्ेषखानम्युपमादिति चेच 

दूदभदुगतनियवं प्राक सदिति बद्ध! विशेषाद् | श्वान्दं घ 



कार 

बदविगोचरेऽतिप्रशङ्ग इति चेत्र यादश्या हि ध्यावि- 

चतुरादिकच्चालुधावनश्रिच्रान्तया वस्तुसतत्वनिखयस्ते, सद- 

श्व रिषयोकतख्य ममापि कारणता निचयः, केवलं ततः 

एराखपि कक्ताच्च बाधात् पूवव एव्वं भ्वान्तिशम्धवेन न 

वत णव स््वावधारणं वयं मन्यामह्ेष्ति विथेषः'* | 

तत्र हेतौ 'पड्धमानि महाबाहो ! कारणानि निबोध 

भे" गोता | “न लिङ्ग" धभ्प्कारणम्* मलः । उटृश्ये 

“"लद्छागमनकारणम्” रघुः । कख कारणत्वञ्च 

दच्छादारा, उपायेच्छां प्रति फलेच्छायाः कारणत्वात् 

सर्गी लोकः फल मिच्छन्नेव तदुपाये प्रष्समानो दश्यते 

इति तख तथात्वम् । कारणमस्य अथ० आच् । 

१ ° उन्तरभेदे उत्तरशब्ट विदटतिः । ५भिष्योत्तरे पु्बै- 
वादे कारये प्रतिवादिनि” निता० ख्टतिः | भातेतल् 

कार्यता स्त्री | त्व कारणत्व नज्कारखमभावे “दकः कार- 

तां गतः” कुमा० | ^“कारणत्व' भवेत्तद्य” भाषाः० । 

कारणकारणं न° &त० । चन्यथासिद्धपदाघभेदे यथा 

कुखालः ब्टादोन कारण, तत्कारण तच्जनकषः षद 

प्रल्न्यथासिङ्गः । व्यापारदारा ब॒ न कारण्कारणययान्य- 

याबिद्धिः। यथा कुहारादौंनां, ते हि देदनक्रियाकारथ- 

चऋयासंयोगलनका पि नान्यथािद्धाः एवं व्यार्िन्नानख 

अहमितिजनकपरामथे्पख, चथ्ुरादोना प्रत्यचजनक- 

विषयसुयोगद्पश च कारणस कारणत्वे ऽपि नान्वधा- 

सिद्विः । “नहि व्यापारेण व्यापारिथोऽन्यवासिदिः” 

ष्क्त; रपरमेश्वरे च रहि सर्वेवां निभित्तोपादान- 

कारष्ानामधिष्ठाढत्वेन प्रयोजकत्वात् तथा, शप्रयोजके- 

कार्यकर णद्याकारष्यत्वे ऽपि प्रयोजकत्वभच्छये वेति नेया- 

यिकाद्यः। 

कारणगुण इ०६त०। उपादागक्षार्ख गुखो “कारणगुणाः 

कायं गणानारभन्तेण इति न्यायप्र° । यथा तन्वादिद्पो 

पादानगुणाः शुक्लादयः, कायेख पट शुक्तयुश्यारम्भका 

भवन्ति न वै परोत्येनेति आकरे स्वितम् । 

कारणगुणोद्धव षरकारख्युख उद्धरोऽख । उपादान कारण- 

युखेनोपपच्ने यु्भेदे। ते च गुखा भाषायां द्चिता यथा| 

स्ते ह- 
स्थिविख्थापक द्येते 

स्युः कारणयुणोद्धवाः''। स्यर्थान्ताः 1 खपरसगन्धस्सथां :- 

“खपाकजास्तु स्सर्यान्ाद्रषत्वञ्च तथाविधम् | 

चेगगुसत्वक्एघकत्वपरि माकम् । 

षटादौ पाकजद्धपादीनां कारणयुखपूवव कल्वाभावात् 

ऋपाकज्ा इवय॒क्तम् । तथाविधं अंपाकजभिति | (खर्यो- 

[{ १९४०] कार 

बराहष्णाशोवो यादयः । रकषटयकतवे व्यन्नतप्र्ययख् 

्रल्येकषमन्वयात् एकत्व" एथकत्वञ्च ययम् एथकत्वपरेन 
चेकषटयत्वं याद्प्स्" छक्रार । [ विदतिः। 

कारणमाला खलो अथालक्धारभेरे अवह्वारशब्दे ९४० 
कारणशरोर न° कारण्पं थरोरमू । बेदान्तिमते यन्तान- 

ष्ध्पे थरोरे | बेदान्तसारे तदिटतिः बश्या | 

कारणा ख्ी ल-हिखाया सायं रिच्-मावे युच् । श्तीत्र- 
वेदनायाम् खमरः । क-खिच -युच् । रप्रेरषषायाम् 

कारणिक लि°कारणे्चरति ठक् । कारणेन विचारुढे परी. 

शके अमरः । करणखेदम् काण्डा रञ् जट वा । 

२कर सम्बन्धिनि वि० च्खियां ठञि पिच्वात् ष् 

जिढ इइ्धारणाथेः च्छ्ियां टाप् इति भेदः| 
कार णोत्तर न ० कारेन उत्तरम् । व्वबहारेषु, वाद् पज्यन्त 

वस्तु सत्यत्वे नाङ्गोलत्य तलमतिङ्खतासाधनकारणकथन- 

खपे उत्तरभेदे, यथा अयं शतं मे धारयतीत्यभियोगे सतयं 

ग्टह्ोत' किन्तु शोधितम्, इयं भूमिम दोयानेन भव्यते 
इत्यभियोने सत्वभेतख भूभिः किन्तु दानेन क्रयादिना वा 

क्टानीं मभेतछक्तरम् | उन्तर्थन्ट १०९०४४० पितिः 

कारण्डव स्तनौ रम-ड तद नेत्वम् रण्डः षत् रणः का- 

रण्डः तं वाति वा-क कररखेदं कारर्छः तदा- 

कारं वातिवा-कवा। हंसभेदे “इसकाक्डवोदट्गोताः 

सारलानभिरूताश्या" भा० वन्श्दखन | च्तियां जाति- 

त्वात् ्ोष् | अद्य अजिरादि° पात् सतौ शन्नाया्मापि 

न दौः कारण्डववतो नदीवियेषः । “इसखारसक्रौ ञ्च 

चक्रषाकङुररकादम्बकारण्वेत्धपकरमे " सवाः खुषचारिणस 

दति छने तख ञवत्व' ख्षवारितद्चोक्गम् । 

कारण्डव्युद्ध इ° बोदधभेरे लिका २ बौदशास्रवियेने च | 
करन्धम इ० करन्बमस्छापत्यं शिवा° अण. | {करन्बमरेपखा, 

पवये खविचन्नाज्ति नृपे तडत् पत्यादि 4यतच्छात् कार- 
स्ाद्राजन् ! वितः र करन्धमः । तद्ध कारन्बमः एब. 

श्लेतायुगरुखेऽभवत् । इन्द्रादनवरः चोमान् देठेरपि ख्ड- 

जयः ) तस्य सव्व" भ्टोपाश्वा; वत्तन्ते श्य वये बदा | 

ख द स्नादुभूत्तेषां इत्तेन च बलेन च | शआविकषिन्नाम् 

धमर वोखचे्द्रमोऽभवत् गतय पक्तभे "तद्य एलोऽति- 

चक्राम पितरं युच्यवत्तया । मरुत्तोनाम घा ्तचकवत्तोः 

सष्ायशाः''भाग्खाय ° ४च्य ० उक्तस् | र्गोल्रापव्ये ण्य् । 

करन्दमपोने आविचिच्ुपुले रमरत्ते नपे च । “कथ 

ने र्त्त" इय पक्रभे “यदि चश्र.बसे पायं ष्टण 
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कारन्धमं कपम्" तंव शअ* भरुत्तख कारन्वममिति 

विेषण्यात् । लख्ेदमण्य । रनारोतो मेदे न° तक्षोचं - 

प्राडुभौवादि भाण आा० २१७.१८्दअ० | य्या 

“ततः शष्ट तोयानि दिखे भरतषेभः । चखभ्यगच्छत् 

इएण्यानि थोभनानि तपखिभिः । वच्जं यन्तिख्खतो्थीनि 

पश्च तनतु तापाः । खवकोर््णानि यान्यासनु पुरस्तात्त 

तपस्विभिः । अगस्यतोधें सौभद्र" पौलोमञ्च चपावनम् ५ 

कारन्धमः प्रसच्ञ्च हयमेधफलद्च तत् । भारष्ाजद्य 

तोधन्तु पापप्रथमन मत् | एतानि पश्च तो्थानि ददे 

कर्श््तमः । विविक्तान्य् पलच्छाय तानि तोधानि 

षाशडवः | षहा च वच्यैमानानि. हनिभिडम्ोब डिभिः । 
नपिनस्ततोऽ्ऋत् प्राञ्जलिः कुर्नन्द्नः | तोर्यानौमानि 

वच्च न्ते किमथे ब्रह्मवादिभिः । तापा ऊः । साङा 

पञ्च वसन्त्ये घ हरन्ति च तपोधनान् | तत ठतानि 

वच्च न्ते तोर्यानि कुरगन्द्न ! । वैशम्पायन उवाच | तेषां 

चत्वा महाबाङ्व्वययं माणस्तपोधनेः |, जगास तानि 

लोथानि दषुः एरुषसन्तमः । ततः सौभद्रमासाद्य मदे 

स्तो वेषठत्तमम् । विगाद्य सदा खरः सानं चके परन्तपः । 
अथय तं घुरुषव्याघुमन्तजेलचरो भान् | जसा चर्ये 
राह: कुन्तोऽवर धनञ्जयम् | श तमादाय कौन्तेयो विस्फ्- 

गन्तं जलेचरम् | खदतिषटन्मङ़ाबा्व्बेलेन वलिना वर; । 

उदृशषट एष साहस शोऽच्जुःनेन यश्चखिना । बभूव 

नारो कल्याणो सव्वांभरणमूषिता । दोख्माना चरिवा रा- 

लन् , दिब्बद््पा सनोरमा। तद्ग तं महद्डहा कन्तो एतो 

धनञ्चयः | तां स्त्रियं प्ररसप्रोत दृट् वचनमजवोत् | का 

बे त्वभि कल्डाश्ि ! कुलो वासि जखेवरो | किमर्ध् महत् 

पापमिदं ज्तवतो षरा १ । बर्गोवाच । अश्यराश्चि महा 

बाहो | देवारख्छविष्टारि्ो । ष्टा धनपते नित्यं वर्गा नाम 

महावर! । मम सख्वदचतचखोऽन्याः सर्व्वाः कामगाः 

शभा; । वामि; सद्धं प्रयाताच्जि लोकपाखनितेशनम् । 

तत; प्र्यामर्े षव जाद्यं छं थितव्रलम् | रूपवन्तमधी- 

खानभेकभेकरान्चारि्यम् । तख वै तवसा राजंखद्वनं 

तेजसा युतम् । आदित्य इव तं देय लतत स्वैः व्यका- 
यत् । तख दद्रु तपश्लाइय, प चाध. तत्तमम् । खव - 

गौणाः खतं देयं तपोविशुन्विकोषेया । अहच्च सौरभेयो 

च खभोन्वा बहुदा चता । खौगपद्योन तं विप्रसम्यग्रच्छास 

भारत ! । गायन्त्योऽथ इसन्त्य च चोभयन् च तं दिलम् । 
बच नास्म्ाञ्च ज्ञतवान् मनो वोर् ¦ कथचन | नाकम्पत 
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कद्धातेजाः स्थितद्लपसि निभ्मेले । सोऽ शपत् कुपितोऽखांसु 

जाद्भुष्णः चलियपेम ¦ । यादभूता जले युयं चरिष्यथ शतं 

समाः! । वर्गेवाच । ततो वयं प्रव्यथिताः सव्वं भारतस- 

त्तम | | अयाम शरं विप्र" तं तपोधनमच्य् तम् | पेण 

वयसा खव कन्दर्पे च दरपिताः। अयुक्त कतवत्यः ख चन्त 

मर्हसि नो हिज! | एषणव बधोऽख्माकं छपरया प्रस्त पोधन !1 

ययं संशितात्मानं प्रलोश्ध् त्वामिहागताः । अबध्यास्तु 

स्यः ष्टा अन्यन्ते धम्ोचचारिणः। तखादुर््ेण वन्तेख 

नायान् हिखिठमरहे(ख । सव्वं भूतेषु धमेन्न ! मेलो बाह्य 

उच्यते । सत्यो भवत् कल्या एवं वादो भनोषिणणाम् । 

शरणद प्रपद्वानां शिष्टाः कुव्येन्ति पालनम् । शरण त्वां 

प्रपञ्चा: अश्लखाष्वः सन्तमस । वेशस्यायन उवाच । 

रषश्चक्तः ख धम्प्ौत्मा बाह्ञणः शुभकम्मेशत् । प्रषादं 

कक्रान् वोर ! रविसोमसमप्रभः! बाद उवाच । 

शतं शतखखन्तु सप मन्च्यवाचकम् । प्ररिमाणः शतं: 

तवेतसेदमच्षय्यवा चकम् । यदा च वो साङमूता ग्टङ्कतोः 

एुख्षान् जले । उत्कर्षेति जलात्तख्मात् खलः एरुषसत्त 

भः | तद् युयं षुनः स्वाः श्ञ'ख्पंप्रतिपत्ल्धयय। खनत 

भोक्तपूववे' मे इसतापि कदाचन । तानि सव्वाणि तो- 

याजि ततः प्र्टति चैव इ। नारोतोर्घानि नश ख्याति 

याखन्ति सर्व्वशः | इरलानिं अ भरिष्यन्ति पावनानि 

सनोषिखाम् | बर्मोकात् | ततोऽभिषाद्य तं रप्र छत्वा चापि 

पदिम् । -अचिन्तयामापद््त्व तस्माद् थात् खडः 

ख्डिताः | कल नाभ? वयं सव्व; कलेनाल्पेन तं नरम् । 

- शमागच्छेम यो न्द् पमासादयेत् एनः । ता बयं 

चिन्तयित्वौव छद्ृत्तादिव भारत ! । हष्वत्यो महाभागे देव- 

रिषत नारदम् । संप्रह्कटाः ख तं द् देवषिमभितदु- 

तिम् । अभिवाद्य च तं पाये ! सिताः कोत्रोडिताततमाः |. 

ख नोऽष्च्छटदुःख्छमूलशक्तवत्यो वयञ्च तत् । खलत्वा तत्र 

अथादृत्तमिदं वचनमजवीत् । दिखे खागरानूमे पञ्च 

तीर्थानि सन्ति ६ । ̀ पुणयानि रभ्रणोयाकि तानि गच्छत 

भा चिरम् | तत्राशु र्षव्याषुः पाश्डवेयेा धनञ्चयः । 

मोच्तयिष्यति शुद्धाया दुःखादश्लाच्न संणयः । तख सव्व 

बयं बौर ! श्ुत्वा वाक्य्निष्टागता; | तदिदं खत्यमेवाद्य 

भोजित्वा भां त्वयाकतम् । एतास्तु मम ताः स्यश्नतखोऽन्या 

जले चिताः। कुद कममी शुभं वोर!) एता; शापादिमोक्षय। 

कैशस्पायम उवाच | ततस्ताः पाण्डवसखेटः सव्वं एव तिया 

म्मते ! | सखाच्छापाददानात्मा मोदयामास दीयेवान् । 
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उत्याय च जलास्श्ात् प्रतिखभ्य वषुः खकम् । ताशलदटा- 

रभो राजच्लदश्यन्त यथा पुता । तोधौनि ओो्यतवा 

ढे तथादन्नाय ताः प्रभुम् । चिन्नाङ्गदां एनद्रंट,' तदा 

भख्णठिरं ययौ ̀  । 

कारन्धमिन् इ° स्तनो करणव कारस्तः धमति पमा षनि 

श्रषो०। }का॑खयकारे स्यां छप् | रेधादवादरते च भेदिर 

कारपचव एदेशभेरे। “'खवष्टयमलम्यवयन्ति यनां कारपः 

चवं प्रति" काश्यान्चौ०२४।६। १८कारपच्वो देथभेदश्ल- 

न्मध्ये यश्चना षरेते तां कारपचवदेथस्यां यश्नां प्राष्य 

तल्नावभ्डयमभ्यवयन्ति" सयन्व्या° । 

कारभ लि करभेदम् अण् । करभवम्बन्विनि मूनादौ 

““चर्यौन्न कारभं मून भाल्वषन्तु विषापड्म् ” चतः 

कारभ स्तौ करणएवकारः तध भूः । राजयाद्यकरसङखभृमौ । 

कारमिदिभा सलौ कार जलकम्बन्धं मेहति सि-सेके क 

ततः ख्खाणे क्त इत्यम् | कपुर राजनि । 

कार्या स्त्ो° शेषत् रब्भा कोः कारेः | प्रियङ्ग उत्ते अमर 

कारयिष्णु लि° श-्िच्-दष्णुच_ । कारयितरि । 

कारव स्त्रो केति रबोऽख। काके वरिका ० च्लियां ङोष् । 

कारवज्ञो श्ल कृत्खितञ्रारो गतिवैद्धाः कमे० । कारवेज्ञ 

(करेला) । कारवान् कभ्युक्तः खन् लोयते लो-किप् । 

श्क्रार्डोरे काश्डधरे राज{नि० । 

कारवो स्तनो कार वाति वा क्के ललोपडक्ितवब्षाकाले 

रषोऽख्च कारषोभयुरश्तस्य घुच्छनमिवाकारोऽसख्यदख च+ 

क छिकलायां खाय खिच-किप् काः तमति अश् वा गौरार 

छोष् । १शतद्ष्मायाम्, (भोर) २र्दूजटगयाम्, ३ेमयूर. 

शिखाकतावाम् । ४कारवेज्ञे, (करेला) ५ त्वकपलाम् 

(नजञपात) ईक्णजोरके च । ऽकदरकारबेन्ञ अमरः 

राजनि टकाकयोषिति च। 

कारवौरेय लि° करीरे निषठ॑त्तादि करभोर+चदर य्य 

दख्छा+ ढञ् । करवोरनिरत्तादौ । 

कारवेद्ख इ० कारे वातगत्या बे्खति वेद्ञ-चाजने अच् । 

कताभेदे (करेखा) २ततूफके न° । ““कारमेज्ञ' हिमं 

द ष तिक्तमशातलम् । ज्वरपित्तकफाखन्नं पाख्डमेष 

शंमोन् इरेत्"भावप्र° । खथ क कारवेक्ञकोऽपि ठन 

अद्धा डोेष् । २चुद्रकारगे्ञे (उच्छा) । अभरः | कार 

वे्णरक्ञा “तद्या कारजेज्ञो खादिगेषाहोपनो शषः । 

कार्ञोफलं तकर खेदित हिकु तम् । भव्लितं नव- 

नीतेन स -्वनेन समन्वितम्” भावप्र °! ^बिदशितषठखमोषत् 

{ १९४२1 कारि 

कारवेङ्गोकठोर' एलकितमिव तैलैः माधित' रामटेन । 

रुितमरिचनचूरं सं ्धवेनातिपूखं इलखितरसनायं लोल- 

तामातनोतिणपाकशा० । कारवेज्ञोफलं भेदि बव सिक्त 

रोतलम् | पित्तारुकामखा पार्डकफमेदटमोन रेत् 

बे्यक्षस् ¦ स्वाय" क कारबे्िकाष्यतर स्त्री । 

कारस्कर कारं बधं करोति श-हेलवादौ ट च्ेनि० चट् । 

विषतिन्दौ किम्पाक उ राजनि” दासादौ न छट । 
कारस्करारिका खी कारस्कर इ्गटति अट-श्बल् । कर्यी- 

जललोकायाम् । लिकार | 

कारा स्तो ल-्िसायां भिदा०्मावे अडः ^“ ऋटयोऽदहधिः"पार 

चः ““काराबन्धने" पा०्ग° दोषेनिषहेश्ात् दोषैः | 

शन्न मेदि° रपोडायां लिक्षा पा०ग० बन्धनथब्द्खय 

अन्धनाधारपरत्वे श्बन्धनागारे अमरः | कुत्सितन्धच्छति 

ऋ-अच् कोः का ४ द्याम् ५ प्रचेवके। ईखखकारि- 
कायाञ्च मेदि० । गन्द च । काराधनौ । 

कारागार न° कारायाबन्धनखागारं ग्ट्म् बन्धनागारे 

(जेलखाना) ““रिषठुः कारागार" कलयति चतं केलि- 
कलया" कपूंरस्तवः | काराग्टड7दयोऽष्यन्र । 

कारागुप्त वि कारायां बन्धनागारे युप्रः। (कण्दौ) 

बन्वनाकारर्ङ्धे देमच० । 

कारापथ एण देशभेदे। सत्र च लच्छाणात्मजाङ्गट् चन्द्रकेतु 
राज्यमासोत् ˆ चङ्गदं चन्द्रकेठञ्च च्छणोऽप्यातसम्भ्वम् । 

शासनात् रघुनायखय चक्रो कारापयेश्वरौ"' रघुः । 

कारायिका सो कं जलमाराति प्रचरणस्यानत्वन अ+ 

रा-खवल् । बलाकायां जटाधरः । 

काराधनो सती कारा शब्द् नस्छाधनो उत्पाद्रयिननौ । 
शन्दनिषपादके शङ्कादो । ^ खगस्योनरां चट प्रशस्तः 
काराधुनौव) ऋण १,१८०,४ । “कारा ब्दः" भार 

कारि स्तनो क~ भावे प्रञ्नाख्यानविषये ष्ञ् । प्रञ्नाख्वान- 

विषये क्रियायाम् | “कां कारिमकार्षीः १ स्रं कारि- 
सक्षारम्” श्यादि। ल-करुरि यिल्लिनि इञ्! 
र्शिल्छिनि बि° | 

कारिका स्तील-भावे खल् | क्रियायाम् । ^क्ारिकाथन्द् 

ख्टोपरं ख्यानम् "वान्तं ° क्रियायोगेऽख् गतित्वम् तत्र का- 

रिका क्रिया, कारिकालव्य" सिरकौ °| तन ट्ासोद्धोकवा 

अक्खा क्रियागब्द्ख न सहर तयाव्याख्यनात् | कारः 

रोगबध; सषाध्यतयास्द्य ठन्, क-ह्हिसायां खल वा। 

रोगनाशिकायां र्कण्टकाय्कां राजनि° | नटयोर्षि 



+ 

कारौ { १६४३} कार् 

8 शिविरणन्लोके अल्यालरेख यन्धभन्तापकद्लोकमेरे । 
¶ शि्छिरचनायाम् भेदि०। £ैद्विभेदे (हृद्) रमानाथः 1 

कारित सती क्-खिच-कन्् खि क्तः | एकरथाय प्रेरिते, 

“विष्णुः शरोर यड्यमहमोशानणव च | कारितास्ते यतो- 

ऽतस्लाम्” देवौमा० । २ अ धमरन खकाय्यं सिद्धये नियत- 

इङधेरङ्गोशताधिकटडौ स्त्रो “टिः साक्षारिता नान यसि- 

केन खयं छता” भिता० ना० खटति: | “कणिकेन त॒ 

या उद्चिरधिका संप्रकोत्तिता। आपत्काछे कता निलयं 

खात खाद् कारिता भता" काल्या 1 

कारौ स्त्री क-ड्िसायाम् इञ् च्तियां हष ) कर्टकारि- 

इत्ति राजनि ०! तथाः अण्टकाचितत्वन हिखासाधनलवात् 

रोगि साकारकत्वाद्ा तथात्वम् | 

करोर न० करोरख्यावयवः काण्डः भ्खावा एलाथा० 

अञ । १वंशस्छ काये रवंगभखनि च| 

कारोरौ स्तो कं जलद्टच्छति क-व्चि कारं सजलमेष- 

सौरयति ईर-खथ्् उप० स० गौै* ङीष् । वर्ष्ेतौ 
दटिभेदे । शवषेकारमेटिः कारीरो” “तदं प्रति लं चाख्- 

मध्वरमीडे आग्निः स्ववसं नलोभिरिति धावये" चाच 
[५ 

चरौ° २।१३।१।२} ५वषकामद्य कारोरो माम इटिः 
काव्यां | तखां-कारो्याम् | अन बड्धदुवत्याया चाम्ना 

नात् न्यदा इयमेव कारोरो एकटेवल्धा मवति तख्ासपि 

प्रापणे तद्धा सहमिति नाराः | आआरब्धायां 

कार्यी हतायां वर्षे सुति खा शमापनोयान 

बेति सन्दे काव्या च्रौ° १।२।२२ ० निरतं 

यथा “ष्टो ततपरिमाणम्० कताद्धायाणिष्टौ वर्धय 

दष्टे सति ततृपरिमाणमेव कश्य कत्तव्य" यतृपरिभाण- 

सदे वर्षरो क्रियते । नव ट्टो दष्टायां किमष्यन्यनं 

छताद्ं परिन्याज्चनिति। न च वषं तत्र तखा इषेः फलं, 

किन्तु कालस्वभाषात् प्रतिबन्धकापगमाञ् खय प्रदत्तम् 

दूव्याशवः”सं्व्या०। अतणएप ज सिनिना ६,२,१२ कमणि 

चारब्धे फलेच्छारा हव्ये, कथच्चित् फलप्राप्रौ च आरब्धख 
काम्यकम्मेणः समाप्यतवसके यथा ५परक्रमात्त् निशुज्चे - 

तारभ्भखय निमित्ततादिति' व्याख्यातं चेदं शवरखाभिना 

यथा ^प्रजाकामो यजेत, सामकामो यजेत-द्येदमादि 

कमं समाम्तायते । ततर सन्देहः-किं प्रकरान' नियोगतः 

समापनोयम्, उतेच्छया काये" छेयं वा ?-दूति कतः ¶ 

शष" प्राप्न ?-नियोगतः परिखमापवितव्यभ्-ङति। 

क्तः? खं हि चरयते,-द्दकामो यजत-ङति, णवं 

४८9 

सख आ ख्वातेख अयम् उपदिशन्ति, (उपक्रभप्रभ्डति 
अपवग पयन्तस् आह-द्ूति, उपक्रभाटारभ्य यावत् 

परिसमाभनिः -श्वयेतावानु व्यापारवियेषः तद्य अर्धः, 
न यथा पाकः व्यागः- दूति | तन हि पाकपत्तामानं 

निष्यते न आरभ्य परिसमापयितव्यम् । श्वंच 
खाख्यातायं रक्षिका चपि प्रतिपद्यन्ते, तत्न चारम्भ 
एश्षप्रयलेः नोद्यते-श्ति मम्यते | यतो नोदितं न नियो- 

गत च्वारभन्ते, नियोगतः घनः प्रिसमापयन्ति, तेन 
नोभे आरम्भ्रपरिसभाप्रौ शब्दाथेः किन्ति ¶-परिस- 

मिः अब्दाः परिषमाप्रयाऽचैपराप्नतात् आरम्भ । 
तमात् परिशमा्िः शन्दायैः -डति गभ्यते। सा तेत् 

शब्दाधैः, सा कततव्यतया नोद्यते, श्ारम्मे नास्ति कत्त 
व्यता्वचनं ` तेन न नियोगत श्रारम्भः, नियोगतस्तु 

परसमा्चिः। तेन उपक्रान्ते कर्मखि यदि बोयात् 

फलेच्छा, अवाप्नोति वा फल, तचखामष्यवस्थायां, कत्तं - 

व्यमेव उपक्रान्तखय परिसमापनम् | मलु अथिनो यो- 

श्थैः सोऽत्र करव्यतयोच्यतेः | मेतरेवं, वाक्यार्थो 

हि स भवति, थागख वत कत्तव्यता च्या शस्यते । 
तष्ञात् पामक्षामेख याग खारः प्ररिसमापनोयः 

सामादिकामनावचनं निनित्षत्वेन तद् भवति निमित्त, 

च उत्पन्ने यत् कन्तेवयम् -दयुच्यते, तददिने ऽपि निमित्ते 
कसतंव्यस्, न डि तहिनरटम् अहत्मन्न भवति, उत्मस्ति् 

निसित्त' न भावः तस्यात् वौतायामपि फेच्छायास् उप- 

क्रान्तः परिखमापयितव्यम। क्रियाया हि निमित्तम् 

्यारन्भः सोऽपि परिखमाप्र:" दति। 

कारोरोषटि' प्रलय चूयते च । “यदि वषेत्तावल्येव जुड्- 

याव्” ““कारोरोमहटरिः"” सिन्कौर | 

कारौष न° करीषाणां समूहः अण । शूष्कमोमयसमूषे । 

कारोषगन्धि निर कारौषखेष गन्धोऽख्ध द्तृसमा०। शुष्क- 

गोमयसं गन्धको श्ठियां ष्यडः चाप् कारोषगन्ध्या तद्धा: 

ततष्रभे एनपव्योः परयोः संप्रसा० दषेच । कारोष- 

मन्नोपुनः कारोषगन्धोपतिः | एव परमकारोषगन्धो- 

शलः । उपसच्ज ने ठ न, खतिकारोषगन्ध्यापतिः | बन्धु 

शब्देपरे त॒ व्तरीहो तथा वा,कारोषगन्याबन्धुः कारोष- 

गन्बीवजछुः। एवं कोरुदगच्यागन्द्खापि संप्रसारयदीरषौँ । 
कार् तरि० सं-उण । १ शिल्िमि ! द्तिखसाक्षारतरेण 

लेखितं मलस च सख च शख्यमीोशते? नैष । ^“ कार- 

यित्वा कम्माखि कास् पान्न वद्येत्” कम्पेषुण 



कार् 

«उपस्तुतिं भरभाणद्य कारोः” चदन १, १४८ २, । 

‹ननिश्व शुद्धः काश्हख्तः पर्ये यद्ध प्रषारितम्'” भतः । 

५काङहस्तः शुचिः परः भें योषिन्, खं तथा'' याच्च ° 
“"गोरच्चकान् बाखिजकान् तथा काङ्कुशोलवान् | 

प्ेष्वान् वाद्ुषिकां चव, विप्रान् ऋदवदाचरेत्" भदः । 

श््पकारादौ “धान्येऽष्टमं विशां शुल्क विशं कार्षा. 

प्वावरम् । कर्मोपकरणाः शुद्धाः कारवः चिच्छिनस्तथा» 

सनुना कार्शिल्िनोभेंदेन नियत् “कारवः दप 
काराद्यः* ङ्ध ° | णएतेषां च कस्मोकरणच््प एव 

करो न धनर्पादिमेना का्ममोपकरणत्वेन तेषां 

निहृशात् । तल करप्रतिखपकम्योकरणप्रकारो भहना- 
दर्थितो यथा “कारुकान् थिल्षिनच्वं शररांखामो- 

पजीविनः । एककं कारयेत् कम्रं सासिमाखि मरो- 

यतिः” सासि भासि कम्म एककं दिन कारयेदित्यथैः । 

“सम्भय वव तामे सबाधं कारुथिल्िनाम् । अख 

छासं ठद्विं वा जागता दम उन्तमः” यान्न° | श्कारके 

तन्ततृक्रियानिषपादके लिमेदि०। “^राषवस् तत; कायें 

कादवांनरङ्कवः ” भद्विः । भागे उण् । 8 कम्रं णि भेदि ° 

¶ शिखे भच ०६ शोतविनिर° । नेद गोध्यस् रच्णादो- 
नामव्यृत् पचिपर्ते सदाय यह्वा शिख्छिप्रभ्टतितन्तद वाच 

कता, व्यतपत्तिपे अवयव यत्या अवयवाधेखास्पस्यापनेन 

योगेन विथि्टार्परतया यौगिकल्वं तेन काये काररिव्यादौ 
कम््रादेरन्वयः उदन्तक्नदयोगाञ्च तल कम्मणि न षो 

ऋसत्यययंवाये कभ्मेष्णोऽन्वयासन्भवात् न हितौयादि- 

प्रदक्गिः। स्वा्येक। कारकोऽपि पकारादौ | “नसा 

न्धपतिः कार्ययो न कारककुपोलवौ" महः | “वगु 

वस्तु चचां टः कत्त, दिजन््नाम् । षुत दारात्ययं 

प्राप्न जोजेत् कारुककब्यभिः 1 येः काभिः प्रचरितः 

एच्र.ष्वन्ते इिजातयः | तानि काञ्चककर्म्ायि गिल्पानि 

विविधानि च'' सच; | द्जियाभूडः । कार् श्ित्छिन्यां 

रजकादिस्तियाम् । {चौरे चब्द्चि० 

कारूचौर ए काश्व! शिल्पेन चोरयति चर - अच् । खन्धि- 

क्षारुज इ०कं जलमारुजति, षत् रुजति वा अा+इज-# | 

करभे, रवलमौोके, रनागकेथरे, १ गैरिके, ५ खवंजाते 
देश्ये तिलादिचिद्क च हेमच०। काङ्तोजायते जन--ड 

५त० । व्चण्चिन्रलेखनादौ न } 

कारुणिक लि कर्ष्ण भथोकभद्य ठक् | दयालौ दयाथोखे 
अमरः | ('सस्यक कारणिकद्धोदं यतृ ¦ ते विषिकिद्- 

{ १९४४} कारो 

सितम् "भाग०२१५,१० | “च्ाचायां बै कारुखिकाञ्च "भार 
१०४७ | [खायेंक | कार्चिडिका तनाय । 

कारुख्डौ खो रषत् रख्छो मूं होना । जलौकायां यब्द्च ० । 
कार्य ग० करस्य: कर्णायुक्तः कर्ष्यादिषयो षा नद्ध भावः, 

करुशेव वा घ्यञ्। करुणायां परदुःखप्रहरयेच्छायाभ् 
चमरः । ्कारणाविष्यत्ये च “ (द्याश्शदर ख तदा- 

शयेऽतिधौचकार कारुगयरसापगागिरः” नेष ° «कारणय- 

वारांनिषे !" नोलतन्लम् । 

कारु(रू)ष घ° करू(द््)षख्य राजा अण । कर्द) षदेयाधिपरे 
दन्तवक्रो “कार(द)षान्द्रानवाद्ाशन् कार (दषाः चन 

जातयः भाग ०९.,२१०कस्(ख)षोऽभिजन एषाम् ख्य भगां० 

ब्छष् न तख लुक । पित्रादिकरमेष्य तदे यवासिषु ब°व। 

कारेणव विण कशे्णोरिदमश्् | करेण म्बन्विडग्धादौ । ^^ 

षायं बह्विस्स, न्" तिङ्गमग्निकरं परम् । पिः कारेणव 

इन्ति कफडुटविषक्रिमोन्" इद । 
कारेणुपालि श्लौ करणपाशख्ापत्यम् इञ् । करणपा - 

काप्ये । दुषापन्ये ठ इञन्तात् फक् तद्ध तोसवला० म 

छक कारोष्पालायन तदोयडुषापवि खो । 

कारोत्तर ० कारे चरायालगक्रियया उत्तरति चड्+दु- 

ऋच | {दघुराभणङ्के अमरः सामो द कारोत्तम दति 
पटित्वा तन्ना इत्याह प्वरामाखन क्रियायां सण्डखोत्त- 

भत्वान्तयात्वम् । कारेण मैषद्त्या उन्तोर्यतेऽसषौ उद्+ 

द्टु-कभेणि आप् । रेकरूपि इदा० तद्धेदत्वात् चालनोर्पे 

बशादिजे रेपालमेरे। “अन्तर उन्तरजेदया ख्प करो 
त्तरोाभिर्षक् यजु° १९, १ ६ । कारोत्तरः छरापावन- 

चालनो" बेददो० ^अस्वि मव्लानं भारः कारो. 

त्तरेण” यल्* १९५८२ । चरामाक्नो जानो 

च वथमबौ तवा अच्नियद्धरागानप्रकषारः काल्ार 

चरौ १६.२७, ० दर्थिंतोयघ्ा | भ्व खात्वा 
खरमपरेग् चर्मांवघाय परि तमारिच्च कारोत्तरमव- 

दषाति, कारोत्तराहा चमभ्प्रंणि मन्त्रचिङ्गात् पूताभा- 

“~ दन्ते शिद्न्ति परिषिश्चन्तीति”। “नतो दिश 

मेदिष्वरसपरेणख बह्हिेदि अभ्व गन्त खात्व तन गत 

गोचभ््वधाय परित चरां चरि आसिच्य छराया 

उपरि कारोत्तरं वंथमय' पान्न (करोत्तरचालनिका) 

छरागादधमसुमयं निदधाति एवं ते भदक्ष्धे तिति 

गलिता चरा कारोरूरख्टोपर्थाय्याति रएकोऽवं गानो 

प्रायः। अथशा पूर्नं रम्यं णि का तोत्तरमव्धाय बह्व 
~ 
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चरामासिश्चति तथा च खति कारोत्तरात् च््रखि 

छरा पतति" सं *व्या० | “तद्ध लोमान्येव इष्माखि, 

त्वक् तोक्मानि, मांसं चाजा स्वि कारोलरो मच्ला 

आखर रसः परिचच च्रग्नङूट हित, रेतः पयः, सू 

छरोवध्यस्" वल्कसम्” त° जा* १२५९.,१.२ । एवं 

कारोत्षरथब्दख्य चालनोपरत्वे स्थिते छरामण्डदखय तत्- 

साध्यत्वात् तथात्वं बोध्यम् । 

काकऊंश्य म करवथद्छ भावः ष्यज_। कठोराय “शाञ्चेष 

लोलपबधस्तनकाकश्यसाक्तिणो” भाषः | 

काक्रषि रचो कके खति सो क--एषो०षत्वम् कवषः काडिन्य- 

माथकः तस्यापत्यम् प्ते इञ् तदप्ये पके वाकिन्या । वा 

फि् कुक् च । काकैषक्ायनि तनरां स्त्री । 

कार्कौक लि०ककः शुक्लोऽखः च इव रैकक् । अेताच्रदल्से । 

कां इद्ी करखापत्यं शिवा ण्य । १ कस्त पत्मे डषकेतो 

कं खेदम् अख । २ चव्सम्बन्विमलादौ नि ° । 

कारणौयनि विण केन निंत्तादि कर+कखा ° चत्रथ्यौ' 

फिञ.। केन निष्टं ततादौ । चतङ्कमादिपाठाव् पचे 

ष । कार्दिरष्यल तिर) 

कान्ते वि शतः सतृप्रययद्ध व्याख्ागोपन्वः अण् } १ लवत् 

प्र्यव्या्छाने सन्वे । ठरखेदम् अख । २कतसम्बन्धिनि 
च्य कौलपिन सदनप कात्तकौजपा० पूञपदे प्रक्ति- 

श्रः । ठंगमेव स्वये यथ् | श्जतयुगे शश्िङ्गारथां 

कासयुगप्रधानः* भारख्ा०९०अ०। 

काततः कौज परादि इ° पालिन्यक्ते इने पृथपरे प्रतिखलरनि- 
भित्ते न्द्गखमेरे ख च गणः ““का्तंकौजपो सावि 

भायड यौ अवल्य पकक: पैलण्डापेयाः कपिश्च पये 

याः यतिकाक्पाञ्चालेयाः कटकवाध्लेयाः शाकलश्ुनकाः 

याकल शशकाः शणकवाभ्् वाः खाञ्चाभिमौद्गकाः कुन्ति 

रादा: खन्िद्धसाष्ाः तण्डपरतख्डाः अविमत्तकामविद्धाः 

बाभ्ववथाङ्घायनाः बाभ्ववदानच्यताः कठकालापाः कट 

कोयमाः कौयमलोकालाः ्लोकमारम् सौदपंष्यलाद्ाः 

वत्धजरन्ः सौद्तपार्थिवा, जरन् याज्छाजुवाक्य '' । 

क्रां वो्यं ए० कतशी वैस्यापत्यम् अण । लतवीखैन्धपापलये 

सहखवाषहौ अजने ।“अजुनः शतवोखख सप्रहोपेश्वरोऽभवत्। 

दकाल याद्वरेरंथात् प्राप्रयोगमहायुश्य; । न ननं काकतेवी- 

खख गतिं बादखखन्ति पार्थिवा; । यन्नद्ान तपोयोमैः इत- 
बोयैज पादिभिः'भाग ०९,२१,२७। ततृकथादि अ्जंनगन्द् 

४६६४० उक्तप्रायसधिकंभाण्खादु०१५२अ*खक्ग' यथा| 

““खषखभ्जभ्टत् चोमान् का्ेवोर्योऽभवत् प्रभुः । चद् 

छोकख सव्वं भाहद्रत्यां महाबलः । सदत रत्राकर- 

वतीं सहीपां दागराम्बराम् । थथास एथिषीं वये हयः 

सत्यविक्रमः | खलविक्ल' येन दन्तु दक्षाबेयाय कारणं | 

चन््रधभ्प एर्कत्य विनयं तमेव च । आराधयामास 

च्चतं शतीं जो निम् । न्यमन्त्रयत सन्तुष्टो दिजक्चेनं 

वरस्तरिभिः स षरोग्डन्द्तिश्तेननद्टपो वचनमन्रपोत्। शष 

सख्तवाहभूःयासं चमूमध्ये ण्टहेऽन्यथा | मम बाह्सहखन्तु 

पश्यन्तां संनिक्षा रखे। विक्रनेख सदां ठत् सां जयेयं थं सि. 

तत्रत | । ताञ्च ध्र सस्माप्य पालयेयमतन्द्रितः | "दुं 

चवरं याचे त्वाभ् हिजसत्तम | तं ममारुप्रश्लतेदातभ- 

सख्धनिन्दिति ! । च्हुशासन्तुमां सन्तो भिष्योहन्त' त्वदा- 

चयम् । इत्यक्र; स दिजः प्राह तथास्िति नराधिपम् | 

ण्ठ सभभवश्लख वरास्ते टौोप्रतेजसः । ततः क्ष रथमा- 

स्वाय च्वलनाकेखसदयुतिम् । खअनवोदौ यैरम्योहात् कोऽ 

ग्वल्लि शढथो भम। पैयें वीर्ये यथःशौगयें विक्रनेश्यौज. 
साऽपि वा। तदाक्यान्तेऽन्तरोचे वै वायुवाचाथरोरिथो। 

न तवं मूढ! विजिानौषे जाद्यशं चलियाहइरम्। सहितो 

जा्खेनेह लियः भाल वे प्रजाः। अलग उवाच | 

यौ भूतानि वोऽ कद्वो नाथन्तथा नये । करा 
भनसा वाचा न भन्तोऽल्ि बरो दिनः । पूरब बद्ोत्तरो 

वादो हितीयः शनियोत्तरः । त्वयोक्गौ देवयुक्तौ तौ 
कथं ठ नाद्यो बरः। श्वं यूत प्रधानांख्ान् मैचटत्तोनङं 

कदा | चआाक्षसम्भावितान् विप्रान् श्थापयाम्यात्मनो बथे। 

कथितं नया शवं गायब कन्वया दिति । दिलेष्वाभ्य- 

थान् सर्वान् जाद्धशादण्पेधाशसः। न च मां च्यावयेदा- 
ाच्तिष खोकेष कथन | देवो वा साहषो बापि तस्माज् - 

ज्ये हिलादहम् । थ ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये चलियो. 

त्तरम् । न हि मेसंयुगे कचि त्योदुत् हते बलम् । अजना 

वचचः खुत्वा विलवस्ताऽभूच्धि्ाचरो । आअयेनमननरिच्चस्य- 
स्ततो वादुरभाषत।. ्यजेनं कलं भावः बाद्धरे्यो नम- 
ख्लुर्। एतेषां शुर्वमैतः पापं रा्ट.छोभो भविष्यति| अथवा 

त्वां महोपाल | शमयिष्यन्ति ये हिजाः | निरसिष्यन्ति 

राट.ङतो चहं महाबलाः | तं राजा कश्वमित्थाह ततस्तं 

प्राह मारुतः | वायुर देवदूतोऽखि दिते त्वां प्रबषौ- 

म्यहम् | अच्लःन उवाच । चहो त्वयाञ्य विप्रषु 

भक्गिरागः प्रद्िंतः | याडशं एथि्ीभूतं तां नुह वै 

दिजम् । बवायोवयां सदयं किद्चित् नुह त्वं नाद्मणोत्त- 
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मम् | अपां पै थो वद्धिः छच्ख नभसोऽपि वा"। 

वतः पषनाच्ुनयोः स्वादे बह्कथा तने श्श्या। 

“भवन्तं कान्तवीर्ययोहोनशन्विमचोकरत्” भट्टिः । 

““वअनन्यसाधारणराजशब्टोबभूप योगौ जिल कार्त 

बीय्यः" रषु: | 

कान्तं वो्ैदोप इ. &त° । कात्तंवो ाच्लुनोहेयेन दोय 

माने दीपे । वहानदिधानाद् विषानपारिज्ञाते उड़ा- 

मेश्वरतन्त्े उक्तः यथा 

“गोस्येनो पलिप्रायां शुद्धभूमौ शमाः । तचध्ये 

ण्डलं काय्यं लिकोणं बिन्दुसंयुतम् । बटकोषं तद्वहिः 

कायं मध्ये मूलं समालिषित् । तण्डुले; बुह्धुसाक्तौवां 
रक्चन्द्नभिश्रितः । तद्धोपरि न्यसेह्ापं हतपूरिववर्ति- 

कम् । तं दीपं विधिनादुज्य पचचाल्बङ्कलयेत्ततः। कार्त. 

बीयै ! महानादो ¦ भक्तानामभयग्रद् ! | ग्टहाण दीपं 

महत्त कल्या कुर स्वद् । अनेन दोपदानेन काते 

वीर्यस्तु प्रीयताम् । पञ्चिमाभि्ड' दों कारयेत् शुभ- 

कर्णि | अभिचारे त॒ लिवयं ट्किष्योत्तरपञ्िभे | 

न्प्राप्नेय च कुर्मीति प्रञ्चा{दिद्िषमान् पुनः । वण्ा- 

भिक्ा्चो कुर्वीति यु्वीन्नं प्राष्य साधकः 1 चतुरकगेफला- 

यैव थतदीपाबलिं ततः। भारणेतु ब्ड्ख खाद्-. 

आस)ाखमेव च । दौपावलिः प्रकृर्गोत युवान्चां प्राष्य 

साधकः | चतुर्वगफलावाप्तेय कुर्वति प्रतिवासरम् | 

अनेन दीपदानेन कार्सवीयैः प्रसोदति। रतं दीष 

श्वरोथानि ! कुर्थीत गुर्धासनात् ! । मडहाभ्ये स्चत्पनच्नं 

चिन्ताव्याकुलितेये । लवणं खणशंयुक्त' रेयं रामौ 

विचः | पूर्णमासोदने कुयांद्धगरका प्रदक्षिणा | याने 

घुरे गोव्रजे आ साधक्तः स्वकालतः | रत् सारतरं 

देति! न देयं यञ्छ कद्यचित् | गुरुभक्ताय शान्ताय साध- 

काय प्रकाशयेत् । नाश्छिक्षाय न दातव्यं परशिष्याय नो 

वदेदिति” । तद्रौ पपालरद्विद्तिः ततेव 

“"साजचोराद्पोड़ाघ्च सहरोगभयेष च | नाना- 

इ.खेष देवेशि! ख्खप्राप्रेय तथेव च) दोप कुर्वीत विधिव- 

द्गुरूद्धितमागेतः  दीपपात्र" नवं काव म्ाकाये विये 

षतः। सौतं राजतं तास््र कांस्यं लौहं च श्टरुयम् । 

सोभूममाषद्धानां चरणेन घषटितेऽयदा | शौव कायै- 

शिः खात् रौ ष््य जगत् भवेत् | ताने रिपोभयाभावः 

काश्ये विद्ेष्यं भवेत् । मारणे लोहपानं द उच्चाट 

खश्मयं तथा | गोधूमचृंघटिते विषादे विजयो ब्रवम् | 

माषे शत् खललम्पो रदे सखाच्छान्िदत्तमा । सन्विशायें 
मदीकूलदयोष्छं तं त॒ कारयेत् । अलाभे सरपालाकां 
ताच्े कुयादिचक्तखः । शप्र पञ्च तथा विख एकावा 
तिका भयेत् | अयुम्मा बिक्षा याद्या एकोत्तरथता- 
वधिः । शरुकार्येऽभिका कार्यां खमे खल्पतला प्रिये ! । 
स्त्रः शेतं तथापोतं माद्धिवञ्च इसम्भजस् | रष्णञ्च 
करवुरञ्येव क्रमतो विभियोजयेत् | सर्वाभाते चितेनैव 
कयो दर्तोः एक भेत् । द्यप ञ्चःधिकषाचेव विलि" 
स्तरैव च । चल्वारिशत्तथा कार्याः पञ्चा्दपि षा भवेत्। 

अषटोत्तरसहस्त वा अतं पञ्चाशरेव च । तत्ततृकार्यवशाद् 
षि! करवां तन्तून् समगतिः । षट्कम््ायि तथा कुर्यात् 
साधकश्च छनुद्धिमान् । चत्वारि थद्धिक्षांख निन्यदोपे व 

कारयेत् । तद््कमपि च प्रोक्तं देवि ! षिश्चाविह्धारिण।। 

गोषटतेन प्रक्व्यो दोप; सशावैरिद्धवे। गोमयेनोपलि- 
परायां भमौ यन्तर समाशिलेत्। कपिल (गो मयेने¶ षट्को 
लि्त्ततः। भारवोजं (का) कर्थिंकायां षट्पलं दोज- 
षट्ककम् । दिचु वोजचटत्ग्कद्च येषेः रूगेष्येद्धि तत् । रबर 

प्रयडख्खो दोपः ख्याष्य; सर्ाङ्गद्ठन्द्ररि ! । प्राणानायन्य 
विधिवनृसृलेनाङ्गः समाचरेत् | भन्रराजं लिखित्ातु 

ता्पानऽरटगन्धक्रैः । स्था पतृपु तस्तस् कुया ल्व इलखम)द- 

रात्” |“ अनेन विधिना देषि! कार्सवीर्यख्च गोपतिः । 

दोपोदेयः प्रयल्नेन सवकायमभोशुत।| गुरोरान्तां षुरख्कय 
क्याद्देवि! प्रयल्लतः। श्वन्यथा तुतं लोके विपरोतफलं 
वेत् । विधानं दोपदागदखय कतषुपिशनाय च । ब्रह्म 
कमशङ्ोनाय न वक्तव्यं कदाचन | दभक्ताय सशिष्य 

साधकाय विशेषतः । वक्तव्यं देवि! विधिना ममप्रीतिकर 

शिवम् । किं बकेन भो देवि! कल्पो ऽयमखिलांदः । 

अथाभिधोयते मानमाज्छस्य वरवरिनि !॥ साधकानां 

हितार्थाय सञख च सिद्धये | पलानां पञ्चविंशस्तु दोपो 

देयोऽधसिद्ये | पद्ाथताषोरथान्त्य शलुषश्धाय चेष्यते । 

ञ्चस्प्रतिद्ेथि ! शन.थां खात् प्राज्ञवे। एतेन 

` रोगनाशः खात् सडखेणाखिलाः क्रियाः । सिध्यान्त 

साधकानां हि प्रयोगा वेऽव्ड्ष्कराः । जिल्यदीपेम 

मानं हि कायः सोऽन खशक्रितः | ययाक्थ्धिहेवेथि! 

जित्य दीपः प्रक्षलपवेत् । कारतषोर्याय दरेनेथि | सर्वकद्याण 

खिद्ये । गुसका्ये^विकं भाने कर्षव्य देप! स्दशिः ` 

लषुदटव्यौः प्रकर्तव्यः लषुकायें वरानने ¦| विना मानं 

न कुर्वीत कातैवीयेद्य गोपतेः" । 

1 क 7 क अप 
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धिकं तत्र दृश्यम् | मन्त्रनहोदघौ १७तरङ्ग । 
काक्तंवोरपमन्तर{टकषक्ता विषे दशितो यथा 

«अथ दोपविधिं वच्छे कात्तवोैप्रियद्वरम् । पैधाखे श्रावये 
साग कात्तिंकािनपोषतः। माषफाल्युनयोमासोदौं- 

पारम्भ समाचरेत् । तिथौ रिक्राविद्ोनायां वारे शनि- 

कुजो विना। इस्तोत्तराश्चिरौद्रे टद पुष्यवैष्णवर र 

वाबुमे१५। दिदैवते १६च रोहर्यां दीपारम्भो {ताध 

नाम् | चरमे २७, व्यतीपानेष्टतौ ददौ सकम्प प्रोतौ 

ष्म च क्ौभाग्ये थोभनायुष्तोरपि | करणे विरहिते 

सरूणेऽर्ौद्यादिष । योगे सात्रौ पूव्बाह् दोपारम्भः 

डतः शुभः । कासिके शुक्तसप्रस्यां निथोयेऽतोव शोभनः । 

चद् तलत रनेव्वारः खव्णं तन दलंभम् । अन्यावश्यक- 

कार्येष मासादीनां न शोधनम् । चाद्य ऽङ्कपोष्य नियतो 

जद्धचारी शयोत कौ । प्रातः स्तात्वा शुद्धभूमौ लिप्रायःं 

मोमयोदकेः | प्राखानायम्य सङ्कल) न्यासान् पू््बोदितां- 

रेत् । षटकोप्यं रचेह्ध.मौ रक्तचन्द्नतण्ड लः । 

अन्त-कार' (क) समाङ्ख्य षट्कोणेषु समालिदेत् । 

मन्त्रराजस्य षड्वरछान कामधोजगिवच्जि तान् । रि 
प्ड्यं वम्पे चाग्रं पूर्व्वाद्या रुख्खित् । नर्य 

वेष्टयेन्तञ्च त्रिको्य' तद्वहिः पुनः । एषं विलिखिते यन्तर 

निदध्याहीपभाजनम् । सखणेजं रजतोल्य' बा तालजं 

तदभावतः । कापालं ्टरसयच्च कनं लोजं छतो । 

शान्तये सद्चूर्पोय सन्धौ गो धूमचचूणं जम् । वनेष 

समानं त पालः ङर््धात् प्रयल्नतः । अकदिग्बद्वषट् 

पञ्चचलवरामाङ्गुलेमितम् । आज्ये पलसङ्से ठ पात 

शतपले: ठतम् । आज्ये ऽदुतपरले पान्न पलपञ्चयतो- 

तसम् । पञ्चसक्ष्तिखुख्ये तु पात्रः षष्टिपलं सतम् । 

निसखडस्तीकतप्छे राके १२५ पनभाजनम् । हि- 

सदच्यां अरथिवं ११५ अता लि"यता सितम् । शट. 

ऽलिशवर ५५ संख्या तमेवमन्यन कल्मयेत् । नि्यदोपे 

वद्किपलं पाल्रमाक्छे ऋ्डतं पलम् । एवं पालन" प्रति- 

छाष्य वर्तौ; खःतोल्यिताः चिपेत् । एका तिखखोऽथवा 

पञ्च॒ खप्राद्या विषलाच्पि । त्वि१५माद्या ऽब 

न्तु तन्तसंख्या विनिभ्सिता | गोष्टतं प्रजनिपेत्तत्र 

शुद्धवस्तरमरिशोधितम् । सडष्वपलस्ख्यादि दशान्त 

काव्य गौरवात् | छवणीदिङतां रम्यां शलाकां षोडशा- 

जलाम् । तद्वा वा सदक्चीं वा खच्छापां स्थल 

मूलका ¦ षिदद्खंदचिणे भागे पाल्नमष्ये क्गतासकाम् । 

४५ वा०भायदे ४ 

कात्तं 

पालाहूकिणदिगभागे सङ्गाः, ल चदृ्टयम् । अधोऽयां 

दौपं प्रज्चा- 

दोषात् पूव्बेत्र टि. 

दक्षि्णधारां निखनेचङ्रिकां गुभास् | 

लयेत्तन्न॒ गणे शरतिपू्वंकम् । 

गभागे सव्यतो भद्रमरडले | तर्ड लादद्ले वापि 

विधिवत् स्याप्येदुषटम् | तत्रावाह्य ब्टपाधौश्ं पूर्व्ववत् 

पूजयेत् सुधीः । लाजाच्ततानु समादाय दीपं सल 

दौपसङ्कल्ममन्त्ोऽथ 

भूमितः” । तवस्लन् मन्त्रा दिकसक्खा येषत्िधिर्द्िंतो यवा 

«एवं दोपप्रदानदख कत्तांप्रो्यदिलेञ्मितम् । दौपप्रनोध 

काले तु वज्ज येद्शुभाङ्गिरम् 1 विप्रस द्भेनं तत्र 

शुभदं परिकीत्तितम् ¦ शूद्राणां मध्यमं प्रोक्त न्हेच्छख 
बधबन्धनम् । आअखोत्वोदथेनं दष्टं गवाश्चख सुखावहम् | 

दोपज्वादा शमा सिद्धप, वक्रा नाशविधायिनो। कते दीपे 

येत्ततः । कथ्यते हष ५२ 

यद्ा पात्र भग्न" दश्चोत दूपतः । पलाद््व्वांक तटा गच्छ 

`दूवजमानोयमालयम् । वक्यं नरं यदाकुव्यीत् काथं सिध्ये. 

दिलम्बतः । नेब्रहोनो भवेत् कत्तं तद्खिनु दोपान्नरे 

कते । अशुचष्य्थने व्याधिर्टीपनाओे तु चौरनीः। 

अमाजाराखसस्न भवरेटभूण्तितोश्यम् ! याल्रारण्म 

वस्चपरलेः ढंतोदोपोऽखलिष्टद्ः ! तक्भाहीपः प्रयलेन 

रच्षणोयोऽन्तरायतः । ऋ सशो: प्रकुव्यीति ब्रह्धचथ्य च्च 

भूषय; । स््ीचद्रपतितादीनां सम्भाधामपि वयेत् । 

जपेत् स्ख" प्रत्यङ्कि मन््राजं नवाच्तरम् । स्त्रोन्- 

पाठः प्रतिदिन निशौथिन्यां वशेषतः । एकपादेन 

दीपाखे स्थित्वा यो मन्त्रनायकम् । सनस प्रजपेद्रातौ 

सोऽभीष्टः क्षिप्रमाप्यात् | समाप्य शोभने घसत स भोज्य 

दिजनायक्तात् | कुम्भोद्केन कतत्तारमभिषिद्न्मलु सरन् । 

कक्तं ठ दकि ददात् एुषूकलां नोषदेतते । चरौ ठट 

ददातीष्ट' कतवीर्य्यसुतोन्टपः*) युव्वाज्ञया खयं कुय्याद्यदि 

वा कारगरेद्रम् । लत्वा रल्नद्दानेन दीपदानं धर- 

परतेः। यव्वान्नामन्तरा कुर्याद्यो दोषं खेटसिइगरे। 

परत्यताभवव्यष निमे पदे पदे। दौपदान्धिं 

ज.यात् कतन्नादिष नोगुरुः । दरेभ्यः कचितोमन्त्रो वक्त, 

टु ःखावद्धो भवेत् । उत्तमं गोत, प्रोक्तः मध्यमं दि 

घौभवम् । तिलनेलन्त॒ तादक् खात् कनोयोऽजादिजं 

तम् । आख्रोगे द्वगन्धेन दद्यात्तं लेन दोपकम् 1 

 सिदार्धसम्भवेनाथ दिषतां नाशसिडये | सहस्रेण पल- 

दी रिहते चेन्न दश्यते । काव्य सिद्धिस्तद्ा कु्थादुदिकार 

दौपज्ञं विधिम् । तदा सदुलेभ कां रिष्यत्येव न 
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संशयः | यथः कर्थाञ्चद्यः कुर््याहोपदान' खवेश्डनि । | 

शन्नः शर्जःरिभिः साकं त्य नश्यन्ति दूरतः । सव्वदा 

जयभाभरोति जान् पौत्रान् धनं यशः | यथा कय्चि- 

दो गेहे नित्य दण समाचरेत् | कारुवोर्वाजं नपरोल्ये 

सोमी लभते नरः । दौपप्रियः कात्तंशर्वयोमातेरडो 

मतिव्ज्ञनः । स्तुतिपियां मङ्िष्ण गे शस्तपंणपमियः । 

इगाऽचेनप्रिया नूनमलभिषेकप्ियः शिवः । 

काबोयीसय च दन्ताले यलब्धयोगप्रभावात् इरेडक्रावता- 

राञ्ज उपास्यत्वम् ! यथा चाड हरेशक्रावतारत्व' तथा तख 

ध्याने वर्तं यथा “उनद्यतच्छन्यैसइखकान्तिर खि लच्चौ णौ 

धवेैन्दितो खान शतपद्चकेन च दधद्धायोनिष्- 

स्तावता | कथो हाटकभालया परिडतञ्क्रावतारो इरेः 

पायात् खन्दनगोऽर्ाभ वसनः चीकात्त वोरो दपः” । 

> छभमाख्य जगराजवतवन्तिं भेदे हेमच० । 

कान्त वौय्यौरि 'षु° हैत | परशुरामे यथाच तद्धतद् 

रित्व' तथा विनम् भा०्व. ११६अ० यथा 

खथानपपतिर्वोरः कत्त दो येपऽभ्यवन्तं त । तभाच्रम- 

पदे प्राप्रम्टबेभीयां समार्चयत् ¦ ब युद्मदश्स्रत्तो नाभ्य 

नन्द्त्तथाद्धनम् | प्रसर -ज्वाचमात्तख्द्ीमधेनोस्ततो 

बलात् | जहार वत्सं क्रोशन्त्या बभञ्च च मह्ादमान् 1 

्छागताय च रामाय तदाचष्ट पिता खयम् | गाद्ध 

रोरूदरतौं दक्षा कोषो राभ" समाविशत् । स स्डव्युवथ- 

मापन्न कार्तवोग्यंशपाद्रर्त् । तख्याथ युधि विक्रम्य 

भार्गवः परवीरहा । चिच्छद् निभितेभेद्ध बोन् परिव, 

सच्िभान् । सड्खसन्पितान् राजन् ! मम्ट्य स्चिर 

धतुः । अभिभूतः ख राभेख संयुक्तः कालयघन्था” । 

का वीरं विज नादयोन । 

कार्तस्वर न» जत्र खंकरभेदे भवम् अण कताः पठिताः 

शखरा येन कंतस्वरः सामगानकद्ेभेदस्तं दक्षिणात्वेन 

देवम् शेषिकोऽख् वा । शे तन्नामनासके रभूद्ुरो च 

अमरः ^“ तप्रकात्तं खरभाखराम्बरः” भाषः! षु 

कातखरपात्रम्"' खा०द०। [च्चोतिर्िद्यायेत्तरि अमरः । 

कार्तान्तिक्र लि° तान्तं वेत्ति उकथादेराक्लतिगखत्वात् उक् | 

कात्तिक च॒” लत्तिकागचले ण युक्ता पौखंमारो लन्तिका+- 

ऋण हेप् काको खाऽश्जिन् मासे अच् पे ठक् । वेशा 

ावधिके सप्रिमे १चान्दरेमाञ्े यन्दरारोयपौख्येमाखां शत्ति- 

कानच्तलसम्बन्धः सम्भवति तादे माये तस्य च यया तथा 

र्वः तथा ख०खिण्रङ्गनाषाभ्यां दुर्बितं यया 

“नन्तत्रनाम्ब्रा माशास्तु न्न याः पर्मान्तयोगतः” रसि°| 

“माससजन्ना महानक्चलनान््ेति । पर्वानयोगतः पवन्त 
पूणिमान्तः तस्य यो गा त्त्धम्बन्धात् ] नच्चत्रसं न्नया मासाः ¦ 

ठकाराद्धान्द्राभासा नेया इति तात्मर्यायैः । तथा दहि 

यड् थान्तावधिकञ्ान्दरौ मासन्लद्भ्यन्तरद्थितपूिमान्तस्थित- 
चन्द्रनच्तत्रसञन्तः । यथा चितरासम्बन्वा ङ त्रः । विशाखास- 

म्बन्धाद शाखः । व्येासम्बन्धा जव्देढः । चखा ष्ःढासम्ब- 
-न्वादाषाद्ः | चवण सम्बन्धाच्छराव्णः । भाद्पद्ासम्ब- 

न्वाद्ाद्रष्दः | अश्िनोसम्बन्वादाञ्िनः। सं्तिकासम्ब- 

न्वात् कार्तिकः | सगो सम्बन्बान्ा ग शी मैः। पुष्यसम्बन्धात् 
पौषः मघासम्बन्ान््राषः | फालयुनोसम्बन्धात् फालगुन 
दति। नत पूथिभान्ते तन्तद्धच्तत्राभावे कथं तक्जन्ता 

सासानाहचितित्यत चाह” रङ्ग° । 

“कातिक्यादिष् संयोगे ल्तिकादि दयं इयस्। चअन्यो- 
पोन्त्यौ पञ्चमश्च विधा मःसत्रयं टतम्" छ ° सि० ! 
^"नक्षतरखंयोगाथेमिति निभिनत्तसप्नमोी | कार्निक्यादिष 
कार्तिकमासादोनां पौ समासो धि्यये, । शं्तिकादि व 
इयं नचचत्र` कथितं लत्तिकाररोहणोभ्यां कामकः | टमा 
द्रभ्यां सा्थोध; । इनक षष्याभ्यां पौषः | अन्चो भाम- 
चाभ्यां सावः । चिव्राखातीभ्यां चैन: । विशाखातुरा- 
धाभ्यां वेशाखः । च्चेटामूलाभ्यां ज्यैढः | पूर्ञोत्तराषा- 
द्म्वामाषादः। चवखधनिष्ाम्यां आराक्ख इति फलितम् | 

ऋवशिषटमासानामाड | न्त्योपान्त्याविति | अन कार्ि- 

कस्यादित्वेन सहादन््य आशिनः | चपान््यो भादृण्द्ः । 

एतौ मासौ पञ्चमः फालयुनः । चकारः सच्द्चयः ईति 

मासन्रय निधा स्यानत्रय उक्तम् । रेवत्यश्खिनोभर्णोति 
नत्तनत्रयसम्बन्ाद्ाश्िनः | शततारःपूर्वत्तराभाद्रपेति 

नक्तनरलयसम्बन्धाद्भाद्रपद : । पूर्व त्तराफालयुनीडसि{त नच्च 
लनयसम्बन्दात् फ़रालगुन दूति सिद्धम्" रङ्गनाय | 

अन्दूकात्ति कत्वञ्च ठलाराशिस्थरव्या रब्धशुक्लापरतिपदा. 

दिदं न्स्वम् “नोनादिस्यो रविखे्ामारभ्पप्रथमक्तये । 

` चान्द्रभासाचंत्राद्या हाद श्टताः” ग्यास 

। । शद्रलास्यरविके तादे सौरमाश्े । त्यन्त 

 वास्यरविकति पहिनलः सौरकासिंकत्वम् । "चन्द्रमाः 

शर्छपच्ान्ते पर्ये ख सङ युच्छते । सुपधिकषाद्थारभ्य 
सिकपमयाएरम् । चन्द्राकयोर्यषर्मासचन्द्रद्न्यभि- 

धीयते । आादि्यराशिभोगेन सौरोसासः प्रको{त्ततः" 

इति शिष्ण् ० वचनात् | “चश्डधालो लायते रजन् ! 



काति 

कार्तिके मांसभक्तात्” पड्म षु^ “येते विष्णुः सदाषाढे 

भादर च परिवर्ते । कार्तिके परिवध्येत शुक्ैपक्ते 

रदिने"” मतखयु° । तन नाना्थेशब्द्ानामेकन शक्ति 

रन्यत्र छत्तयेति सिद्धान्तात् चान्द्र ्ख्यत्वम्, शौरे गौण- 

त्वमिति रघु® | उभयन्न शक्तिरिति कालमाधवोये 

स्थितम् । मासशब्द् विदतिः। ख मागेादोनां चान्द्र 

सौरलक्णम् दयम् । ३कन्तिकानचतवुकापौ समाखोषटिते 

ऋङमासाताके तत॒पत्ते च । “नच्तत्रण युक्तः कालः” 

“सािन् पौर मारोति संज्ञायाम्" पा° व्यार जया- 

दिग्येन अख्ि्निति दथराल्रादिव्याउन््यंचं भासादमास- 

सवतखराखामिवर सन्नति व्याख्याय उदात पौषो- 

मः पोषोऽ्धमासः पौषः संवत्सर इति” । गुरोः 

स्ति कारोड्हि छो रन्यतरेनच्त्े ४ पवन्तियोगे यरोरल्लो- 

दयोपलच्िते 8वभे च यथोक्तं ऽसि ररङ्गनाथाभ्याम् 

“ऋच प्रसङ्गात् कातिकादिवुहश्यतिवर्षार्याङ्” रङ्° । 

^पेथाखादिष क्ष्ण च योगः पच्चये तिथौ | कातिका- 

दीनि वर्षाणि य॒रोरस्तोदयात् तथा” स ० सि° । 

«वथा पौर्यमास्यां न्तन्ररब्बन्धेन तत्यजन्नो मासो 

भवति । तवेति स्चञ्चयायकम् । दहते छयेषाच्रिध्यदू- 

रतवाभ्यानसतादुद्यादा वे षाखादिषु दादश सासेष शब्ण- 

पत्ते पञ्चदये तिथो अमायामिन्द्यः | चकारः पौषै- 

मासोयम्बन्वयदद्धयाधैकः । योगे -उक्ञनचत सम्बन्धे -कालि- 

काटोनि हाद वणि भवन्ति । वेथाखरष्णपन्तोया- 

भायां ठृड्ष्छतेरश्च उद्वे वा जाते सति तदादि 

इदष्यतिवषं असिकाटिनत्तत्रसम्बन्धात् कानिकस-ज्- 
1 न भ ४५ त्तम् । रवं च्छं्ाषादटश्रावयभादरपदाञिनमागेशोषेषौष- 

मावफाल्गुनचनामादिषु म्हगपुष्यमघापूफाचिल्राविशाखा- 

च्चेापूतीषाच्रवयप्भाश्िनोदिन नेच्तत्सम्बन्वान््ागं गोषा - 

दौनि भवन्ति अनापि प्रोक्रनच्तत्रदयनयसम्बन्वः प्रायु- 

को बोध्यः । अभे्यादय, पलक्तणम् । तेन यदिन बृह 

श्यतेरूदयोऽस्तो वा तनि यञ्जन्द्राधिषठितनक्नतर तत्ब- 

अन्नः बाहेष्मत्यं वधं भवतोति तात्पर्यम् | खंहितासन्यः- 

स्लोटयवथादर्भकरिः परमिदानोखदयवषव्यव्ारो गयं- 

गे रते ५^येनो दितेज्य' इयक्तेरिति" रङ्° । । 

तद्य च विद्तिः सलसासतक्त्वे यथा 

«वथा मासानां प्रौमाखां लन्तिकादि सम्बन्धात् काति 

कादित्वः तथराव्षाखां ठड्स्पतेरस्तोदयसम्बन्धात् कात्तिका- 

दत्वम् तेन ठंचिकारोहिगयोरेकतरख्खिन् दह्खरतेरसतो- 

[{ १९४ 1] काति 

दयैकतरलामे काति कवम् एव' मार्ग शोषादि | यतर वर्- 

इय षट र्यो नक्त्रयोरेकतरख्जिद्नस्त'गतोगुररन्यसिच्रदेति 

तन्न॒ का गतिरेति चेत् का्िकोत्तर' 

मार्गचीर्पोत्तर' पौषमित्यादिकमाइतिः” 

वादं स्रत्यवषे प्रयोजनश्चक्' ० ० ““वादश्यत्येन षमब्द 

क्ञेयः नान्यौस्तु नित्टशः'' | षय" प्रभवादिषर्ाणि । 

मार्गशीषं 

यथाच कार्भिकगब्दख कार्सिकोयुक्तादंमासपरत्वं वभेद 

परत्व च जयादिन्योन दर्शितं तथा च्ापडायणाश्चिना- 

घाद शब्दानामपि तादयपौख मारुाघटितपन्तवत्सरपरत्व' 

पून्व चक्रमपि नेयम् | 

रत्तिकाणामयं पोष्यतवेन अण् | अग्नौ निषिक्गरटर- 

तेजोजाते ५ स्कन्दे देवे, नस्य कत्तिकापोष्यवकया च 

भाग्कानु° ८४० यथा| 

°नयूल पायेमगःबतो दर्यं च , महात्मनः । गिरौ 

हिमवति जे तदं ग्युकलोदड । देव्या विवादे निवे 

खट्ग भ्टगुनन्द्न!। सभागसे भगवतो देव्या खड महा- 

ततः शव्वे" सष्हिग्ना दे4* सद्रषटपाममन् । ते 

मद्धादेवमासोनं देवो द्ध वरदाशमाम् । प्रलाद्य शिरा रव्य 

खद मचभ्टगूदह | । अयं खमागश्ो देव ! देव्या ख तवा- 

नव , | तपख्खिनस्तपखिन्या तेज स्लिन्धा ऽतिते जख: । अमो- 

चतिजा स्ख देव ! देवो चेयसमा तथा । अप्य युषयोह् व ! 

बलगङ्भविता विभो ¦ । तचनुनं लिष लोकेष न क्िच्छे- 

षयिष्यति । तदेभ्यः प्रणतिभ्यसूव देवेभ्यः एर्लो चन ! । 

त्मनः | 

षर प्रयच्छ लोकेश ¦ त्न लोकाह्ितकाम्यया । पव्या 

निग्टह्कोषु तेलाः परमक विभो ! । न लोक्यषारौ हि बुवां, 

लोकं सन्तापविष्यथः । तदपन्य हि युवयोह्वानमिभवे- 

दध्.वम् । न द्धिते यिद देवो नच द्यौख्तिदिवं विभो ।। 

नेदं धारयद क्ताः सुमच्ला इति नो मतिः । तेजःपर- 

भावनिहं ग्ध" तप्प्रात् सव्वं मिदं जगत् । तख्छात् प्रसादं 

भगभन ! कत् महैखि नः प्रभो ¦ | न देव्यो ब्भवेत्प त्रो 

भवतः सुरन्तम ! + धेग्यांदेव निरटह्कीष्व तेजो चज्वलित- 

शक्तम् । इति तेनां कथयतां भगवान् गोटषध्वजः । 

एषमस्लिति देवां मान् विप्रे प्रत्यभाषत | इयक्घा चोद 

भनयद्रेढो इषभवादनः | ऊद्वरेताः समभवत्ततः प्रष्टति 

चापिसः । खट्राणो तततः करडा प्रजोच्छेदे तथा ङेते।, 

यश्ाद्पन्य- 

कथि ठेभत्ता ओ धिन्वितिंतः | तात् शव्व चुरा खय 

भस्यत्या भविधयाव | प्रजोच्छदे मम अतो यादय 

देबानथाजत्रीत्तत् स्त्नीभावात् परुषं बच. | 



कान्तिं [ १९५० 

प्नाभिरद्य वै तद्त् प्रजा वः खगम: सब्ये्वां न 

भविष्यति । पावकस्तु न तन्नासौच्छापकाले म्टगडह । । 

दे देवाव्यास्त्रा शापाद्नपव्यास्तथाऽभवन्। शद्रस्तु तेजो- 

$प्रतिम धारयामास वै तदा | प्रख्छन्नन्तु ततस्तस्मात् कि- 

चचित्ततापतद्भुषि । उत्पात तदा वद्खौ वद्धे चाह्ग्- 

तोपमम् । तेजस्तेजसि सं्टक्रमाकयोनित्वमागतस्^ । 

द्य.पक्रस्य तारकाञ्रेण बाधितानां देवानां जद्धसमोपे वर 

प्राघनाद्किक्तं यथा 

“देवा ऊच: । असुरस्तारको नाम त्वया दत्तोवरः 

प्रभो! । रान्टघोंञ क्िञ्चाति बधस्तख विधौयताम् | 

तच्माद्धयं सत्ण्च्रमख्माकं वै पितामह ¦ ! परिनायख नो 

देव ! न न्या गतिरस्ति नः} बद्मोवाच। समोऽहं 

र व्ैभूतानामधन्धं नेह रोचये | इन्यतां तारकः क्षिप्र 

चरर्भिंगणबाधिता | वेदा ध्मा नोच्छद् गच्छेयुः 

खरसन्तमाः ! । विहितं पूर्वमेवात्र भवा वैव्येतु बो 

च्वरः । देषा ऊचुः । वरदानाङ्गगवतो टैतेयोबलग- 

व्विंटः। देवेने थ्यते इन्तु स कथं प्रशमं ब्रजेत् । स 

हि मैव श्टेवानां न छुराण्णंन रसाम् । बध्यः खामिति 

जाह वरः त्वत्तः पितामह! | देवाञ घ्रा शद्राण्या 

प्रजोच्छेदे एरा ठति । न भश्रिष्यति बोऽपल्यसिति सवे“ 

जगत्पति ¦ । ब्रह्मोवाच । ताथनो न तन्रासोच्छाप- 

काले सुरोत्तमाः! | ख उत्माद्यिताऽपल्य बधाय विद 

शदिषाम् । तद्व सव्वानतिक्रम्य देवद्ानउराच्चषान् । 

मटुष्यानथ गन्धव्वान्नागानथ च पच्चिणः | अस्त्रेणा- 

मेघपातेन शक्या तं घातयिष्यति | यतो बो भयश्त्पन्नं 

ये चान्ये द्ुरशल्नवः। सनातनो हि सुकल्यः काम 

दून्यभिधीयते | श्द्रष्य रेतः प्रस्कन्नमग्नौ निपतितञ्च 

यत् । तत्तेजोऽग्नस् इद्त हि तोयभिव पावकम् । अधां 

देवशत्र.णां गङ्गायां जनयिरष्यति। स तु नापतं 

शापं नदः स तभ्क् तदा। त््ादो भय वाः | 

सरत्पत्सुवि पावकिः । अन्विष्यतां वे ज्वलनस्तथा 

चाद्य गिबुन्यताम् | तारक्ख बधोपायः कथितो वे 

मयाऽनघाः ! । न हि तेजख्िनां शापास्तेजःस॒ प्रभवन्ति 

कै, बलान्यतिबलं प्राप्य इुब्येलःनि भवन्ति वै । इन्या- 

दबध्यानु वरदानपि चैव तपख्िनः। स्द्ल्याभिरुचिः 

कामः सनातनतमोऽभवत् । जगत्पतिरनिहेंश्यः सर्वगः 

सर््वङ्गावन; | च्छ्य सर्व्वभूतानां ज्येष्टो र्द्रादपिः 

पभुः । अन्विष्यतां च व चिप्र तेलो राद ता चनः] 

कात्ति 

सवो मनोगतं कामं देवः सम्पादयिष्यति रतदाक्- 

खप्रश्चत्य ततो देषा महाक्रनः | जन्त: संसिद्धसङ्ल्याः 

पर्यन्तो विभावम् । ततस््रलोक्यष्डषयो विचिन्वन्तः 

सरः सह । काङ्कन्तो दशनं वद्ध: सर्ववे तद्गतमानसाः। 

परेण तपसा युक्ताः श्रौमन्तो लोकविच्ताः | लोकान 

न्वचरन खिङाः सर्व्वएव ग्टग् त्तम | । नष्टमात्मनि रंलोन 

नाधिजन्भ छ ताशनस् । ततः सञ्धातखन्तरासानन्नेद् थेन- 

लालसान | जलेचरः क्तान्तमनास्तेजसाऽग्नेः प्रदोपितः । 

उवाच देव+न्मख्ड.को रसातलतलोलिितः” इत्च. पक्रम्य ८५ 

० दे‡रग्निसमागमे ततो देदैः प्राथितवरादिष्क्त' यथा । 

“अग्निरवाच | जतत यद्भवतां कायं कत्तऽखि तदं 

राः } । भवतान्तु वियोज्योऽख्िमा वोऽलास्ति विचा- 

रणा । देवा ऊचुः | अष्ुरश्चारको नाम ब्रह्मणो वर- 

दर्पितः । सखान् प्रबाधते वीर्याद्वधसतख विधीयताम् | 

दमान् देवगणास्तात ! प्रजापतिगण्णास्तथा | षा द्धापि 

महाभाग , परलनायख पावक ¦ | अपत्य तेजसा युक्त 

प्रवीरं जनय प्रभो! । यद्भयं नोऽचरात्तसमःच्राशयेडव्यशा- 

इन !  शप्नानां नो महादेव्या नान्यदस्ति प्रायणम् ॥ 

अन्यत्र भवतो वोय्थाचखाच्नायसत नः प्रभो । | इतय् क्रः 

स तथ्य का भगवान् हव्यबाद्नः | जगामाथ दुराधर्ष 

गङ्गां भागौरथों प्रति | तवा चा्यभवद्धिच्रो गभ॑ द्ाय्या 

दधे तदा ) वब्डषे स्तदा ग्भः क्ते ठष्णगतिर्यय । 
नेजशा तद्य देवस्य गङ्गा विद्धलचेतना । सन्तापभगम- 

त्ती्रः सा सोद न शशाक ह। आखाते ज्वलनेनाय 

गर्भ तेजःसमन्विते | गङ्गायामसुरः कशद्धौरवं नाद- 

मानदृत् । ऋबुद्धिपतितेनाय नादन विषुलेन सा । वित्र 

स्तोभ न्तनयना गङ्गा शद्धललोचना | विसन्ञा नाश्कट्- 

गभे वोढुमात्मानभेव च । सात तेजः परोताङ्गो कम्प- 

यन्तोव जादो । उवाच जवलनं विप्र ! तदा गभबलोडुता । 

नते शक्ताऽखखि भगवस्तेजसोऽख रिधारणे | विमूढाऽखि 

डताऽनेन नमे खस्थं यथा पुरा| चव्द्िला चासि 

भगवंसचेतो नद्द्यु मेऽनघ! | धारणे नाखख शक्ताऽङं गभख 

तपतां वर , । उतृखच् ऽहमिमं इःखाच्न त कामात् कथ- 

न । न तेजसोऽस्ति संम्यर्यो मम देव ! विभावसो ! | 

` च्ापदये डि सम्बन्धः ुख्च्छोऽपि माद्य ते ¦ । तदच 

ग॒ खसम्पन्नभितरहा इताशन ! ! त्वय्येव तदह मन्ये धमा 

च्य च केवलौ | ताष्वाच ततो वद्धि्धा््यतां धार्य 

तामिति गर्भ मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः । 



अक्ता शसि महं कत्क्तां वोद धारयितु तथा। न 

हि ते किञ्चिदप्राष्वमृन्यतो धारण्डते। सा वद्धिना 

वार््यङ्नाणा देषेरपि सरिद्वरा । सखतरुमञ्जः तं गभे मेरौ 

निरिपरे तदा । समर्था धारणे चापि शटरतेजःप्रधर्भिता। 

नाशकप्त' तदा गभं संधारयितुमोजमा। सा सछतृद्धञ्ध 

तं ड खाहोप्ररश्वानरप्रभम् । दक्षया मास चाग्निस्तां तदा 

गज्खां ्टगृढ्ध  । पप्रच्छ सरितां श्रे कविद्भः इखो- 

दयः । कोटग्वर्णऽपि बा देवी कोटय.पञ्च दश्यते । 

निजा केन वा युक्तः सजेभेद् बोठ मे" । 

“ङ्गोवाच ¦ जात्पः स म्भो बे तेजणां त्वसिश- 

नघ! । छवो विमलो दोप्रः प्यतञ्चावभासयत् । पश्यो- 

त्पविभिच्राण्णां छदानाभिव शौतलः। गन्धोऽख सक- 

दम्बानां तल्यो ‡ तप्तयर !] नेज्ा तस्य गभख भास्क- 

श्खधोव रश्रखमभिः। यह् व्यः परिसंधट एधिव्यां पव्व तेष 

च} तत् सव्वे' काञ्चनोभूतं समश्लात् प्रत्यदृश्यत । पवय ~ 

धावत चैलांच नदी; प्रच्छवस्यानि च । व्यादोपयस्तेजखा 

च ललोक्य' सचराचरम् | एवद्धपः स भगवन् } .एनस्ते 

व्यवादन)। य्य वैशचानरसमः कन्या सोम इवापरः । 

खक्शज्ञा त खां देवी तलौवान्नरधौीयत । पावकश्चापि 

तेजस्बो सत्वा कायं दिवौकसाम् । जगामेष्टं ततो देशं 

तदा भागवनन्द्न ! । एतैः कम्मैयुदर्लके नामाग्ने; परि- 

ग यति । हिरण्यरेता इति वै ऋषिभििनुैस्तथा 1 एषो 

च तद्] देवी ख्याता वञ्मतोति वै । सत॒ गर्भो महतिजा 

गाङ्गेयः पावकोद्भवः । दिव्यं शरण" प्राष्य वटषेशद्धुतः 

दनः दडशुः कंत्तिकास्तन्तु बालाकषट द्य तिम् । 

पच्च ता तं बालं पुएुषस्तन्य विचखतः । ततः स कात्ति~ 

केयत्वमवाप परमद्य ति । ्कन्रत्वात् व्कन्द्ताञ्चापि 

शुदा्रासाद्ग, होऽभवत्”। अधिकं कालि केय शब्दे वच्यते । 

का्तिंकसेधम् अष छप् । कात्तिंको ई देदोयक्तिभेदे 

कौमार्याम् नवपत्िकान्तगेते जयन्यीस्येऽ देवोभेदे च 

सन्तिकान्तत्रे ख युक्ता पौयेमासो शण डप् । चान्द्र 

कात्ति'कमासख ८ पौरेनाखाम् स्तो, “का्तिक्याः 

च्यायहायणो नासे” महाभा०। 

कार्सिंकव्रत न° कारके कत्तव्य बतङ्ग 4 जार्तिकमासे 

कतव्ये नियमभेदे | तन्माहात्मयु्रतााद् पाद्नस्कान्द्यो 

दर्शितं तवादौ तद्ध नित्यत्वचक्रम् स्लान्दे 

« इषप्रापं प्राय माध्यं कान्तिकोक्त' चरन्न हि । 

धच्छं धम्पेभ्यतां चर | स सादरपिहषातकः,। अव्र 

8८९ 

तेन चिपट यस्तु मास दामोद्रप्रियस् | ति्यःम्यो- 
निमवाग्रोति सव्व धम्प्रबह्िद्तः । स जद्मह्ा ख 

गोन खणेस्तयौो सदाऽन्त । न करोति इनिचेषठ \ 

यो नरः का्तिकन्रतम् | विधवा च विदयेचेष् जरतं यदिन 
कारके । करोति हनिथाटृल | गरक" याति षा श्रवम् । 
जतन्तु कात्तिके मासि यदा न कुरूते ष्टो | दृप्तः 
था तशय यावद्ादतनारको । संप्राप्ते कार्तिके मासे 
दिजो ब्रतपराङ्खखः । भवन्ति विषाः स्वे तख देवाः 
सवासवाः ।, दृहा च बह्भिरयन्नः लत्वा श्राइशतानि 
च । सगे नाप्नोति षिप्रद्र ! अङत्वा कान्तिः व्रतम् । 
यतिञ्च विधवा चेव विथेषोख वनाश्रमी | कार्मिके नरकं 
याति अक्त्वा वैष्णवं व्रतम् । बेदैरधोतेः किं तख ? 
छरा णपठनेच किम् १। कत" यदिन विप्रेन्द्र! क न्तिके 
वैष्णव व्रतम् | जन्दप्र्ति यत् पुरय' विधिवत् सजु- 
पोाच्जितम् । भश्ोभवति तत् सर्व्वमङतवा कान्तिंके 
जतम् । यदत्तञ्चः पर जघ्न सतञ्च महत्तपः । सव्व" 
विफ्रलतानेति अलत्वा काल्तिंके व्रतम् |. सप्रजन््ाच्नितं 
एण्य था भवति नारद् }। अलया कातिके मानि 

वणं ्रतशचत्तमम् । पापभूतस्तुते नया लोके मरा 

महाश्ने ¦ । वेष्णवाख्य त्रतं यैस्तु न ठतं कार्तिके 

शुभम्” । किञ्च “खलता नियमं विष्णोः कार्तिकं यः 

्िपेन्नरः । जन््राञ्जिः तख षगयख्, फलं नाओओति नार- 

द,” । किञ्च नियमेन रिना चैव यो नयेत् कान्तिकं 
ने ! । चातु््खधं तथा चेव बद्हा स कुलाधमः” । 

किञ्च ५पिण्डद्ानं पिद. पिदधप्चे न बे कतम् । 

व्रतं ना कार्तिके मासि चरावण्याब्डमितपंणम् | चैने 

नान्दोलितो विष्ण् स््ाषस्ञान' न सच्जले | न छतां 

भञ्जन पुष्ये, चाष-` रोह्िणाष्टमो । सङ्गमे म ठता येन 

इादथौ चवरान्विता | कुल याद्न्ति ते मूढा नाहबेद्ध 

कलिप्रिय! । पाद्य च “सौनकादिष्निगणसंवादे 

“माषः कन्पभूनौ यः कान्तिकं नयते हषा । चिन्ना- 

सरणिं करे प्राष्य शपते कहं माम्ब्नि | नियमेन विना 

धिप्राः ! कान्तिकं यः किपेन्नरः । गण्यः पराडन्छखस्तसछ 
यख्यादूरजखय वह्ञभः। येन्न दत्तः छतः जघ्न न 
स्ञानः न हरेत्ैतम् । न तं कालिके घत ! दिजासते 

बौ नराधमाः") किञ्च “यै ने दत्तः छतं जप्र' कार्तिके 

न व्रतं कतम् । तेनाल्ला हारितो नूनं नप्राप्न प्राथितं 

फलम्" | अन्यल च ^“उप्राप्ने कार्तिके माद्वियेरतान 



काति 

अनादने । तेषां सौरिएरे वासः पिभिः सह नारद् 1"। 

किञ्च “कार्तिके नाद्धिंतो येस्तु भक्तिभावेन केशवः । 

नरकं ते गमिष्यन्ति यमद्रूते स्तु यन्तिताः } जन्कोटि- 

सक्तस्तु मादष्य' प्रापय दुन भम् । कार्तिके नाधि 

लो धिष्ण हारितं ५९ जन्य = } विष्णोः पूजा का विष्णो 

| द्थनम् | न भवेत् कार्तिके यस्य हन्ति 

ण्यं द यान्दिकम्' | कािकसाहाक्प स्कान्दे ^का- 

सिक त॒ माहात्यं प्राक सामान्येन लिख्यते | ततो 

विभरस्तलं कमे देथादिभेदतः» दत्यपक्रम्य “कास्तिकयय त 

मासस्य कोद्य तेनापि नाति) सब्वैतोर्येष यत् स्ञाने ख्व - 

दानेषु यत् फशम् । एकतः व्यतोर्थानिस व्वे"यत्ताःष्ट्- 

{विष्णाः। एकषतःपष्कारे वासः कुरकने हिमाचछे । भेरुदल्य , 

दधवा नि सचंदानानि चंकतः } एकतः काको वत्ख । 

सब्वौदः केथवप्रियः। यत् किञ्चित् क्रियते एण्य विष्णु, 

डदिण्य शास्तिके ! तदक्चयं भवेत् से सत्योक्तं तव नारद् !। 

काविकः खलु वे मासः सेनासेषु चोत्तसः।। ष्यानां 

परं रयं पावनानाद्च पावनः । यथा नदोनां विन्द्र | 

भेलानाश्वैव नारद् ! । उदधीनाञ्च विप्रे } यो 

मेयोपपद्यते । शुरं कात्तिंकमासे तु यत्कि क्छिगने 

ने , \ न व्याश चयो बह्मत् ! पापखाषेवमेव 

श्च} न कार्तिकसमो मासो न कतेन समं युगम् । न 

बेदसबथं शास्त्रं न तोधै गङ्गया समम् । कतिकः 

श्रवते सासो वेष्णप्रानां प्रियः खुदा | कार्मिकं सकलं यस्तु 

पिद्ट.दुइरते स्वत् नरकख्यान् 

“द्वाद्थखलपि मासेष कातिंकः 

भ्या सेवेत वैष्णवः › 

अहाषने !* । पाद्म 
शष्णुपङ्घनः । | तखित् संपूजितो विष्ण रल्छकःग्य- 

पायनेः | ददाति वष्णवं 

यथा दाशोदरो भक्कश््यलो विदितो जनः | तख्यायन्ता- 

थो मास सल्पमथ्यरुक्ारकः । नभो माषो देषो 

देहिनां च्थभङ्ग,रः । 

रिषज्ञभः। दौपेनापि हि तलरासौ प्रीयते इरिरीश्वरः। 

गतिच ददाव्येब परदोपप्रवोधनात् 1” 

प्य तदव्रतथाहात्मय स्कान्दे 'श्रतानःमिह 
सर्वे षामेकजन्द्राचुगं फलम् । कािंकेतु बतखोक्त' फलं 

जन्धथताहगम् । खक्र रतयं विप्रेन्द्र ! कात्ति कयां र- 

पोष्य च| स्लात्वा यत् फलमाप्नोति तत् खल्या वैष्णवं व्रतम् । 

वाराथय्यां कुरूगेले नंभिते पुष्करे ऽजदे । 

कलमामओति व्रतं छता द्र कातिङ्ञे। 

लोकमित्यवं निञित मया| 

गत्वा यत् 

तन्नापि इरंभः कालः काणिको 

अनिच शद्रा  पटेपदेऽश्मेषदखय फडमागो” भवेद्ररः । 
। [ 
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यक्ते रत्वा पिष सलाम् | तेन कार्तिके माहि 
वैष्णवन्तु पट् ब्रजेत् । 
नियनने कते । आब्द छष्णद्पतवं प्राप्यते छक्तिदं शभम् "| 
किञ्च “नाद्यः तन्नियो देश्यः खद्धो वा कछानमन्तम , 
त्रियोनिं न व्रजन्येव व्रतं कत्वा त॒ कार्तिके" किच्च 
का्तिके सुनियादूल! सगत वैष्णवं व्रतम् । यः 
करोति यथोक्गन्त सक्रिख्द्धय करे स्थिता । सगय का 

के मासि देऽभिपिदटसेषिते । क्रियमाशे व्रते नण्णं खल्पपि 
ख्ान्सहाफलम् ?' | तत्र कम विषमा डाय ष्कान्ट् 
दान दन्त तं जप्रं तपरे तथा कत् । तदन्तयफलं प्रो - 

क का्तिके च दिजसत्तम,”। किड्ध "यत्किञ्चित् कातिके 
दन्त बिष्णठदिश्ड सानवेः । तद्य लभ्यते वै अन्नदानं 
विश्चषतः” | किच्च ^ये व ख्वद्यरं एखेमग्निहो नपा - 

खते। कातिंके सखल्तिकं कत्वा रमनेतद्ध रुंययः । 
कार्तिके या करोयेवं केथषालयमख्छनस् | खर्मख्या 
शोभतसखात कपर) पर्चि्यो द्या} चः करोनि.नरो 
निव्यं शाश्िके पल्नभोज्ञक्र : > रं ुगतिमाओति याव 
दिन्द्राश्ठदेर, ¦ जकपष्टदि व् षापं जानै लतं 
अवेत् ब् सव्ये नाचमा्नोति म्ञ(पलाश) पले ष धो 
छनाव् । सब्यैकाभफलं त सर्वतोर्ध॑फलं भवेत् | न चापि 
नरकं पन्दु हञपनेष भोजनात्) नह चेष छतः साचात् 
पलाशः शपैकाभद्ः | भध्यभं वच्जिःतं पत्वं यदश छनि 
सत्तम ! |. - भञ्जन्नरकभाप्रोति यावदिन्द्राठुदथ ॥ 
तिलदानं दौस्तानं सत्कथा सःधसेवनम् । भोजनं बद्ध 

पत्रेष कातिङ्ञेमाक्तद्ायकम् | जागरं कार्मिके मारि यः 

करोव्यरूणोदवे । दासोदरासे षिपरद्र | गोखहसुफलं खभेत्। 

जागरं पञ्धिभमे यामे यः करोति महामे, | कार्तिके 

` सुद्धिधौ विष्णोस्ततृपदं करं सितम् । साधृशेवा गश 

सासः कथा विष्णोरयाड्खंनम् | जागरः परञ्चिमे यामे 

इनन भः कानके कलो" । किञ्च ““जलधघलश्हश्च्च 

डषरुख्ये दिवाकरे ] तोयं दन्त्वा यदाप्नोति खानं छत्वा 

ठ कारिके। स्विन्यं कृरलेत्रे राङसस्ते दिवाकरे । 

वारेण यत् स्ञानं तदेकेन कार्मिके । पिद. ददिश्व 

यदृक्त का्पिके कष्णवज्ञमे ¦ अचनोरकं मुनिचेढ । अच्चयं 

जायते नणाम्” किल्च -“गोतथास्त्रविनोरेन कार्तिकं 

खो नयेन्नरः | न तख धुनरइत्तिर्मया इष्टा कर्विंप्रिय !। 

किञ्च “प्रदकिच्चयः ्यदात् कािके विष्शर्द्मनि 1 

गोतं वादयश्च 

| 

प्रञत्तानाद्च भच्छाणां कार्तिके 
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॥ 

ष्ध्यञ्च कार्तिके पुरतो इरे; | यः करोति नरौ भ्या 

लभते चाच्चय फलम् । हरनाम सडख्राख्य गजन्द्रख च 

सोच्चणम् ' कान्तिके पठते यस्तु एनर्ञन्् म विद्यते) 

कात्तिके पिम याभे स्तव गानं करोति यः! वर्ते शत- 

हषे त॒ पिभिः स नारद् ! | नवेयद्ानेन शरेः 

कािंके यवरुख्यया । युगानि वसते सगे तावन्ति छनि- 

सुतम ¦ अपुरन्त सकपूर् येः देहत् केयवायतः | 

कार्तिके त॒ निनो, यगान्ते न युनभेवः» कञ्चः 

““जियनेन कथां विष्णो श्टयन्ति च भाविताः , स्लोकाद्ध 

चछोकपाट्' वा कात्तिक गोशतं फडम् । . सव्वं ध्न 

परिष्यज्छ कात्तिक केगवायतः। शस्तरसोद्धारणं पुं 

ओ्रोतव्यञ्ध मद्ाश्ने' । च्रेयषा लोभवद्या बा यः करोति 

रोः कथाम् | कार्सिके खनिशषटूल ! कुलानां तारयेच्छ- 

तम् । नित्यं शासविनोदेन कालिकं यः चिपे्नर; | निह 

षेत् सवपापानि यन्नग्युतफलं भेत् | न तथा तुष्यते दाने 

म यन्नर्गोगजादिकेः। यथा याश्छकथालापैः कान्तिके 

भर्ष्छद्नः । कात्तिके खनिथाह्.च ! चः चटणोति 

रेः कथाम् । स निस्तरति दरूगांखि जन्दकोटिगतानि 

ख| यः पठेत् प्रयतो नित्यं चोकं भागवतं छनेः। 

च्छ्टादशपराणशानां क्षिके फलमात्रयात्” किच्च 

“न्व्वान् धम्मान् परिचच्छ दृष्टापुसांदिकाच्तरः। कार्तिके 

परया भकना वैष्णव शंवसेत्” | पद्ध 

“कार्तिके मूसिशायौ यो नह्मचारो हविष्यभुक् । पला- 

अपच भुञ्ञानो दामोद्रमघाद्खयेत् | स सव्वपातक 

हित्वा वकण 'हरिख्न्निधौ । भोदते विश्ण॒रुडथो | 

अजनानन्द् निडधेयः” किच्च ^“कात्तिकं सकलं सास प्रातः. 

स्ञायो +जतेन्द्रियः | जपन् ₹इविष्यभुक् दान्नः सव्वं - 

पापैः मद्च्यते । नाच्तिकन्तु नसोः मासं यः कुर्या- 

देकभोजनम् । शरञ्च ब्बोययच्च कोत्ति माच्च ख जा- 

यते” । किश्चु ^“"पायपत्रभोजो च कार्तिके एरुषो 

भरः | निष्पापः खात मेवेदं इरेभकवा विशषच्यते । 

मव्यस्यनेश्चर' पल्' वजये छ्मरेतरः” । किञ्च ^“कप- 

राधस्स्लाखि पातक्राभि मद्ान्त्यपि.। च्षमतेऽखय इरि 

दः पूजितः काग्तिके प्रभः । नैवेद्यं पायशो विष्णोः 

प्रिय" खण्ड ताच्ितम् । विभञ्य तद्ध भूघ्रानो, यत्त. 

शाम्य" दिने दिने? । तत्रेव च्रौङष्णसन्धारुवादे “च््ञानं 

लाभरणं दोषं तुकसौवनपाल्नम् । कार्तिकेये प्रक 

रछन्ति तेनरा वि्णुमृत्तयः। इत्यः दिनब्रयसपि 

काल्तिकेये प्रकब्बते | देवानामपि ते वन्द्याः किं बै 
राजन्य तत् ऊतम् ' | स्कान्देकान्तिकव्रताङ्गानि^“हरि- 

जागरणं प्रातःस्ञानं ठसिदेकनम् । उद्यापन' दीपदानं ` 

जतान्ेतानि कारिक | किल्च “पद्चमि्नतकैरेनिः 
सम्यो" कार्तिके व्रतो । फलमाभरोति- ततपरोक्त' भक्तिः 

` छक्रिफलप्रदम् | विष्णोः शिष्खवा कुर्यादालवे इरि- 
जागरम् । कु्याद्च्र्मृले वा ठलसोनां वनेषु च। 
अपद्गतो यदाष्यन्भो न लभेत् सवनायसः | व्याधितो 
वा छनः कव्या दिष्णो चौ जाऽवमाच्ज नस् । उद्यापनषिधिं 
कत्त मशक्तो यो प्रते स्वितः | नाद्खान् मोजयेच्छक्नः 
अतखम्प॒हेतबे । अशक्तो दीपदानख परदौपान्.प्रनो- 
धयेत् । तेषां वा र्षणं ङुरांहातादिभ्यः प्रबल्नेतः । 
भावे ठललोनाद्च पूजयेहंव्णव' हिजम । सव्वाभावे 
जती कुश्वाद्ग.द्खानां गवामपि ॥ सेवां बा बोधिवटयो 

न तसम हेतवे” । वन दोपदानमाहातपम्"' च्कान्दे 
“क्त्वा कोटिष्डस्ाणि पातकानि बहन्यपि । 

निनेषाङ्गन दोप व्यं यान्ति कात्तिके, क्रि 
ष्टण दोप माहाद्मपर कात्तिक केषवग्मिवस् । दोष 

दानेन विपरन्द्र| न पनायत भवि । रव्पिहे करर 
नम्ब्दायां शशिसे। तद् फलं कोटिगुणिति" दौपदानेने 

कार्तिके | तेन दीपको यख तिलतेलेन वा एनः 

ज्वं लहते खनि शाहः ल ¦ अश्वमेधेन तद्य किम् ९। मन्त्रहीन 
क्रियाद्धोनं शौ चीनं जनादहंने। सव्यः संपूेतां याति 
कात्तिके दीप्रद्नतः | तेनेरः क्रतुभिः सर्जः कतं तीधौ- 

वगाहनम् । दीपदानं छत" येन कालिके केशव्ायतः। 
तावद्गच्लं न्ति एण्या नि खगे म्ये रसातले । यावन्न वलति 

च्छोतिः का्षिंके केवायतः । चूयते चापि पिदभि 
मघा गोता धरा हिज | 1 भविष्यति इले ऽकं पिद- 
भक्तः चतो भवि। कार्तिके दीपदानेन यश्लोषयति केश- 

क्म् । सक्ति प्राञ्चयागद्े नून प्रखादाञ्जक्रपाखिनः* 

किञ्च ^“नेरमन्द्रमान्राणि कत्वा पापान्ययेबतः | दषते 

नात्र सन्देहो दौषदानानत्, कार्तिके , स्ट वा$ऽयतने 

वापि दौपं दद्याच्च कार्तिके रतो वादेव महा- 

फलविधायिनः} स जातो मानुषो लोकेस धन्यःस 

च कौोत्तिमान् | प्रदत्तः कािके भालि दीपो वौ मध- 

ाखतः | निमेषाङ्गोडमानेख दौपदानेन काल्तिके। 

न तत् कठुचतैः प्राष्वं फलं तोर्णश्तैरपि | सर्वाद्ान- 

दोनोऽपि सवपापरतोऽपि शन् | पूयते नान षन्देषहो दोषं 
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दत्व ठ कार्तिके । तश्चास्ति पातकं करि्चित् तिष् लोके, । 

नारद् ! यच्च थोषयते दीपः कार्तिके केशवायतः । 

धरतो वाश्वदेवख्य दोप दत्वा तु कार्तिके प्राप्नोति 

भाञ्चतः स्थानं सवबाधविच्िंतम् | यः कुयात् का- 
तिके मासि कपूरेत दोपक्षम् । दादश्याञ्च विषेण 

तख पुण्य ' वटामि ते । के तख प्रष्धता ये ये भविष्यन्ति 

नारद् !+ समतोताञ्च ये केविद्येषां श्या न विद्यते| 

करोडत्वा च्चिरं कालं देदखोके यदच्छया } ते सवे" शक्ति 

सायान्ति प्रसादादक्रपाणिनिः" किच्च “द्यु तव्याजञेन 

विप्रेन्द्र | काक्षिके केशवालयम् । दयोतयेहा सद्ाभागाः! 

इनान्याशप्रम. कलम् । का्तिंके दोपदानन्तु कर्याट्यो 

वंष्णवालये। धन एवो यथः कौत्तिंर्भवेत्तख च सर्वदा । 

यथा च सथनाहङ्किः सव्देकाणेष दश्यते । तथा द दण्यते 

धरो दोपदाने न संशयः किच्च “"निदनेनापि विप्रेन्द्र! 

रत्वा चेवाकाविक्रयस् ] कत्तव्य दोपदानन्तु यावत् का- 

सतिंकपूिमा । वंव्णयो न ख मनोव्यः प्राग्ने कार्तिके 

शने! योन यच्छति मूढात्ना दीपं केथवसद्नि'' । 

नारदोये श्रोरकमाङ्गदभोह्हिनीसवाडहे “एकतः सव॑दा- | 

नानि दीपदानानि चकतः | कार्सिके न समं प्रोक्त 

दोषदो धिकः टतः" | कात्तिक “काके ख राड़- 

दोपंयो ददाति ईरिसन्निधौ। दिव्यकान्तिविमानाये 

रमते स इरेः परेः) | तत्र परदीपप्रनोधनमाहा- 

त्र स्कान्द ५पिप्तेऽच्रद् नेन 

वारिणा । कार्तिके ततफलं पुषं परदोपप्रयो- 

ज्चै्टाषाटे च 

धनात् | बोधनात् परदौपखय वौष्णवानाञ्च सेवनात् । 

कात्तिक फलमपरोति राजष्याश्चमेधयोः । दोयमानन्न 

ये दीपं बोधयन्ति हरेष्टहे । परेण न्दपाह ¦ नि- 

चतो यमयातना) न तद्भवति श्िपरिन्द्र, इरि 

महामखः । कर्सिंके यत् फलं प्रोक्त' परदोपप्रबोधनात् । 

रकादश्यां परे ्त' दीपं प्रज्वाल्य मूषिका । मादष्यः 

इङ्गभं प्राष्य परां गतिमवाप खा” । तन्न शिखरदोप- 

मादास्त्यमः स्कान्द । “यदा यदा भासयते दोपकः 

कलसोपार । तदा तदा श्निश्रष्ठ} दृवते पाप- 

सद्धयः। यो ददाति . दिजातिभ्यो महोष्द्धिमेख- 

लाम् । इरेः श्खरदोपख कलां नाहि षोडथोम् । 

यो ददाति गवां कोटिः सुषत्ख चोरसंबुताम् । हरेः 

शिखरदोपख्य कां नाति षोडभोम् । सब्वंखदान 

कुडते वव्णवानां मद्ाने ¦ पिदरोपररि दोपद्य कलां 

नाति योड़योम् किञ्च "ध्यः करोति परं दीपं मल्येनापि 

माते ! । शिखरोपरि सध्ये च कलानां तारयेच्छ- 

तम् | विमार्ग" उ्योतिषा दीप्र ये निरीच्चन्ति काके । 

केशश्ख भहा हा कुले तेषां न नरकौ] दिदि देवा 

निराचन्ते विष्णुदोपप्रदं नरम् । कदा मविष्यत्यसखाकं सङ्गमः 

घयकम्बोषा । का्तिके क ् तिंकों यावत् प्राबादोपरि 

दौपक्म् । यो ददातिश्ठनिच्रे् ¦, तद्ेन्द्रत्' न द्ग 

भस्” । तत दोपभाखामाहाकयुः स्कान्दे “"दीप- 
पङ्क रचना सबाह्याभ्यन्तरे इरेः । शिष्णोषिमाने 
रुते ख नर; श्ड्ुपक्रष्टक् । दोपपङ्कोख रचनां रते 
बेशपालये । तख्यालये प्रष्धतानां रच्चाणां नरकं न ड । 

विष्णो विस।नं दो पाटय सबा द्ाभ्य न्तरे छने !। दीपोदुद्योतकरे 
मागे नेन प्राप्र' परं पदम्” । भव्िच ^“: ज्यात् 
का्तिके मासि शोभनां दोपभालिकाम् | प्रबोधो चैव 
इादश्यामेका दश्यां विशेषतः) खद्यायतप्रकाथस्तु तेजसा 

भाख्वन् दिशः | तेजोराशिविमानस्यो जगद्ट्द्योवयं- 

स्तिवा | यावत् प्रदोपस'ख्या त् हतेन बोधिता | 

तावहणसष्टाणि विष्णुलोके दीयते? । 

तल चखाकायादिदोपमाहाव्ः पादे “उः 

प्रदीपभाकाथचे यो दद्यात् कार्तिके नरः) सैः बलं 

सङ्ख्य विष्णुलोकमवाभुयात् ॥ िष्णकेगः टश्च दीपं 

दद्यात् त॒ कार्मिके, आकाशस्य जलस्य श्ट 

स्यापि यत् फलम् । धनं धान्य सङ्घ एुतरवानोषरो 

च्््े! लोचने च शुभे तस्य विदान च जायते" [किच 

“विप्रवेश्सनि यो दध्यात् कार्तिके माति दोपकम्। अणग्नि- 

्ोमफलं तद प्रञद्न्ति मनौध्िः । चठध्मयेषु रथ्याच्च 

माह्मणावस्थेष् च । उच्तमूखेषु गोषु कान्तारे गरनेष॒ 

च | दोपदानाद्धि रुषे महा फलमवाभ्र्.यात्?। 

देशविशेषे काति कमाहाक्षयविधेष; पाद्ये, “यत्र 

कुनापि देथेऽयं कार्तिकः स्ञानदानतः। खग्निहोन 

समफलः पजायःञ्च विशेषतः| कर्केते कोटिगुष्यो 

गङ्गायां चापि तत्समः; | ततोऽधिकः पुष्करे खाद् दार- 

कायाद भागव । | शष्णसालोक्यदो माखः पूजास्तानेच 

कार्विकः । अन्याः प्य स्तव्धमाना हनयो सुरां विना । 

दामोद्रतवं इ इरेखनंषासोद्यतः किल । सुरायां 

ततदोच्जे¶॑वैडु णह प्रीविवद्वैनः । कातिको अथरायां वै 

परमादधिरिष्यते | यथा माषे प्रयागः दधादेथाखेजाङ्वौ 

वधा । काके मधुरा व्या तधोत्कभैः परो नह्हि। मथु- 



काति 

रायां नरज स्ञात्वा दामोदरोऽचितः | लष्णद््पा हि 

ते त्तेया नात्र का्याविचारण्णा | दुलभ; कातिको विप्र ! 

सथ॒रायां णामि! यत्राचितः खजं दपं भक्तभ्यः 

संप्रयच्छति | भक्तिं इकति हरिदेद्यादर्चिंतोऽन्यन् सेरिनाम्। 

गरक्किञ्च न ददायेष यतो वश्यकरो रेः। सा त्वङ्धसा 

रे भक्तिर्मम्यते कारके नरैः । मथरायां खकद्पि 

श्रौद्ामोदरपूजनात् । मन्तरदरव्यविद्धोनञ्च विधिद्धीनञ् 

पूजनम् । मन्यते काके देवो मधरायां सदनम् । 

यख पापख युज्येत मरात्ला हि निम्कृतिः । तच्छदये 
निदं परोक्त प्रायचित्त उनिचिदम् । कार्तिके भथरायां 

ॐ चीदामोदरपूजनम् । कार्तिके मररायां वै पुजना- 
ददथेनं धभ: । शौर संप्राप्नवान् बालो इङ्गभं योगवत् 

परः| इलभा मय॒रा भूमौ प्रब्द का्रिकस्तथा | तथापि 

संषरनतोह नरा मृदा भवाम्बधौ । किं यन्नैः किं तपो- 

भिश्च तर्चैरन्यैश्च सेवितैः | कातिके मथराया चदं ते 

दाधिकाप्रियः | यानि सर्व्वाणि तौयानिनद्ा नद्यः 

सरांसि च | कार्तिके निवसन्त्यत्र माथुर सर्व्यमणडले | 

कार्तिके जन््शद्ने केव चये नरा; । सङतृप्रवि्ाः 

च्रीढष्णं ते यानि परमव्ययम् | परोपहासख्दिरश्य 

-कातिके इरिपूजया | मर्युरायां लभेद्धक्ति' किं एनःच्रङ्गया 

मरः? दूति 

अथ कात्तिकव्रतारम्भरकालक्रमौ | पाद्मो “अाश्िनख 

ठ मासख य शुक्लंजादथो भवेत् | कार्तिक बवानी 

तस्यां कुथाद्तन्द्रितः। नियं जागरणायान्त्ये यामे रालः 

खलित: । एचिप्रलया प्रबोध्य स्तोत्र नौरालयेत् प्रभुम् । 
भिशस्य वैष्णवान् धर्मान् वैष्णवैः स हापित | रत्वा 

गोतादिक्घं प्रातदटव' नौराजवेत् घनः । नद्यादौ च ततो 

गत्वाचम्य सङ्लममाचरेत् “प्रभु प्रार्थय त्नं च दद्या 

दव्य" यथाविधि । तन सद्कलयमन्तरः। कार्विकेऽद् करि- 

ष्यामि प्रातःक्ञानं जनादन! प्रीय" तञ देवेष ! दामो 

दर| मया (च्छया) सह" इति । धप्राचनामन्त्रसतु-तव 

श्यग्नेन देवेय | जकेऽखिन् स्ञातषयतः | तत्मसादाञ्च मे 

पापं दामोदर, विनण्यतु"। अथ्मैमन््ः-“व्रतिनः कार्मिके 

मासि सञातद्य विधिवन् मम । अर्घ्यः ब्ट्हाण देवेश | 

त्वा नमामि हरेश्वर !” | काशीखण्डे “व्रतिनः कार्तिके 

मासि सलातस्य पिषिवन् मम | दामोदर ! 'ग्टहाणाव्यैः 

ददजेन्द्रनिष्छद्न ! | निचे नैमित्तिके ठत्क्ते क्षार्निके पराप. 
ओष । ग्टहा थाय" मया दत्त राधया सहितो हरे!» 

४६ वा०्भय रे 

[१९५१५] 

€ 

कान्तिं 

दति) प्रादय तिलेरालिष्य देहं ख नामोङ्धारपपरेकम् । 
स््ञात्वा तु विधिन' सन्ध्याश्पासख गडमाब्रजेत् | उपलि- 

प्याय देवापे निमाय सख्िकं प्रभुम् | वखलीमालती 
पद्मागक्य पुष्पादि नाचयरेत् । नित्यः वैष्णवसङ्गत्या सेञेत 

सर्पिषाहनिथं दीपं तिलतैलेन चाञ्चै- 

विशेषतश्च नेेद्यान्ययेदा चरेत्तथा । 

भगवत्कथाम् 

येत् | 

यथाशक्ति एकभक्तादिकं व्रतम्” | पाद्मःन्यतर 

“प्रातरुल्याय शौचादि शत्वा गत्वा जलाशयम् | ठत्वा च 
विधिवत् स्ञानं ततो दाभोद्राद्धनम्” | किञ्च “मौनेन 

भोजनं काये कात्तिक व्रतधारिणा | हतेन दीपदानं 

स्यात् तिलपेलेन वा पुनः | दिनश्च रष्णकथयया वैणानां 

प्रणामा 

च सङ्गम; । नीयतां कालिके माति मङ्कलयव्रतपालनस् । 

पश्िने शुक्तलत्तख प्रारम्भो हरिवासरे । अथवा 

पौयेमासोतः संक्तान्लौ वा ठलागये। दोपद्ानभखरडच्च 

दद्याद विष्णसच्िधौ | देवालये ठलख्धां वा चाकार 

चा तदुत्तमम्" | किञ्च “रजतं कनकं दौपान् मगि- 

खक्राफलादिकम् । दामोद्रख प्रीये प्रश्दयात् कार्तिके 

नरः" | स्कान्दे च “न च्चे कार्तिके ङग्यादहिमे- 

भेण त॒ कातिकोम् । नौर्येढ कार्तिकीं क्रयात् स्व- 

यल्लेन भाविनि!" । कातिके वर्ज्यानि स्कान्द बह्मा 

मारद्क्वादे “कातिकेत वियेषेण रालमाषांश्च भत्त- 

यन् | निष्मावान् खनि्ादूल  यावदाहतनारको । 

अलिङ्गानि पटोलानि उन्ताकं सख्धितानिच। नत्यजेत् 

कातिके सावि यापदादूतनारको | कार्तिके मासि धमाका 

मतख्यमांसं न भक्तयेत् । तत्रौष यल्लतस्तदाज्य शाकं 

शौकरं तथः” । किञ्च-“पराच्न' परशव्याञ्च प्ररोवाद् 

पराङ्नाम् | समदा वर्जयेत् प्रान्नो प्िचिषण ठत 

कातिंके। तेलाभ्यङ्कः तया शवां पराच्न' कांखमेाजनम्। 

कार्तिके वजञ्जयेद्यस्तु परिपूयोतरतो भवेत् । संप्राप 

कात्तिक दष्टा पराच्न' यस्तु वर्ज्जयेत् | दिने दिभे 

त लच्छख फलं प्रापनोति मानवः" । तत्रव च्रीश्कााङ्कद- 

मोहिनोसंवारे ` “का्तिके वच्जंयेनधु । कात्तिने 

वच््येत् शंख कार्तिके शुक्तसन्धितम । न सत्यं 

भत्तयेन््ांसं न करौन्प्रं नान्यदेव हि । चाण्डालः स 

भवेत् इ ¦ कार्तिके मांसमन्तणात् |” 

कार्तिकिक द° कार्तिकी पौणमाखो अख्ित् माखे.ठक | 

श्चान्द्रकात्तिकमासे एवं रकार्सिकोयुक्त प्रते रकां. 
काख्ये जपं च । 



कार्थं 

कार्तिकेय ए० ठन्तिकानामपल्यं पाल्त्वेन ठक् । सग्निनि- 

शिक्र्द्रतेजस उत्पन्ने ठत्तिकाभिः पालिते स्कन्दे देवे 

कात्तिकशब्दे तत्कथादि उङ्गम्} राभाययेतु षचेपेणोक्तं 

यथा  “कुमारञ्चाभवत् त्न तरुणाकंसमदुतिः । ब्कि- 

तेजोभवः श्रीमान् गङ्गाकुक्तिपरिच्यतः | तं कुमारं 

ततो जातं दा रन्द्र मरद्रणाः । तदा च्षोरप्रदानायं 

ऊन्िकाः संन्ययोजयन् | ताः तोर तद्य देवद्य समयेन 

दद्स्तदा । खादखाकमयं एवः ख्यातो नास्ति राघव ॥ 

अन्योन्यं पिबतश्लासां तनयद्य खानि षट् | समभवन् 

महाबाहो | षण्स्खस्तेन विखुतः । ततस्तादेवता ऊचुः 

कार्तिकेय इति प्रभुः । एत्रोऽवं जगति खातो भविष्यति 

न संशयः” | 

कार्तिंकेयप्रस् खो कात्तिक प्रते प्र+ख -कि् ! षाव्यां 
शब्द्रल्ना° | षायां चिववोयेनिषेककाङे देवेविनने कते 

बद्रेतसो भूमिवङ्कपादिनिषेकेण वद्ोत्पन्ते सतस्याख्दोयमृल- 

कारणत्वात् तलरहत्व' यथा ब्रहते ° एग ेशख० “सम्बभूव 

रहः क्रोडा पार्वैतोश्विवयोः रा । दध च छरैः थम्भो 

हविः मूलौ पपात इ । भूभिच्छद्कचिपत् वधौ व्क 

शरकानने |. तन्तव पृष्टः शउत्तिकाभिः'' }\ षट 

ऋषिपरल्लीष वद्धे रेतसो निषेके ताभिश्च शरवे छेपान्तच्जन्दे 

तखभूलभग्निकुमार शब्द् ५४० भारतवगक्यं दशितम् तेन 

गङ्गायरं निषेकाच्जन्मकथनन्त कल्पभेदादि्यविरोधः । 

कार्तायणि ए°स््री कठं रपव्यम् कवाँ°ण्यः कां ; तखापन्वम् 
“अणोहयचः” पा० फिञ् यलोपः । कठ रपलयश्यापे । 

कात्तिकोत्छव ख०््त० । कान्ति ककं व्ये उद्यते उपचा 

रात् तदाधारे कात्तिकपौेमासोख्पे काले त्रिका 

कात्य न ० शद्क्ञख भावः ६त° यज् । साकल्ये “विभाषा 

सातिः कात्र" पा० तन्निबोधत कातुर्ुपन दिजाययान् 

पडक्रिपावनान्" मतु; । [वा | कर्दमेन रक्ते वस््ादौ । 

कादम(मिक) लि कदेनेन रक्तः अण् इत्तिकारसने ठक 

कार्पट इक्पटणव खा्थऽण्, काप्टः, स इवाकारोऽस्ख, 
अच वा। १जोखं वस्त्रखण्डं (लाता कानि) } तादशं 

वन्यत २काय्यार्धिनि ( उभेदार ) न्ि* भच" | 
तदाकारयुक्तो .जतुनि (जौ) हेमच ० । 

कापंटगुधिका स्तनौ कापेटेन खण्डवे रुप्री खाये क । 
(कलो) (वटुया) इति ख्याते पदाय थब्द्चि° 

कापटिक लि कपटेन चरति ठक् कापैटेऽ्दय वा ठन् 

कषायखर्डवस्त्े ण चारिणि १तोययात्राप्रसक्ते | ““विश्रा 

[ १६५६ } कार्षी 

न्कापेटिकप्रमटितचर ण धूचि धृषरक्रिच लय लाज्करितोपक - 

र्टः” काद् । “निन्यं कापेटिकान् सव्वानु समं शएत्रेख 

पश्यति" कारी °ख०१२अ० ।  रक्मठे तिक्ञा० । 

कार्पण्य न° लपणदय भावः ष्यञ् । १शपणत्वे र्दौनत्वं च 

““ङार्भेणयदोषोपदतख्वभावः"” गोता । -भकारपरख्य केवला 

नौति: क्रौं ऋपद्चेषितम्” हितो° । 
कार्पास लि° क्पाद्या चवयवः विल्वा° अण । कपास षिका 

रे तादौ । तख फले लक् । कपालो खार्येऽण् डगेष् 

कर्पासो (कापाष) २ श्चे स्त्री | खाथ“क । कापि 

काऽप्यत्र ¦ खाधिंकखापि प्रकतिलिङ्घातिक्रमख काचित्- 

कत्वात् कापेसकोऽ्यत घु" । «कार्पारको लषः कोष्णो 

मधुरो वातनाशक; । ततृप्रलाथं समरकन रक्रलनृमूलं 

वद्वनम् । तत्फलं पिखडिकामाहपृयज्ञाविना थत् { 

तददोजं स्नन्यदं इष्यः सिध कफकरं गुर” भावप्र ° । 

अधिकं कपासशब्द् १७२१४. दश्यम् । 

शार्पासधेनु श्री स्री कापास रचिता चेः | दानां कलि 

तायां कारपासवस्तरादिनिस्कितायां षेनौ। तद्विधानं हेमा * 

दान्छण वराहषुराणे यवा 

“ञखतःपर प्रवच्छामि षे कार्पाखिकीं शुभाम् | विख 

छद्ययुशरै नह्ञणा चां शकुतस् । का्पासमूकन्तच्चापि 

तैनासावच्चमा ख्डता । सा च कार्पासभारेख घेः चे 

प्रकौलिता। भध्यभां च तदेन कन्यसी (कनिष्ठा) च तद्- 

डतः | पूववद्वस्त्रधान्यञ्ख हिर णय द्ध तथेव च । षत्छकन्त चतु- 

थां रैद्नसन्द्रोऽभिधीयते"'। पूर्व्व वदिति वराहषएुराणोक्रति- 

लथेदवदित्थः ।“हेमदुनदनदरेषेथि ! छौ राखेवसष्व ! । 

सोमप्रिये ¦! इषेन्वाख्य ! कौरमेवि !. नमोऽस्तु ते । 

दन्तेवरिन्द्नाथाय अथाह्धायाद्छताय च । अलिनेन- 

प्रजाताय सोभराजायं वे नसः” । “वसे षे परया भ्या 

बाद्धणाय प्रयच्छति। क्ष याति शोमलोकन्तु शोभेनः 

स भोदते । न रोगो न ज्वरो कष्टौ इले तद्ध प्रजा- 
अते। एत्रदारषभोपेतो जीवे शरदां शतम्” । व 

चेन्वादयोष्यल 

कार्पासनासिका खली कार्पाखख ततुपूरणा्ां नासिकेव ॥ 
(देका) तकौ थन्दरत्ना° । कर्पासनासिकाष्यन । 

कार्पासपव्वत एण दाना्ै' कलिते धान्वथैलादिष दश्च 

अचेष कपांखवस्त्रनिष्विते पव्वं तभेद तदिधानाद 

हेला ण्दानख० बह्याख्डघुराणे यया 

“भूगवादुवाच | अतःपर प्रवच्छामि कार्पाषाचलष्त्तशम्। 

५ 

` +र ज्णङ्कक् सन्कन्का कतक कनि स 

। क कृच क चक ॥ 

^ 
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प्रमं सन्वदानानां प्रियं सर्पदिकौकषाम् । देणकालौ | 

समासाद्य धनं ्रद्वाञ्च यत्नतः । देयमेतन्दहादानं तार- 

णां कुलस्य च । पयैतं कल्ययेत्ततर ऋापासेन विधानतः । 

पूर्वो न विधानेन हत्वा सवव विधानतः । विंशङ्खारस्तु 

कव्य उत्तमः परेतो बुधैः । मध्यमो दशभिः कुया ञ्जवन्यः 

पञ्चभिस्तथा । सव्व घान्यसमूहस्य मध्ये द्योषधिभिर्ट तः | 

रसैरत्नौश्च शंयुक्तो लोकपालास्तथा । ब्रह्मादयस्तथा 

श्ङ्े काञ्चमेन विनिभिताः । कुला चलां च्त॒रचतभी- 

जेन कल्ययेत् । सौव्षभिखरान् स्व्वौन् घवंरलोप- 

शोभितान् । नानाधाठविचिलाङ्गान् भच्छभोज्यसमाटतान् । 

कण्डे वा स्यख्ड्लि वापि तब होमो बिधीयते । ऋ 

त्विजश्च तथा चाटौ कारयेदे टवित्तमान् | होमोव्या- 

-ृतिभिद्व अग्नौ तहवतैरपि | गन्धेन सपिषा तव 
तथा शष्णतिलेरपि । दुतं होभसंखखा च पाडाश- 
समिधस्तथा । शङ्खः निनादैख तथा मङ्गलपाठकः । 

उद्व कारयेच दिनभेकमतन्द्रितः । परव्वकाछे ततो 

दृद्यात् पूजयित्वा विधानतः | “नमः सवामरावासा 

भूतशङ्खैरभिष्टताः । बह्वादयो मे वरदा वन्तु विबधघाः 

सटा?» | दयुद्ाय्यं मरो दद्याच्चारी वा गिधिपूव्वं कम्। 

पज्ञयित्वा इिजान् सम्यक् वालोभिभूं षयेस्तथा । चनेन 

विधिना यस्तु दानमेतत् प्रयच्छति । स गच्छ च्िद्णा- 

बासं विमानोपरि संस्थितः अश्रोगणशंवोतो गन्ध- 

ववौरभिखंसतुतः । तत्र सन्वन्तरं यावडुधित्वा विबधा- 

लगे । षण्यत्तयादिदाग्ये्य मोम्भृडकरो ससागराम् । 

रूपवान् र छभगोवान्नो ओमानतलविक्रमः । पञ्च, 

जन्द्ानि नारौ वा जायते नात्र सेशयः | भूयच्च श्टण 

राजेन्द्र ! दिव्यं कार्पाषपर्व्वतम्। तञ्च भारशतेनव कुर्या 

देन वा नः । येषं पव्व विधानेन स्वः र््यादय- 

धाक्रममु | फलं पूर्मीदतञ्चव जायते पसत्तम !'' | 

 कापासाचलकार्षाषथंलादयोऽष्यत्र | 

रार्पाससौजिक वि” कर्पाश््नोण नि्ट॑त्तः टक च्छल 

शतिकादेराङतिगणत्वेन दिपदढड्धिः। कर्पाषद्धत्ः 

निमिते वस्त्रादौ | “यते दणपला ददिरे कापास 

सौविके” यान्न ° | 

कार्पासिक लि कर्पाचेन नि्ैत्तः ठक् | कर्पाषद्धलनिष्यत्र 
पटादौ “यतं दाशोवहखाणां का्पासिकनिवाविनाम्"” 

भां०स०५ ०० | कापांसवस्त्नाच्छाद्नाम् । 

कमा लि बनी शोलमख कला» थः । “का शखाच्रीच्यं ' 

पा०नि० टिलोपः | फलमनपेच्छ कोठ प्रहत्ते कर्मा. 
शले स्तयां टाप् । 

कामण न° कन्परव कमोन्+“तदुक्ताव् कमोोऽण्” पाणण । 

वाचिकं शरुत्वा क्रियमाये कर्मणि सिण्कौ० | कमे 

हितम् अण! रमूलकम्म्णि मन्त्रौ षध्यादिभि क॑श्यादि 

करणे अमरः (याइुकरा) । “क श्यैणत्वमगसन् रमयेषु " 

भाषः | ततः खार्थैऽणख सखार्थिकप्र्ययस्य कचत् 

प्रशतिलिङ्धाति करम विधानात्, कम्मणो तत्रायं 

सोऽ । “धौतं नद्या किमिद्मथयवा कार्मणौ माधरो- 

णाम्” उद्धषदू० का्भणमिति त॒ च्यायः। रमन्त्रा- 

दियोगविद्यायास् न° क साध्यत्वेन अस्य अण । 

- ४कम्मोदच्चे ति मेदि० । प्रपञ्चसारोक्रमलत्रयान्र्गते 

५भलमेदटे च ¦ ^मायिकं नाम योषोत्य' पौरुषं कार्मणं 

मलम् ¦ आलव्य तददय प्रोक्त निषिद्धं तन््रलत्रयम् 

“ज्यो तिमन्त्े ख विधिवहृेन्ललयं यतौ ” तन्त्रसा° । 

कार ए का्््ारणव खार्येऽण् । कमा कारे (कामार) 

““काारो अष्भिदय् तिभिः" ऋ०९.,११२,९ । “कार्मारः 

चऋयस्कारः'' भा‹ | कञ्ोरखयापत्यम् शिवा० अण । 

२ कभ्पोकारावव्ये इ, खरी स्यां कोप । । 
काश्ारक विन्कस््ारेण छतं कुलाला ण्व । कम्पाकारकते। 

कारमा्य्यीयणि सती क्मारद्धाषत्यं फिञ् नि° । क्मकारा- 

पन्य स्तियां वा डप् । 

काशिकं लि° कर्णा चिलकम्पीणा निर्ध ठक् | निष 
पत्यु कषर वित्रश्धनैः चकखस्िकादि चङ्कयक्ततय7 क्रियमाणे 

पटादौ । “कास्पिंके रोमबद्धे च ति'शदूभागःचयोमतः?” 

यान्न०। ““काम्मिंकं कम्प्रा चित्रेण निभिितम् | यन 

निष्पन्ने पटो चक्रस्तख्िकाटिकः विनद्लौः क्रियते 
तत्कासिक सिव्यच्यते* भिता० | तद्ध भावः पुरोह्हि° 

यक | कामिक्य तद्भावे न°, 

काश्चक न० कनं ख प्रभवति उकञ् । धधि व्मरः । 

“ताम्र केरेव गुखिना वाणः सन्वानभेष्यलि” `साषः। 

“व्द्िय लच्छोपतिकच्डा काकम्? किरा० । 
शकष मे लि भेदि० । कार्मुकं साध्यतेनासयस्य 

श्च ।। षये मेदि०। तख द्रे ५हिव्जलट्त्त 

 ६मह्ानिन्बेच ० राजनि० | भेषांदिष नवमे ऽराभौ 

कामक तु परित्यज्य षं (करम्?) संक्रमते रवि 

प्रभाते चाद्कराले च सानंकुर्यात् परेऽहनि" कालमा० 

भविष्य" | क्खेदम् व्व । र्नहक्यंब{श्नि(न 
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लि* -च्तियां ङोप् । “अग्नावाद्दे त्रयोदशाखां 

प्रादेथमालाः समिध बआाद्धाति ""टतोच्नां कामकों 

रुज्नः"'इति कात्या०चौ०!६१४,२३,२५, | चन रकः 
धमनदक्च" कर्कः । मच शतखदिदः । अतएव खाये 

ऋअणन्ततया ऋोतखदिराधेतेल्त राज्नि° | व्रूलस्फोटने 

तदाक्षारे (खाचड़ा) (धनारा) इतिष्याते & यन्त्रे भेदे । 

च्ग्निपुराे धदुेदप्रकरणे धन्विनां ष शाख्ठादिस्थानपञ्च- 

करशुक्ता धनुः ित्ताप्रकारलन्तणादिकरक्त यथा 

“काशक ग्टद्य धानेन वाणं दचिणएकेन व॒ | वैशाखे 

यदिवा ख्याने संखितोऽष्यय वाऽऽ्यते । युणाद्यः त॒ 

ततः कल्या ककं प्रियकाद्ःकः। अधः कोटिन्तु धरुषः 

फलदेन्त॒ पल्निणः | धरण्यां स्थापयित्वा इ दोचयित्वा 

तथेव च | भुजाभ्यां मन्द्कृञाभ्यां प्रकोष्ठाभ्यां इटव्रतः । 

न्यसयेत्षाणं धुः ङ्केयञ्च पलिखः। विन्यासो धघदुष- 

चैव हादथाक्गुलमन्तरम् । च्छया रिषि कत्त व्यो 

नातिद्ोनो नचाधिकः | निवेष्य कारक नाभ्यां 

(षम्य) नितान्त' शथर करम् । उत्चिपेदनच्रतं इख. 

 भन्तरेणाकिकसंयोः | पूष्वश्य छांटना याद्या तलापे 

दकि चरम् । इरणन्त॒ ततः कत्वा शोषे पुं प्रसार- 

येत् । नाम्यन्तरा नेव बाद्धा नोङ्गका नावरा तथा । 

नच कुजान चोत्ताना न च्छा नातिषेदिता | ्मा- 

ख्यं गुणोपेता मौरी द्ण्डद्रव स्थिता । खादयित्वा 

ल्ोलच्छ' पूर्व्ानेन छष्टिना (वामहषटिना) । उरवा 

दलितो यन्ता लिकोणावनतस्थितः | स्तब्धाङ्गो निल 

खीषो मयूराश्धितमस्तकः । खराटनावावङ्रांसाः कुषे 

रोऽख्ध समोभवेत् । अन्तरे हयङग्ल न्ञय' चिषुकखाख- 

क्ष्य च | प्रथम ब्रङ्गलं परोक्तं हितोये ङ्ग,लं तया । 

ढतोवेऽकगलरुदि्टमायत' निवृकषाखयो; । हीतवा सायकं 

हर्या मयु राश्चितमसतकः । तच्जेन्याङ्ग छकेनाय पूरयेत् 

सायकं दनः । अनामया पुनन्टंद्य तथा मध्यमयाऽपि 

च | तावदाकभवेदेगात् वावदाणः प्रपूरितः एवंविधछप- 

क्रम्य मोक्तव्योतिधिषत् खगः | धट्िषठट्िगितं लच्य 

भिन्द्ा्घाखेन चव्रतः, त्यक्घा त पिमं इस्तः क्िपेदगेन 

चष्ठतः । एत च्छेद् च्छन्ति ्नातव्य हि त्वया दिज } | 

क्षरं तदध। कु््यादालष्य तु धलुष्रता | ऊद्खं' ष लस्तके 

(धदुभष्ये) क्या दहज्चटन्ु. मध्यमम् । येष प्रकट" विन्नेथ 

चदः धास््विथादेः | च्येसतु सायक्तो न्नयोभवेहयदश 

खष्टिकः ¡ एकादगस्तया मध्यः कनोयान् द्ष्टिक्ः। 

= 

चठ" घहः घ्रोट" लयः सान्त मध्यमम् । कनो. 
यस्तु ब्रयं प्रोक्त नित्यमेव पदातिनः | शो रये गजे 

च्येठः शट् परिकीर्तितः 

“प्यव दिजः कतवा ततो मांरैगंतायुषाम् । 
सनिर्धौत' तव; लत्वा यन्नमूमौ विधानवत् । ततो वाणं 

समाग्टद्य दशितः ससमाहतः। तृण्माषाद्य बक्नीयात् 

दृढां कच्छाञ्च दचि्णाम् | विलच्यमपि लब्धा यस्तत्र चैव 

ससं स्थितः । ततः सशद्रेदाण द्.णाद् दचिणपाणिना। तेनेव 

सहितं शध्ये चर खंग्टह्य धारयेत् । श्याक्ञष्य ताडयेन्न 

चन्द्रकं ( चन्द्राकारलच्छम् ) षोड्याङ्गलम् | शुक्ला 

वाणं ततः पञ्चाद्तुः चित्ता ततःखता | निन्टह्कोयान्- 

ध्यमया ततोऽङ्कल्या इनः इनः । अकिलच्ात् क्षेतत 

णाञ्तुरख तु टचचिणभ् | चठ्रख्रगतं बेध्यमभ्यद्ेद्चादितः 

स्थितम् । तच्छादनन्तरं तौच्छ* पराडत्तगतं च यत् | नि~ 

्नखचतवेध्यच्च भ्यखोत् स्तिप्रकं ततः । वेध्य स्यानेष्व- 

चैतेषु सच्राख षटक्षं धतुः । इस्तावापशतेचिलं- 
लजेयेह् जैरेरपि । ततृ मध्यगते विप्र) ह वेध्ये द्द् 
सङ्गरे | हे वेध्ये ह तथा विनइष्करो दद्दुषकरे | न 

ठ निखरञ्च तच्छद्चं दद्बेध्ये एकीक्सिंते। निम्न इष्क- 

रिष्टं वेध्य र्चः शतश्चरेत् | लक्लकायनमध्ये तु 

चिन्रदुष्करसंन्क्े । एव" वेध्यगणं लत्वा दक्िणेनेतरेख 

च | अरोहत् प्रथमं षीरोजितलच्छश्लतो मरः | एष एव 

विधिः प्रोक्तस्तत्र इष्टः प्रयोक्त, भिः । अधिकं श्रमणं तद्य 

तस्मा हिष्वक् प्रकोत्तितम् | शच्य संयोजयेत्तन पलिप्न 

मतं दृढम् | श्वानः प्रचलितं चैव स्थिरः यञ्च भवे- 

दिति। समन्तात्ताड्येद्धन्द््राच्छेदयेदु व्यथयेदमि। 

कमण संररिधानन्नो तन्नाल्ैव विधिमावरेत् | भनसा 
चतुषा टदा योगविधि भरव" ब्रजेत्" । 

१ ° त्तक्ते ख परिष्यदवा तके रेखाभेटे ११तदीयांयमेदे.च 

तयोभदुराकारत्वात्तथालम् | तदानयनप्रकारः जोवान- 

यनप्रकारसुक्ता लौला० द्थितोययवा। 

{खय चापानयनाय करणद्धतनः दत्तम् | व्यासा 

चिषातयुतमौवि हया विभक्तो जोवाश्िपञ्चयुणितिः पररि- 

घेस्तु वगः: । लभ्भोचितात्परिधिवन्ग चतु्ैभागादपर 

परे इतिदलात्यतिते धच खात्" 

“उदाहरणम् । विह्िताद्ृह ये गुष्णस्ततोवद तेषा 

मधना धलुभिंतिम् | यदि तेऽति धदुर् क्रियागयिते 

गाणितिक्षातिनेषएणम् 



काश्चकासन नठ | शद्रायामलोक्ते ष्छासमभेदे तज्ञक्चण' 

कान्यै [ १८५९ ] काय्य 

न्याः | 8९ | टर | १२० । ६५४1 २१८ | श्२६ै। 

2९६ । २४० । [रता जोवारुख्या यथा भञन्वि तया 

जोषाशब्दे वच्छते ] कूणवापवत्तितः परिधिः १८। 

४२ जोदाङ्धिष्या २१८२ पञ्चभि ५ च परिधेः श्ट बर्मन 

३२8४ युश्वितः | १७०१० । व्यासाख्छि २४०) 8 घात 

६.६० युत ७२ भौ्विकयानया १००२ विभङ्गोलब्धो १७ 

ऽ्ाह्लाचवाय चदि नेह्चिकसहसां थयुनो ग्टहोतो- 

ऽनेनोनितात्प^टिधि ए | १२४ वको चदयेभागात् द। 

(७ उनितात्) € पदे प्राप्रे रटति १८ दलाष् €. । 

पतिति १, जातं धरः एवः जातानि धनृषि।१।३। 

१।8।५।६।॥।७। ८] € । एतानि परिधिष्व्टा- 

दशांथेन शुणितानि खः”। णव ८२ शंख्यादो कख्म् । 

^दलौकतं चक्राश्गन्ति चापम्” इति शि *शि०्खक्तं १९ 

राथिचक्रस्याङ्ग पे खण्डे च तख च लीषाभेदेनान्यपिधा 

मितिः ययोक्गं त्नौव ““ज्मां प्रोजभ्हयं तत्त्वा ९२५८इता- 

वेषं यातैष्यजोवाविवरेष्ट भक्तम् । जगेषा विशुद्धा यतमा 

ष्व वज्तस्तच्चाश्चिभिख्तत् शद्ित' धलुःखात्" “यख धनुः 

शाध्य' तस्ाद्या जोषा विशुध्यति सा शोध्या भेषात्तन्वा- 

शि २२५ युखाद्गतागानिच्छान्तरदहताद्य क्ञभ्यते ततृस्थाष्य" 

लतोयतमा जोषा विशुद्धा तद्युणितेच्लत्वाच्िभिः २२५ 

सङ्िति' धघदुःखात्” प्रमिर 

श्-सि° रङ्गनायाभ्याच्च तवैवोक्त' यथा| 

“शयां प्रोज् जय शेधं तत्वाच्च हतं तदिवरोद्तस् । सह्या- 
तच्चा संवे खंयोञ्य धतरुच्यतेःः छ०्सि° । 

.“"यश्य धलुः कततुमिषं तख व्रशदधपृवे ज्या पि छं न्धुनो-. 

कत्य जेषं पञ्चाति २९६५गुकं तदिवरोडतं तयोः शुद्खाऽ- 

शुढपिण्डयोरन्तरेख भवां फलं शुदा ज्या यतमा यतमसद्खया 

तन्त्वाश्िनोः संवर्ग घाते संयोज्य सिद्धं धच: कथ्यते । 

चऋलोपपत्तिः ) च्या यता शुद्धयति तता याञ्चाप- 

कलासलतमसद्कदागुखिततत्त्वाश्िनः | यदि ज्यान्तरेण 

तच््वाश्रिकलास्तद्ा ओेषज्यया का ? इष्यदुपातागतफलबुता 

दति दौपरोव्येन चुगसतराः'। अधिकं जोषाशब्दे वक्तयते। 

यया श्ञामुकाशनमाकु्याडदरे परयेन्धलम् । वदा 

वायुरधोयाति कालेन द्डच्छमषायुना कत्वा पद्माषनं 

भन्त्रो वेटयत्वा च धारयेत् । करेण दिणेनैव वाम- 

पादाङ्ग खौ तथा । संव्यापतव्यदिशखं कामुकासनमेव च । 
काम् कदययोगेन शववदा युमानयेत् " . दट्रयामले । 

४९१ 

6 ५ 
काय्य लिं० ब-कश्ेणि ण्यत् । १लतिषाध्ये रक्त व्ये | 

^ तात् याख््ं प्रसाखन्ते कायाकाय व्यवसितो » 
गोता । “नाश्य कार्योऽग्नशुख्लारो न च वार्योद्क- 
क्रिया" म्तः | "'शन्दानां कायः का््यांन्विते वा 
शक्गिरिति मौोमांखकाः | १उत्प्राद्ये जन्ये “व्याष्रारो- 

भावना सदोतृपाद्ना सवच क्रिया लजोऽकर्मतापत्तेन 
हि यलोऽथे इष्वते"' इय कत: जोभावना खपव्यापारा- 
येकत्वात् ततृलाध्ये ५दि रष. कायं; "स्यात् विभावादि. 
कारणक्षः स्याद् ' सा° द० ¦ युरूमते यागादिक्षति- 

सध्ये ४अपून्बे। यथा चापूथ्व खव क्रा्यतव' तथाऽपूवे 
शब्द् २४८४० दितम् । १ प्रयोजने ६ैखेश्े तदि- 
चक.यैव कच प्रत्त लस तथात्वसृ “उपपति कार्यार्थी 

छतार्थौ नोपसर्पति" हतो० । खष्ाद्थागां विवाद्- 

पदानाच्च उदश्यत्वादेव तथात्वम् । “्यच्यातकाय 

समारम्ध्रचिरासेन विनिः» व्य० त° कात्वा 

खटति; । उपचारात्, ७ हेतौ च भेदि. । व्याकरयभते 

रादिग्यमाने वदो । ““कायैसलुभवन् . हि कायो नि- 

जित्ततया नाश्रोयते* मड्ाभा० "“भिषक् कत्तांथ करं 

रा, दोषास्तु कारणम् । काव्यमारोग्यभेवेकम् '” 

चच्छतोक्त 2 आरोग्ये च तमम कटंत्वकरणत्वकारणत्व- 
काययतवारयेष भिषगादिश्न्दानां परिभाषितत्वात् | भावे 

ख्यत् । १० कर्मयि व्यापारे । च्चोतिषोक्त ११ जन््ल- 
ग्नावधि दशमस्यामे } “का्याधीशः खगे -बुधगुरुक- 

विभिः संतो वोच्ितो वा” जातकम् कायैख व्यापार- 

ख्पत्वात्तथात्वम् । 

कायेपेत्म्तिप्रकारोमतभेटेन चतुद्खां “तन्न असतः शच्ला- 

यते द्ति सौगताः तौरभाषादेव का्याखारत्मस्तः खी. 

कारात् { खतोऽसच्नायते इति नंवायिकाः तेः प्रा्त्- 

पत्तेः घटादोनामसन्वख, खदादिकारण्ख च. तदा- 

शत्व च स्वोकारेण असत उतपत्तः खीकारात् । इतो- 

विवन्तैः काय्येः जगत् न वस्तु दिति अदेतवादिनः । 

खतः सञ्जायते इति साह्याः | विनत चख इत् पल्तिषन्ट् 

११०८४ | 

यथा च लद: का्यीतेना पूवा चता तथा रगत 

प्रदथैने शब्द् चि° उक्त यथा 

“चय खगक्रामोयजेतेत्यादौ इटसाधनत्व काव्यत्व' 

वा यहिधिः समभिव्याङृतक्रियानयौ तद्न्यान्वयो षा | 

तत्न रवः नात्य क्रिया कायःतया लिडग बोधयित 



कार्य्य. 

शक्यते खगे कामनियोज्यान्वययोग्यतान्नानविरहात् काम- | 
नारशिषटख हि सभेदं काय्यं मितिनो इव नियोज्यत्व' तत्- 

कामनायास्तद्धोधोपयोगे सति भवति। स च कामनानन्तर 

काम्यसाघनताबोधात् काग्यतादोघे सतिखात् खञ्च ख्- 

साधनताबोप्े सति सर्गक्ञामनियोज्यानुययोग्यता । न 
द कालान्तरभाविख्वरगे क्रिया सात्तात् परम्बरयावा 

साघनभिति शब्दोबोधविवमङति श्याधुविनाशित्वात् पर- 

स्पराघटका दु पस्वितेस्ततोय परक्ाराभावात् अन्यथा तमादाय 
९, 

साधनत्वसम्भवात् कल्प्ममप्ययव्े न सात् इटसाधनता 

विश्विपक्ते स्म् ठेवाचुपपर्तिः काय्येतावरिधिपन्नोऽपरि अन्वव 

प्रकारतया साधनत्वं शाब्ट्भिति फलतो न शिषः 

ऋतः क्रियातोऽन्यत् खगेषाघनताहं क्रियाकार्यतानिव- 

चकं लिडः दय पैः” । | 

व्याङतञ्चौतत् सथरानारेन-- 

“'प्रसङ्गादपू वेस विधिप्र्ययशाच्छतां प्रभाकराभिमतां 

निराकनत विचाराङ्गषंयप्रयोलिका विप्रतिषन्तिमाद्र्थ- 

यति खयेल्यादिना यद्दिधिः यद्दिधिप्रदोपस्थापिताथैः । 

समभिव्याद्ृतक्रियान्वयोति रएतददिधिसमभिव्याद्तधाद- 

पस्था पितार्यानयो तदन्यान्यी बेव्यथेः तट्न्वयित्वञ्च तदि- 

शेष्य कत्वावच्छिच्रथाब्द्बोधप्रकारताख्चयत्वम् | अत्र विधि- 

कोटिः, विधेः काच्ेत्वे शक्तिवादिनां नेयायिकानां, तनच्नये 

श्वगे कामकतिसाध्यो यागङ्ल्यन्वयात्, निषेधकोटिस्तु कार्य- 

त्वद््पेणा पृष्व“ शक्िवादिनां प्राभाकराणां, तन्नये खर्गका- 

भद्ध यागविषयकं काये मिति यागविषयककार्यवान् खरम- 

काम इव्यव धान्वयबोधात् अत्र विषयत जन्यत्व तञ्च 
यागक्राययोः सं रर्मः । कार्यल' रलिघाध्यलम् चपृव्व- 
स्वापि कचिज्ञक्षणादिना धातूपस्थापितत्वाञ्च विधिकोटौ 

सिद्धसाधनं निेधकोटौ बाध इति तहारणाय एतदिति 

समभिव्यादतेति धाठुविशेषणम् । तदन्यान्वयित्द्चतद्न्वयि- 

भिन्नत्वं यथाश्रुतस्य विरोधिकोटित्वाभावात् | इटसाधन- 

त्वादिना प्रयेकङ्पेण प्तत्व हयोरसंखद्ः। इूख्साधनता- 

विधिपच्े इटसाधनत्वस्यापि िध्यथकार्येऽन्वयाद्तः पन्ते 

यदिधिरिति। द्व्यद्च यदिध्यधेतेन इयोरनुगमाच्नोक्तद षः 

दरैसाधनत्व' कायेत्व वेति तु ख्पकयनं न त॒ तदपरेण 
प्ते प्रेयः दइटसाधनलमिति प्राभाकरकर्टेशिमते। कार्यत. 

ऊतिचाध्यत्वम्। न च गुरुनये कायेख धिणो विध्यधेतया 
सतिसाध्यत्वद्धपसख कायैतवश्य षिधिप्र्ययप्रडस्तिनि मित्तत्व- 

मेव कुतो पिध्ययेत्वलिति वाच्यं कार्य विध्यथःत्वे ऽपि व- 
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च्छेटकपिधया शार्यत्खापि विध्यर्थत्वात् | वस्तुतस्तु तन्ते 

लसतिसाध्येलद्धपं कायत्व' न शज्यतावच्छेद्कम् अपितु 

प्रागभावप्रतियोगित्वद््पं ध्वंप्रतियोगित्वद््पं धर्मत्वद्छपवषा 

लाघवात् । छतिसाध्यत्वन्त॒ ए यगेष शक्य लिङःसामान्यथकयं 

वा पचेतेव्यादिलौ किङस्यलादरोधाव्. । चअन्वयबोधोऽपि 

यागविषयकं कायं सवमकासकतिसाध्यमित्याकारकः, रति- 

साध्ययागविषयकका्येवान् स्वर्गकाम दवयाकारक्षोजेति 

यथाञ्चतणएव साधुः । पत्ततावच्छेद्कावच्छदेन विधिकोटि 

सिद्धेरुटेश्यतया बलवद्निष्टानचुबन्धित्वदख्य प्रव्ययेन्वय- 

सादाय नाशतः सिङसाधनं न वा ऊतिसाध्यत्वे टसाधन- 

त्वयोरन्यतरवरयतः साध्यरिदधिमाद्ायार्थान्रत्वम्। प्रब- 

त्तेकत्तानप्रकारोभूतत्वेन विध्यर्थो विशेषणोयः, तेन वत्ते 

सानत्वादेः कालदख सश्यायाञ्च तादश्चविधिप्रतिपाद्यत्वोऽपि 

न तत्र॒ विधिकोटाबंथतो बाधः । न चेदसाधनत्वत्वादौ 

विष्य यं तावच्छेदकेऽ शते बाधः, प्रधसेकन्नानप्रकारीभूत- 

त्वस्य प्ररत्तिषिशेष्यांये प्रवसेकन्नानप्रकारत्वद्छपत्वात् । 

यद्वा संख्याकालातिरिक्तत्वेन दिध्यर्योऽपि बिथेषशीयः । 

विधिशक्यत्वद््पख भिधष्य यत्वश्य पच्चतावच्छे दकतादिदटसा- 

धनत्वत्वादौ नांयतोबाधः। कतिसाध्यत्वख थक् शक्यतया 
नैतदसपद्ः निषेधखिडस्तु पत्ततावच्छट्कसामानाधिक- 

ररेन उहृश्या नातोबलद्निदटाननुउख्ित्येऽ थतो बाधः। 

प्रवन्त कन्नानप्रकारोभूतत्तमानरेण पच्चतायाम् खओट्नकामः 

पचेदित्यादिविध्यये आओोद्नखाघनत्वपाकमालविषयककति- 

साध्यत्वाटौ विधिकोटावंशतो बःध द्ति। सगं कामो यजे- 

तेव्यादिस्वलोय तन्तदिष्यथेत्वे न पच्चतालाभाय बलगंकामो 

यजञतेत्याद्ाविति विधिविगेषणमिति भाषः | नव्यास्तु 

विन्तातरिधितक्त्वःथस्त तदट्न्वयिनं च्छति अखथेतिन त् 

विप्रतिप्र्तिपरोऽयं खन्यःगुसणा समं विवादे त् काययंत्वः 

विधिपरत्ययश्क्यतावचछे दक नवेति विप्रतिपत्तिरूहनोया 

विचिक्ोटिः परेषाम् । नच कःय रिषिप्र्यव गज्यत्वे ऽपि 

तद्य प्रकसयध्यागाद्ावभेद्ान्वयेऽपि नैवायिकानां. विवत्ति- 

तायेसिधयाऽर्यानर प्रसङ्ग दति वाच्यः धात्वधप्रत्याथ्यो- 

रभेद्ान्वयोधख्ावयत्यच्चतया ताड शनोघासम्बषात् । अन्य- 

था विप्रतिपत्तावपि यागनिषढश्तसाध्यतद्य निष्डपकतास- 

श्वन्येन विष्ये कंतावन्वय1द्पि नेयायिकानां विवक्तिताथै- 

सिदधाऽर्थान्तरपरसङ्गस्य दुर्वारत्वादिति प्राह्धरिति दिक्। 

ष्यत गुरष इति अत्र धिप्रतिपत्तौ प्रश्रे वा । नाह्ग्येति 

अाइत्य-षाच्तात् अपरकाेत्वातपपसिन्नानहारा पान्त. 
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बोध्यतरएतेति भावः| क्रिया-यागादिः, कायतया खर्मकाम 

छतिसाध्यतया | नचेवस् अनुपपन्तिन्नानोत्तरकालिकबोध 

मादाय विधौ सिद्धसाधनं निषेधे च बाध डति वाच्यः 

तदन्वयत्वस्य शाब्द्त्वघदितत्वादेव सिद्खसाधंनादिनिरासात् 

अनुपपन्तिन्नानोत्तरकालिकबोधस्यैव आओौपाद्ानिकबोधत्वेन 

शाब्दतविर हत् | पाद् निकतव्च प्र्च्चत्वाद्षद्तुभवत्व 

व्याप्योध् विेषः तदवच्छन्न' प्रति च श्रौतालुपपत्ति 

न्ञानसचिषः शब्द्ए्र पुनरलुसन्धोवमानोहेठुः । अतणएवा- 

चुपपत्तिन्नानसदिवः शब्दएव पञ्चमं प्रमायामिति परसिङ्धान्त 

दूति भाषः | स्वर्गकामनियोज्छे ति खगेकामोयोषिध्िवाक्य- 

नियोज्यस्तदौ वलतिसाध्यत्वान्वयबोधप्रयोजकोभूतस्य न्ञा- 

नख विरहादित्य$ः । वच्छमाणयुक्या यागे सर्ग ासकति 

साध्यत्वान्वयबोधे यागनिढषटसाधननान्नानख हेदुत्वेन 

प्रथमं तददिर्ादिति भावः] प्रयोजकन्नानवपिरडमेवो- 

पपादयति कामनाविथिष्खद्ोति ममेदं कायैमिति वाग- 

वियेष्यक्खगेकामछतिखा्यलप्रकारकमित्यथः गोत्व थाव 
बोधोपयोगित्वं तद्ध आारयतारचछेदकसाषारणं तेन 

बच्छ साखणक्रमेण कामनाया पि ताडशशाब्टनोधोप- 

यो गित्व सङ्गच्छते कासनाप्रिशिद्ख ताहशबोधोपयोगित्व 

समषायक्षारणतया नियोज्यत्व सवःलप्रामाणिकसिद्धनि- 

योज्यव्यवद्डारविषयतावच्छेट्कं तदिति खर्मकासनाविशिषटख 

ताहशबोधो पयो गित्वभिव्य यः । - तद्वो धोपयोगे तद्वो धोपयो- 

. गित्वे सतोत्य्ैः। विच्ष्यज्यिनाऽन्व{यनं एष पियिबतया 

विशेषणस्य तदुपयोगित्व' विना विशिष्य ददुपरयोगित्वा 

शम्भवात् | न च खपवति रख द्त्याद्षित् कामना चोपल- 

त््यमिति वाच्यः विशेष णत्वसम्ध्रवे उप्रलल्त्यत्वसखान्याय्य- 
त्वादिति मावः सचेति कामनायास्तादटशबोधोपयोगञे-. 

ग्य्घः | कामनानन्तर कामनाप्रकारकन्नानानन्रं यः 

काम्याघधनताबोधः | कामनाघटितकाम्यसधनताब्ोध इति 

बावत् तात् कायैतानोधेसति तच्जन्यो-्यद् का्येता- 

बोधस्तदेव स्थात् कामनायाः कारणतावच्छेद्केत्वात् न हि 

काममेव साच्तात् काय्यं ताबोधजनिकाऽसम्भवात् इत्यै: । 

ष्यत; क।म्यवाधनतान्नानं शखर्गकामतसाध्यत्वान्वयप्रयो- 

लकमृ दूति बोधः। खर्गरामेति खगकामोयो नियोच्यस्तदौ- 

यलतिचाध्यत्वान्यबोधप्रयोजकं ज्ञानमिन्यर्यः | नन्ञेवं प्रथमं 

जेदादुयागे सगेाधनतान्नाने ति तदनन्तरं तल खगे- 

व्यमकतिसाध्यताबोधो भविष्यति किं कार्यैत्वद्ध्पेय विधेर 

का त्ये चत चाह नचेति क्रिया-यागादः। साच्चादिति 

# 

अव्याहितपव्व तवस्बन्वेन का्वाधिकरणोभूतन्चणनिहा- 

त्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकान्यशासिड्यनि पक्व - 

च्व" स्तात् खाधनत्व', ताटशधमावच्छिन्नजनकत्वे सति 

काय्य निवतयू्ववससिताशच्छेदकान्यथा सि्धयनिङ्पकधघम्ब्रव- 

क्वङ् प्रञ्पररासाधनत्वसिति भावः| साल्वात् साघ्रनत्वखा- 

बोधने हेतमराह्ाश्चिति यागादेरिच्छाषिेषद्धपतय टतो- 

यत्त्णट्तिश्चं प्रतियोगित्वात् इत्ययः । परम्मरासाधनत्व- 

ख्यात्रोधने हेत॒माइ. परस्येति अव्यय ह्ितपव्व त्व सम्बन्धेन 

स्वगविशेषाधिकरणोभूतत्त णा न्ात्थन्ताभावप्रतियोगित'नव - 

च्छेदकान्यथाखिङ्वुनिद्पकधमांवच्छिन्नजनकलत्वे सति 

सगं विथेष नय तपुषैवत्ति तावच्छेद्क्ान्यथासिङ्धयनिद्पकधमे- 

वच्वद्पपरम्मरासाधनत्वषटकखारुपस्यितेरिव्यथं : । नचा 

पूषटितविशिदटपरम्मरासाधनत्व्ैव विध्येयं तया तत 
एव विथिदोपस्वितिसन्धवात् किमपू$ख वगु पस्त्या 

दरति वाच्य परस्परराक्षाधनत्वान्वयबोधे प्रम्पमरराषटक्ष 

फलप्यन्तस्या यव्या पारोपधायकत्वस्यान्वयप्रयोजकद््पत्वे न 

योम्यतात्वात् परथमन्तज् ज्ञान" भिना तद्न्यबोधासम्भवा- 

दिति भाषः | नन्वतदुभयविलत्तखमेव साधनत्व' बोध 

यिष्वतोत्यव चाह तीयेति अन्यथा -ढ तोय प्रकारसन््वे | 

ाधनत्वसम्धरवादिति आपूय विनापि यागख खगसाधनत्व 

सम्भवादिति भावः| कल्पदसिति तव नयेऽप्यमूव्वैकल्मना 

न खादयः ऋाशुषिनाशिनो यागख कालःन्तरभा विस्र 

साधनत्वान्यथातुपमनत्यौव त्वयाभ्यऽपूवेकल्नादिति भावः | 

ननेवं प्रयसं परस्पररासाधनत्व्धेण परम्यरासाधन- 

त्वानयासम्धयेऽपि सामान्यतः सर्गसाघनत्वर्पेखान्वयः 

श्यादित्यतखाह दटसाघनताविधिप्र्त इति। सामा- 

: ज्यत इटसाधनत्वस्य निष्यः त्वपन्ते इत्यथ; । असुपपततेः 

-साच्तातृपरम्परौद्ासीन्येन फलसाधनत्वान्वयेऽपि फलप- 

चयन्तस्यावित्वताह शव्या पारो परधायक्षत्वान्यतरत्वख योग्य 

वात्वेन तजक्नानं विना सामान्यतोऽपि साधनत्वान्वया 

सम्भवात् इति भावः | अन्रौवादुपदं नलु सजातीय दूति 

न च सानात् परम्परासाधनत्योभवसाधारणं खर्गसाध- 

नत्वमलुगतमेव दुवचमिति वाच्यः खगत्वावच्छिन्नवि- 

छाती यखगेनियतपूंसिंताव च्छ दकान्य षासिद्खानि पक 

घम्पीवन्त्वखंव तत्त्वात् । नचेवमव्यवधानसखाप्रचेशात् खतो- 

'व्यापारतो वा खरग1व्यवद्ितपू् ्षमसतोऽपि नियत 

पूष्बेका र णत्वा पत्तिरिति वाच्यः अन्यथास्द्पनिद्धपकलत्न 
 भिेषयेनैव तदहारप्यात् विजातोयसतयेनियतपूव्वैव्तता 
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वच्छे दकलन्तु याव्योविजातौयखगैव्यक्तयः प्रथेकं तत्- 

प्ये्ण्डन्िनियतत्व विजातीयसर्गत पत्य धिकरस्यनि- 

छख्वाव च्छिन्नो त्र त्वसभ्बन्धावच्छिन्नाभावप्रतियोगितावच्छ - 

दक्षाज्यत्वभिति यावत् एवमस्रोऽपि शत्र बोध्यम् | 

कात्य कारयत्वञ्चातिरिक्तपदाै इत्यभिप्रायेखोद्मित्यपि 

कञ्चित् | नतु भवन्मतेऽपि विधिप्रत्ययात् क्त्व 

श्पे्ापव्वावगभेऽपि तद खगसाधनत्व' नावगतं तथा 

च तावन््ालन्नानात् कधं प्रहत्य्त्तरकालं परम्य- 

रवा सख्तगैखाधनत्वावगनः परभ्यरााघनलणापूरव- 

निषटसाधनताचटितत्वात् | न च छाथंवत् सात्तात् साध- 

मत्वद्यापि विध्यर्धतया तख च समानपदोप्रात्ततया 

कायै एवान्वया दपर ख खगसावनत्वावगम इति वाच्य 

तथापि काययैमानख विध्यच्लपक्तेऽप्रतीकारादित्यत चाड 

आव्य ताविधिपच्च इति । कार््यःल्मान्खय विधिग्रटत्ति 

निभित्ततपक्े इत्यथैः मानपद्ादिष्टाचनत्वसात्रख व्यव- 

च्छेदः तेन रुंख्यादेरधिध्यष्लेऽपि न क्षतिः| कनिसाध्यत्वख 

छथकथ क्य त्पत्ते काये मात विधिशक्यत्पतते ऽपो्ययेः । 
मालपट्ादि्टसाघनत्वव्यवच्छोद्ः । आखन्वयप्रकारतयेति 

शतिसाध्यत्वान्वयप्रयोजकद्पतयेव्य्पः । साधनत्वं पदालु- 

पस्यितमपि खगेसाधनत्वः घटेन जलमारेत्यादौ अप- 

दाथैख्यापि च्छिद्र तरत्व्य भानवदिति भावः} यद्यपि 

अप्व" कतसाध्यत्वान्वयबोचे खगेसाधनक्वस्यान्वयप्रयो - 

जकद््पतया योभ्यतात्वे आाब्दबोधात् पूर्व्वभपृ्वे तजन्ता- 

भभसम्भवि अपूव शाद्ट्बोधात् पुञ्मन्नानात्, तथापि 

परनये बोधनोयप्दार्ये बोध्यतान्नानं न कारणं बोध- 

नोयपदाधखापूष्े त्वात् किन्त पदाथैतावच्छदज्ञाव- 

च्छिन्न कचित्तख न्नाग तञ्च प्रशतेऽपि सम्भ्रवति कायैत्व 

स्पे घटादावेव जलःइरषर्पका्ययैसाधनतान्नान 

सत्त्वादिति निगवेः । खयष्ठपशंहरति अत इति खग- 

साधनताङमिति साश्वात्स्वर्गसाधनत्वस्या न्वययोग्य- 

निल्यथैः | क्रियाकार्यतानि्व्वाहकमिति कार्योपस्विति 

रि्टसाघनतान्नानं ततः इतिरिति प्रणाल््या क्रियायाः शति 

साध्यतानिवांहकत्वमिन्ययै; लिङद्यपै इति खादिपदात्त- 
व्यादिपरि ष्मः” | 

शब्द् चिन्ता स्थानान्तरे गुरुमते वैदिकिडगरेः 
कायत्वे नापुव्यवाचकता शङ्कापूर्वकं दर्भिता यथा | 

“नन्वपुे' व्युत्मत्तिषिर हः तथा हि प्रसिद्वाये खगे. 
पद्षमभिव्याहारान्ययानुपपक्योपखिते थक्गिर्म होतव्या 

न च शान्दानुभशत् यूव्व॑मपूव्वज्परस्थितं मानाभाषाव् 

पर्व तव्या वाता दवाच्यतवापाताद्च | न च छ्डगदिना 

तड़पस्थितिः व्यृत्त्यनन्नर त्मन्ताव्न्योन्याञ्रयात् | न च 

कायःत्वेनोपलिति तत्र श्रः उपलच्खं छि सआा- 

रणमनुभापनं वा आअण्टहोते सञ्च ्रामद्ात् अशक्यमिति % 

मेवम् काये धरमिखिकायतुनशक्रमहात् कायत्वविशि्ट- 

द्धोए स्थितमेव ततोज्विताभिधानद थायां यागरिषयकं काये- 

सित्यदुभवः खम कामायोग्यतया घटादिकं तिरस्कु क्रिया 

भिन्ने योभ्बतावथाद्यागविषयकापूवे' पयैवद्छति, नत्वपवे - 

त्वेन शक्तिपहो न वाऽप कायेजित्यलुभवः भवति च 

सामान्यतः सम्बन्तवुिः सहकारिवथादियेषवद्ुयपायः 

यथात्ैव कटमात्रसम्बन्वमडात् कटः विेषदिद्किः । न 

कायत्वेनापि किं षटादौ थक्रिसहः उता बे" उभयल वा १ 
नाद्यः, अन्यप्रतिपत्तावन्यशक्तियडादपयोगात् । नान्त्य, - 

प्रागहुपस्थितेरिति चेत् १ म येन ख्पेण शब्द् नाचुभवो 

जन्धति तेन ख्पेय शक्िपहः पदार्थ खरणञ्च शब्दा लुभव- 

हेत; । भह प्रमेयत्वेन अक्तिपहः पदाथ खरणद्च घट 

त्वन शाब्द्दभवदेतुः। रञ्च षटादातेव कार्य शक्गो 

किङििति शक्ति महः ततः कायेमिति खरणं ततो योभ्य- 

ताद्वि्ात् प्रचरदटृदरव्य्युखकमांख्ि कायण विदाययाग 

विषयकं काये नित्य्ुभवो भवन्नपूं मालम्बे योग्यता 

तख स्थायित्वलाभः । तणए्व वाक्याथ लुभव मान्न विषयत्वा- 

त्दपूव्वम् | न च ख्टतानामाकाङनत्ताद्विथादन्वयबोधः 

पदेन क्रियते, नचपव्व' खटतिगोचर इति वाच्य ? शक्ति 

पहपदायैखरणथान्द्दुभवानां समानप्रकारकताभातरेणं 

ेठद्ेतमद्धावावधारखात् लाघशाद्ावश्यकत्वाञ्च। न च 

कचित् सषहचारमाले ान्वयप्रतियोगिन एवोपस्थितिश्लघा, 

गौरवात् गोपदादप्वैगवानचुभवप्रसङ्गा्च, विशिष्टवैशिषय 

बोधे सवयैत्र तथेव, अन्यथा पर््यतोयवङ्कव्यां पकतया नावगत 

क्ति कथं तद्न्वयोऽङुमितौ | न॒ लामान्यलकच्तणया प्रत्या 

सत्या सर्व्वाएव व्यक्तयो व्याप्रिसद्े शक्तिद द विषयो 

भवन्ति कथमन्यथा पञव्यैतोवधृमव्याप्रपरसद्धे तञ दहुभितः १ 

द्तिचेत् नयेन ख्पेख व्याप्निखहस्तेन खपे व्याप्यत्वेन 

वा प्चधसमेतायद्धोऽद मितौ कारग्यमस्तु किन्तया | खपि च 

सा यद्यल्ि ममापि, नास्ति चेत्तवापिं । किञ्च तव दथेने 

नास्तीति छतराभपूव्वं वाच्यता काय्त्वेन हि खपेष्ण- 

पापि शक्निसहषिषयत्व' पदाथ दरति विषयत्व चच । नचेव 

पूवं त्वच्चति; यार्याविधयकत्वादेवि येषद कायें लिङं विनाचुः 

2 ~ चम 
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'भस्यितेः यथा पव्वंतोयत्वभानं वद्धो, नादुमितिं गिना। 

नलु यद् काये क्रियासाधारणे लिः शक्रिः क्रिया.चा- 

योग्येति योम्यापूषलाभः तदा नित्यनिष्धापृव्वेयोर- 

ल्वे(भः न हि तत्रायोग्बतया क्रिया तयतत शक्यते फला 

खवणात् कल्नायाञ्च दोजाभावात् नचेक्षतर निर्णत 

अास्ताधः परत्रापि तथैवेति न्यायात्तताप्यपृव्व जेव लि- 

हयं द्ति युक्तं नहापूरव्वत्येन शक्तिप्रहः किन्तु कायेत्व- 

विवरे धर्सिंखि, क्रिया च तथा भवेव, न च कार्येण 

समं क्रियान्छ या हपपच््य ऽप पयवछानममेदसयाष्यन्यत्वा- 

दिति नैवम् न हिणोकं पचेतेल्यादौ क्ये धर्मिणि शक्तिः 

कल्विता िन्वनन्यलभ्यल{तिद््पे कायत्यमात्रे, धर्मिणः 

पाकादेधातोरेवोपश्वितिसम्भवात् क्रियाकायतान्बयद्यान्वि 

ताभिधानलभ्यत्यात् तथाच बर्भिणि शक्तिददेकल्यनोायासा 

च क्रियानिरासेनेव, न हि क्रियायाः कायत्वान्वययोग्य- 

त्वेन धर्मिणि शक्तिः कल्यितुः शक्यते तश्।दयोम्यलया 

क्रियानिरासानन्तरं तदतिरिक्त व शक्तिकल्यनं न डि 

्रियातिरिक्रकार्यात् का्येभात्र' लघु ततः क्रियापि 

शवतत वाच्यं यतो न जमः क्रियातिरिकरकायत्वेन 

शक्तिः किन्त्वयोग्यतया निरस्तायां क्रियायां धर्मिणि शक्ति 
कल्मनससये यत्क्रियातिरिक्र' तत्र क्तिः नतु शक्तये 

क्रिया{तिरिक्गत्वप्रवेणः न इहि यत्मयुक्तादुपपत्या यत् कल्यनं 

तदेव तस्य विषयः णएवद्चु काथत्वेनापि तदतिरिक्त एव 

शक्तिकल्यना) नित्यनिष्रेधयोरपि तदरेोपासनाद्ुग्वययोभ्य' 

लिङडाऽभ्धौयतिन त॒ का्यत्वभातरे धर्मि बाधकाभावात् 

लच्ाप्रसङ्गाञ्। घटा दिस्तु लिङशक्तिरदेण निरस्कि,यते 

नवा पुरख्छि.यते उभवयापि गौरवात् आचन्विताभिधान 

दशायां त्वयोग्यतया तख्ाप्रवेशः। व्िधिप्रययख च तत्रा- 

. प्रयोगः केरलस्य तस्यासाधुत्वात् घातुरुभभिव्याहरे च 

तदये नान्वयबोधजनननियमेन षट।दयुप्रततिपादकयःत् अत- 

एवाप्रयोगादेवा प्रयोगो ऽपून्यल' वा प्रयोगोपाधिरिति वदट्- 

न्ति। चयाप्रतिपाद्यनेव घषट'दिटत्तितया न कार्यः प्रह 

तिनिमित्तं प्रतिषाद्यमात्रटन्तेरेव तथात्वात् अन्यथा प्रभेय- 

त्वमेव तथ)स्तिति चेर] न, यत्मक।रिका ह प्रतिपत्तिः 

पदजन्या तदे तत्र प्र्टत्तिमिमिन्त' फलब्रलकल्यदलाच्छक्तः 

नतु प्रतिपादाभात्र्टत्तिः सास्नात्वाटौ व्यभिचारात् नच 

प्रभेयत्व तया, तद्वो धा प्रवततैकत्वात् अतणष लोके [लिडः 

-लाल्पिको, क्रियाभिन्ने धर्भिणि वेदे, शक्तिकल्पनात| न ज 

ौक्तिकानामपव्वे" तातृय्ये' सम्भवति पे प्रमाण्णन्तरेणा 

४९८२ 

प्रतीतेः। क्रियासाधारणथक्तार्वापि लोके लक्तपोव परेतेत्यतर 

ङ पाककार्यतावगस्यते तन कार्यत्वे लिङःस्तागययेः लाच. 

वात् न छर्मिणि, क्रियाया धादलग्यत्वात् तदाह; “भतात्म- 

याँद्धि टत्तिने इत्तेस्तात्प्य^मति? | दतोयायाः करश्तौक- 

त्ववत् कायें का्यत्वद्चन खतन्तरं क्यं जिन्त विशिषं विरे- 

ष्याञ्च विथेषणसन्यदेवेति क यत्वे लक्ता नच कायल. 

दिशिदधम्यप्स्वितावपि धम्यै'शमपहाय क्रियया काय्यं 

तान्वयोऽस्तु किं ्त्तणपरेति वाच्य नह्धीतरध्मिगतत्वनोप- 

ख्ितसख धम्येन्तराकाङ्कस्ति प्रतः खतन््रकारयोप्रस्थितये 

शक्तणा यया ^पुरोडाथकपालेन तुषानुपबपति"इन्यत्र एुरो- 

डा्ाथंतया तद्नितत्वं नोषस्थितख कपालस्य नोपवापा- 

काङतेति खतन्त्रकपालनोपस्यितयेऽधिष्ठाने लक्तणा | न च 

व्य् तृपत्तिविरोधः नहि लके क्रियाकायत्वेन शक्गिरव- 

धारिता येन विरोषो भवेत् किन्तु कायैत्वमात्े, क्रियाया 

धादलभ्यत्वात्, न च धम्यं न्तरे शक्तावपि तङ्खङ्गः | तमात् 

प्रशत्ययनितस्वाधःबो धकत्व' प्रत्ययानां ब्टहोतप्र्ययाच' 

वाऽ पृव्वमपोति न भ्रोधः। शस्तुवा लोके लिडः 

क्रियाक्ा्त्ये शक्तिः तथापि तदहः विनैव ननायन्यायेन 

वेदे धर्म्यन्नरे शक्तिः तां विना स्वगकामानुयासम्मवात् |" 

व्याश्त्चट् मयुरानायेन यथा- ६ 

“वयत् पत्तिषिरह इति .विधेः शक्रिसहासम्मव द्त्ययः 

समभिव्याारानुपपत्त्ये ति तदुप्रस्यापितद्छ खगकामनावतो 

यागे शातसाध्यत्वान्वयानुपपन््ये चये: | ् रहोतव्येव्युसेणा- 

नयः। नन्न्यथाल्पपत्या जन््रान्तरोयसस््ारादेव तद्पस्थि- 

लिः कल्यनीयेत्यतञाङ्् अपून्येत्वव्याघाताद्ति शाब्दबोधात् 

पुर प्रमाणान्तराविषयलवखयैवापुत्पत्वादिति भाव; । ननु 

शच्चपि योगार्यऽव्र व्यज्यते मगाडपपरद्बद्न्यखरसादाड 

अखवाच्यत्वे ति } प्रकारान्तरेणापव्व स्योपद्यितौ मदाच्यषं 

विनापि तहूषरा जनकत्वनिखयसन्भगाद्ति मावः}. तत्त् 

प्रटत्तो-लिडादिनाऽपूर्वोपस्वितौ । पृव्वत्वनोपम्ितिः 

प्राक् नास्तोलयाश्येनांद्भते न येति ।--उपलल्तिते उप- 

स्थिते । खारणं जिडयद्निा सारणम् । गृढाभिसन्विःसमा- 

धसे सयमिति | काय्य" धर्सिणीति क थताश्रये बश 

णोत्ययेः) का्यःत्वपिशिष्टङ्ेति घटादौ वि्ेषः यागदिषयकं 

काय्य सिति खर्गसाधरनमिति ेषः। खरग कामेति खगं 

साघनत्वान्वयायोग्यते्यधेैः । विभरेषबुडापाय इति 

स)मान्यद्धेपेण विशेषबुदुुपाव द्यः | सत्बन्धय दात् 

शत्सम्बन्ध यहात् कर विभेति पद्गेतयादौ पाककक्तत्वाद्ना 
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गिचिषरिङ्धिरिव्यषः। खअभिसज्धिरुहादयितः शह्ूते नन्विति 

अनुपल्यितेरिति खपृग्धेष्य प्ागनुपस्थिनैरि्यध; । येन 

द्ोति शक्रिपडपदा्खरणशाद्द्ाचुभवानां समानप्रकार 

स्वेनेव कायकारणभावः न तु ससानरिषयकत्वनापि 

मौरवादित्यथः: । नतु समानविषयक्षत्वे नैव काय्य कारण- 

भाषोन तु सभानप्रज्ञारकषतवेने्यतच्ाडह नोति | पदाधे- 

रणस्य - प्रमेयत्वेन पदाभैख्ारणञ्च तयाच समान प्रकार 

कत्वस्थावश्यकत्वात्ते नेष श्पेख हेतत्वमिति भावः । आरण- 

घटादेः खयम् | मह कायैमानथक्वा कथं सर्गपय्यन्- 

स्यायिका्यलाम; ? इन्यत चाड योग्यत्वाङ्धेति यागविष- 

यककार्ये खर्गसाधनत्वान्वये खगपय न्तस्यायित्व्य योग्यताद््प 

स्वाञ्धेत्यधः| अतएवेति यतणव प्रथमं न तल त्तानमिचययैः 

पूवम् चऋपूर्वत्यव्यवद्ारः| पदेन क्रियत दूति जियभद्ति 

शेषः | शक्निखदेति तथा च तादशनियमोऽखिद्ति भावः। 

नन्वाकाथाद्पदस्यले याद्यपदार्थौपस्थितेहे तत्वस्य टद 

ल्वादलापि तव्यता नचेति कचित्-खाकाशादिपदे। 

तथा--शान्द्धीेठः । अपुवे^ति शक्िसङापिषयीमू ने चः 

नल विथिद्वौरिच्छयोषे विथ षणतावच्छेद्कप्रकारकविश- 

च्न्तानस् हेवतया यागपिषयकक्ा्यवान् खगंकाम इति 

विथिषटडथिद्ययोधानुरो धाद्पब्ब त्ानमावश्यकमिन्यतश्चादड 

विरिति विशिषटदथिरटदबोधेऽपि विये षणतावच्छदकप्रका- 

रकन्नानमेव छेदमतु विषे षश्यविषयत्वव्यापि तत्न प्रे 

इत्यथैः । अन्यया-विश्षणपि षयत्वखापि तव प्रवेये। व्याप- 

तवेति ! ज्ञानेन न भात इन्धेः | तदन्वयः तदहि षयत्वम् | 

त्ात्-तदौयपन्तधर्भतान्चनात् | तेन ख्पेरेति खमते, 

नन्ध्ते व्याष्यतावच्छदकप्रक्षारकपच्चधर्मतान्नानख्वालुभिति 

डेवत्वात् । व्याप्यत्वेन वेति मडानसोयधुमे ग्टङ्ोतेन 

धूमव्यापकद्धिसमानाधिकर्यध,मत्वर्पे वङ्िमदन्या- 

एत्तितवष्ध्पेख वा व्याष्यात्वेजेव्यर्ः। रतञ्च न्यायनये 

परनये वद्धिव्याष्योधमः धमवान् पव्वत दति ्तानादष्- 
उमिव्यतृपरतेः वद्िव्याप्यवान् पंत दूति न्नानादष्यतमि- 

व्यत्प चेति ध्येयम् । सा-सामाग्यप्रयाससि;। इतरामिति 

विदटणोति का्यतेन हीति । क्रियासाधारयेन-क्रियासा- 

धारणषमेप्रकारेण | अयोग्या-साक्चात्फलज्ननायोग्या | 

निश्यनिष्धेति 

सन्ध्याश्पासोतेत्यतर सन्ध्यावन्दन) पूजे, न कल्म भक्तये 

दित्यत्र कलद्चभकच्त्णाभावलग्याप् न्वख वेत्यैः | तथा च 
तका पसिद्धान्त दूति भावः | अयोग्यतया-सात्तातृफल- 

योभ्येति खा्तातृफल्जननयोग्येत्यथेः । 

काय्य 

जलननायोम्यतया । फलाश्रव्ात् इति निधये नितेध- 

ख्यले च फलास्रष्णादित्यर्यः। कल्यनायाञ्चेति फल- 

कल्मनायाष्धेत्यथः | वोजाभावात् प्रमाणाभाध्रात् | 

कार्येण शमं -क्रियाद्पकयेय समम्। अनेदस्या- 

पति यद्यपि निषेवसे कलङ्भक्षणाभादख्य कार्य 

स्वाभावेन कायतवद््पेण लिङग न तद्धोधसम्भवश्तथापि - 

अभाषख्योतपाटपिनाथशालित्वनये भावस्यापि कार्यत्व 

सम्प्रप इत्यभिप्रायेणोट् धम्पीत्वङू्पकार्वत्वासिप्रायेण वा | 

केचित, कायत ठतिसाध्यत्वः तञ्च योगनेमसाधार 

सित्यभावस्यामि कार्यत्वषम्भव इत्याहः} रतिष्प इति 

साध्यत्वरुसगे सूति भावः | खन्विताभिधानेतिचान्द्- 

बोपेश्वधैः | धम्पिणि-काख" | काय्य लान्वयेति खनकाम 

रतिसाध्यत्वान्वयेत्यधे: चअयोम्यतया खर्गकामठति साध्व 

श्वान्वयायोम्यतया | एवमस ऽपि | तत्र शक्तिरिति तन 

अक्तिपड इन्यर्धेः । यत्प्रयुक्तेति यच्चिषटखगे कामरकतिलाध्य- 
स्वान्वयानुपपन््य त्वये: | शक्तिकल्मनादिति वैदिकडिरः- 

मालशक्तिकल्यना दित्यर्थः; । उपासनादोति सच्ध्योपाश- 

मादीयर्थः च््ादिपदाञ्जिषेधविधिख्यले कलस्मभच्तथा- 

दयभाषपरि पदः । लक्षयति वैदिशलिङःः काय्य" धम्धि- 

शेव शक्रिकल्यनादिति भाषः शतञ्च लोकस्यले लौकिक 
किङःत्व काय्यं त्वथक्रतावच्छेट्कमित्यभिप्रायेखान्यथा 

तत्र लिहः त्वद्छ क्तताच्छद्कत्वे लक्ष्वाया अरङ्गतेरिति 

ध्येयम् । एतद्धापाततः तन्नयेऽप्वष्य क्रिस] विषय 

श्वे ऽपिथान्ट्बोधविषयत्यवत् क्रियाया पि काग्यत्यद्पेष् 

कैदिकलिङःः शक्तिखद्ाविषयत्वेऽपि थान्द्गोधविषयत्व 

शन्ध्रवात् न ङि न्धायनयद्य तनकाते साद्ापदायशक्ति 

धौरपेकतिता किन्तु पदाथः तावच्छ दकष्धपेण यत्र॒ कृर- 

चिद्वि शक्तियडहारेव भाब्दबोधे यो ग्यव्यक्तेभांनम् । 

कि्यवमपि निषेधस्यलेऽपृभ्यालाभः तब कलद्खभक्तणा- 

भाव्स्यायि क्रियाति[रक्ततया कार्यं त्वद्धपेण लिहा 

तस्यैव बोधषम्भतात् | वस्तुतस्त् प्रति प्र्ययाथं योरभेदान्व- 

यस्याव्यत्पञ्नतया लिड क्रियादेने बोधसम्भवद्रयेव 

तच्त्वम् । ननु षटादिलक्षणकाथ्यं तद्ध ` शक्यतावच्छ दकत्व 

यज्ञेतित्यादौ कयमपूरव्यलाभ; चटा दिभिच्चकायेलवस्य शक्य 

तावच्छः दकत्व ऽ पम्बंखातुपस्यितत्वात् कुत्र कार्ये शज्जि- 

पड़ इत्यतचखाद षटादिख्विति। उभयथापोति षटादिभि- 

चरका यैत्वस्य घटादिकायत्यश्य च॒ शक्यतावच्छेदकत्वे इत्य 

चैः) किन्तु कायैत्सेय थक्यताबच्छेद्कभिति भाषः} नच 
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सामान्यतः कार्यत्वस्य शक्यनावच्छट्कत्वं यजेतिनयादौ षटा- 

देरपि शाब्दबोधे भानापत्तिरि्यत ऋाद्धान्वितेति अयोभ्य- 

लवा-धात्वर्थान्वयायोग्यतया । नन्वेष कार्यत्वेन घटादेरपि 

शक्टत्वात्तत्रापि लिङः कदाचित् प्रयोगः श्यादित्यतचाष्ह 

शधोति केषलदख-धात्वसमभिव्यादहृतय्य, तद्य --विधिप्रय- 

य्य, अप्रयोगादेवेति असाधत्वादेवेत्यधेः । अप्रयोगः विधि 

प्र्ययाहटादेरप्रयोगः | प्रयोगोपाघोति शक्रिप्रमाजन्य 

शाव्दबोधेऽभावखम्बन्धेन प्रतिबन्धक {मत्य : । ताडशबोधेऽ- 

पृषतं कारशमित पययेवक्ितोऽथःः | प्रतिपत्तिः शक्य 

प्रतिपत्तिः | तदेव तने ति तदत्ति तदेवेति योजना थक्य- 

इत्ति तरेषे्यय; तथा च ततृपद् शक्य उन्तित्वे सति तत्- 

पटजन्योपस्थितिप्रकारत्वः तत्परदप्रटत्तिनिमित्तत्वमिति 

शणं फलितम् } ्याङेतेरपि गोपद्ादिजन्यप्रतीतौ 

गाद्यु शे खसमवायिक्षमबेतत्वर्सम्बन्धेन प्रकारत्वा्चत्राति- 

व्याश्चिवारणाय सत्यन्तम् | अाकतिस्तु ऋअवयवसंयोगविशे- 

ष्पा न गोपद् शल्यष्ट्तिः श्जसमवायिसमवेतत्वलक्तण- 

परस्परसम्बन्धस्य टत्यनियामकत्वात् | इत्त्यनियासक 

सम्बन्धेन तन कोपि धब: कुनापि शक्यतावच्छेद्कः 

पशुपटादेरपि लोमवज्ञाङ्ग लदिसमवेतत्वादिकमेव शक्य्- 

तावच्छेद्कंनतु समेतत्वषब्वन्धे भ लोमन्ञाङ्गःला दिकम् | 

तदादिपदात् कदाचित् परम्परासम्बन्धेन कपाल- 

ल्वादिप्रकारेण घटादिबोधस्तु लक्णयेप, आकतेरपि 

द्रव्यादि पद् चक्यटर्तित्वात् । ततपदेति न चाङतेरपि 

कालिकाटिसम्बन्धेन शाक्यगवाटिटत्तित्वादतिव्याश्निस्तद्- 

बस्ति वाच्यः ततृपद् थक्किधिरेष्यतावच्छेद्कतानियामक 

श्ष्वन्धेन तत्पदशक्रिखख्य विशेष्य स्ित्वख  तिवत्तित- 

त्वात् खख्येव्युपादानात् मूत्तीदिपदे परिमाणत्वादेः, 

चटादिपरे आमतिदक्यषान्तरजातेः शक्यतावच्छो द्कत्व्य् 

दासः । च्तानविषयशक्तदस्वादिपटे ज्ञानस्यापि शक्गिश्चख्य 

विशेष्यतया न्नानत्वस्य शक्यश् ख्य न्तित्वेऽपि न यथोक्त 

सम्बन्धेन तहुत्तित्वम् । नचाकाथादेरपि चाकाथादिषद् 

श्रकयातावच्छे द्कलत्वापन्तिरिति वाच्य" नव्यमते घटत्वादे- 

चंटादिपदशक्यतावच्छोदकतवदाक्षाश्रादेरष्याकाशथादिपद् - 

शक्यतावच्छेद्कत्वे इ्टापत्तः। रस्म्युदायमते चा- 

खाचादिपद्शक्तेवियेष्याये नि{िकल्यकरूपतया भिपेष्य- 
तावच्छे दकतानियामकषम्बन्धाप्रसिङपबातिव्याभिषिरहात्+ 

व्पवयतथावयविवाचिदध्यादिपदे दध्यादेः शक्यतावच्छ द् 

जत्ववारणाय विेष्यदलम् | उपस्यितिष्ि लत्तणाथक्ति- 

काथ 

भ्व मालन्यत्वेन वियेषणीया तेन लक्तुतावच्छोद्के नाति 

प्रसङ्कः । न च समूहालम्बनमादायातिप्रसङ्कः इति वाच्यः 

यत्मकारताषटितधभ्बावच्छोदेन ततप्रदजन्यत्वः तन्त्य 

विवक्षितत्वादिति निग: | ततपद्शक्रिवियेष्यतावच्छे - 

दकत्व" तत््रद्पडरि^ {नन्तत्वं संस्वानन् गुरुनये, नव्य 

मैयायिकनये च सममिति न तन्रातिव्याश्भिरिति 

ठ ज्याय; । सास््ादौ सास्तासमवेतत्वादौ तथा-यथोक्त 

लक्तणाश्रयः ] तद्बोधद्य तत्प्रकारकन्नानख् च्प्रव्तक- 

त्वात् शक ऽजनक्षत्वात् षटादिपदख्यतिगेषः। ननु लौकि 

कलिः: कार्यत्ये शक्तिः हेदि; कार्ये धर्मि शङ्कि 

रित्यभ्यु पगमे लौकिकलिडत्ववैदकलिङत्वयोः शक्गताव- 

च्छेदकत्वं शक्ततावच्छेदकगौरषमित्यतञ्चाड अतएवेति शक्तता- 

वच्छेदकगौरवादेथेत्ययेः । लाक्षणिको -कार्यत्वे ला च्तयकी 

बेदे-वेदस्थले । थक्तिकन्धयनादिति लिङः सामान्यस्येव शक्ति 

कल्सनादित्यथः। न च किङमातरस्य कार्यत्वे शक्तिः वेदे च 

काय धर्मिणि लक्षणा इत्येव किंन खात् कार्यतवत्वा- 

पेत्तया कार्यत्वत्वविशिरख काथत्वस्य गुरुत्वात् निनिगम- 

काभाव्ाञ्धेति वाच्यं सतिखाध्यत्वत्वर्ःपकार्यत्वत्वापेत्तया 

प्रागभाग्पुतिवोगित्वादिद्छपख्य धमेत्वर्पद्य वा कार्य- 

त्व लघुत्वादित्यभिषायः । वस्तुतस्तु लाघवाल्लिङःमात्रख 

तावेव शक्तिः साध्यत्व" संसर्गः | वेदेच पुगभाञवन्वादि- 

च््पशार््यत्वाचरये धभिणि लच्णाऽस्तेनेत्याशयः | ननु 

लोकस्यले कायं तद्पेणा प नेवा ऽथो ऽसत किं लक्तणयेत्यत 

च्छाद नचेति पूष्वभिति बेटे त॒ अनादिलिडःप्राद्ादेवा 

ध्यापकानासपूष्बावगमात्तत्र॒तात्पव्य समभव इति भावः| 

वस्तुतोऽपून्ं लोके बाधितं मानाभावादिव्येव द्रव्यम् । 

नलु लिङः शक्तियद्े क्रियाभिच्रधर्मिंखो विषयत्वेऽपि 

कायं तवस्य शक्यतावच्छे दकतया क्रियायां शक्तिरस्येव 

तथा च लोकेऽपि पाकः काय्याभिच्ध इव्यभेटान्वनोधस्य 

शके योपपच्चौ किं लक्षणया दूत्यतमाह क्रिथासाधार- 

णेति। लक्तसोव कार्यत्वे लल्सव | पाकक्षायेतावगम्यते ्त्टा- 

धाराचेयभावसम्बन्वेन पकविगेष्यकढतिसाध्यत्यप्रकार- 

कान्वयपोधोजायति इत्यथः । अन्यथा प्रद्य नुपपत्ते स्तथा 

च प्रवसकन्ना नादुरोधाज्ञ्णे ति भावः। इद्न्चाभ्यु पगमवादे- 

नोक्तः वस्तुतोधाल्धैप्रययायेयोरमेदान्वयगोधस्याब्युत्पच्च 

तया क्रियावाधार्यश्क्रावपि शक्यानोपपत्तिरन्यथा नि- 

त्यनिषेधस्यलेऽपि तथान्व यबोधसम्भरवादप्वेलोपापक्त[रति 

ध्येयम् । ननु लोके पवेतेत्यादौ लिडोोलन्तणायां लिड. 
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प्रट्ात् कायत्वद्पेर षाकोपल्यितिहारा पाकविथेष्यककार्य- 

तप्रकारकःन्बयबोधो ज्ञायनासिति वक्तस्तात्पयेमतुपपच्ं 

लिडगोलक्तणया कायत्वमातोपस्यापकत्वा दिव्यता तत्रेति 

कार्यते कायल्योपस्वितौ । तातपर्याडोति लोके लाघवात् 

केबलकयत्वोपस्यितौ लिङ्श्त^त्पर्यात् केवलक्ायत्वएव 

हृत्तिरित्यर्यःः नत इत्तेरिति श्वन्यव्रेति थेषः इूद्मापाततः 

न्तौ {ककत!त्पयदख पुमिच्छानिवन्तितत्वात्तवबर लावस्था 

किञ्चित्करत्वात् । वस्तुतस्तु तात्ग्येखाष्याक्ाङ्कानुरोधेन 

लत्तकाया अभ्युपगम दयेव तत्त्वम् | गद तथापि यन्ते 

टेटम्यखे जतिसाध्यत्वङ्पकार्यत्वा खये लिङः शक्गिखतन्मते 

हंतिमाध्यष्वसपकूयत्वस्यापि विगेषणविधया शक्यतया 

लोके शत्वं कायत्योपस्थितिसम्भवात् किं लक्षणया इन्यत 

छह तोयाय इति} न खतन्ः शक्यमिति धम्य" 

निर्बिकंत्पकशज्यःपत्तरिति भावः| कायत्वे लक्षयेति 

सतिषध्यत्वद्ट्पका्यत्वपिशिच्यक्ताटोनामपि तादशक्षार्यत्व 

लले इत्य: | गतत्वन-व्रिशपणत्येन। ख्वतन््े[तिदूतरा 

विशेषथतयेत्ययः: । ठणानुपवपतीति एरोडायाय कपालं 

पुरोडागकपालभिति चतुर्योतमासे रुतोति थेषः परोडा- 

शा तयेति पुरोडाशप्रयोजनकत्वद्पेरे्ययं ; तद्[न्वत- 

सखनेति एरोडाशप्र्ोजनकर्पएुरोडाशपद्ा थां न्वितत्वे न, 

शाड्टातुभवस्णियदखय कपालखेल्यय :, नोपवापाकाङ्का इति 

एन जिन्नाखायोम्यताकाद्त मते रक्प्रयोजनकत्व ना- 

र वगतदखय प्रयोजनान्दरे जिज्ञासाया खसम्भवाच्न कपाल 

किं प्रयोजनमिति जिज्ञासा सम्भवतोति भावः) सखतन्त्रकपा- 

लछ्ोपस्यितये इति पुरोडाशथप्रयोजनकानन्वितत्वन कपालशा- 

द बद्धये सूचय: ऋधिष्टानलच्तथेति पुगेडाशपदख 

पुरोड।शाधिध्ाने र्सयपावं ल्णेत्ययैः | रष्ञ् पुरो- 

इडाथाध्डिनानिन्नकपालेन ठभादपवपतोन्यनुवबोधः षुरो- 

डाय कपाच({मिटि पठोततृपुरुषः, पएरोडाशच्च तत्कपरा- 

लञ्चति कंरुधारयो वेति भावः| उपवापः स्फोटनं 

यद्यष्यन् इतरविरेषणतया उपस्थितिनिबन्वनं न निरा- 

काङ्कुत्वभपि तु प्रयोजनान्नरवन्त्वो पस्थितिनिबन्धनमेवेति 

दृटान्तद््टानिकयोभे ह वस्यमेव तथापि निरा काुःत्वनिब 

न्वनलक्तणामात्रे दान्तः । रएतद्धापाततः जिन्नासा- 

योग्यताया आाकाङ्कुात्वाभावात् घषटजनकेन दशन गाम 

भ्याज्ञत्यलःप्यवं दप निराकीद्ुतयाऽनुयबोधालपपनत्तेः 

किद्धावान्तरवाक्या्बो यूके कमद्ावाक्यायेगोधे;स्ते वंद्धपेण 

निराक्षाङ्कत' तथापि खटेकपोतन्यामैन बुगपत्तवानुय- 

कायं ^ 

बोध नक।प्यनुपरपत्तिः। षस्ुतस्तु बेदस्यले एकष्योजनकत्व 

विशिष्स्य प्रयोजनान्तरे नानेयः अततपर्वीनदेन व्य॒त्म्ति 

भेदात् बेदानपूेखले तथव व्यत्ते सकल> दितैकवाक्य 

तया तथा निर्णी तत्वादिव्यधि्ठानललगेत्येष तत्सु | ब्यत्मक्षि 

विरोध इति लोके ल डःत्वावच्छेदेन क्रियानटकार्यता- 

बोधकत्वमवधारितं बेटे च कार्ये धार्म लिङगक्तौ 

वङ्ग्ग इत्थं; | लोके दूति जि ङनत्वा च्छ देने[त भेष; । 

क्रियाकाखंत्वे शक्रिः करियाविरशेष्यकक्ा्थंत्वानुभव - 

जनकना । काय्य त्वमाव्रे दूति शक्रिरवधारितेत्यदुष- 

ज्यते शक्तिरनुभ्जनकता | न चेति बेदख्यले इति चेष: | 

धद्य न्रे काय" धरस्पिण्णि तङ्ङ्ग दरति क्रिय)नि्टका व्य 

त्वश्येव लिडः बोधनाद्ति भावः| ननु तयापि लोक 

स्के लिङः क्रियानिऽ्क)य्यं ताबोधकतया प्रशंच्॑याच्ित 

स्वानो घकत्व' लि डःत्वावच्छेदेन सिद्धं काय्य" धंखि 
शक्घौौ च तद्भङ्गः कार्ये धम्सिर्येव सिङ् कायत्वानुया- 

दियतः ह तकादितिः लोकस्ले लिडः क्रिया नुकायैता 
बोधकत्वात् इत्ययः । प्रत्ययानां ग्टहोतभिति लि ङःपव्यय- 

त्वाष्छेदेन ब्टह्टोतमित्ययेः। न ठ प्रङ्वनितितया यावत् 

स्वा्यंयोधकत्वनिति भावः | प्रत्ययाय - लिङः प्र्ययाधेञ्च | 

न विरोधद्तिअपएूव्व््पस्वायं खैव प्रत्य या नितत्वादिति 

भावः| तुष्यतु जेन इति न्यायेनाह अस्तु ठेति। क्रि- 

याका इति क्रियाछतिसतद्याः कायल तत्साध्यत्वे 
दूत्य: शक्ततावच्छेद्कञ्च चिङ् त्वमेव बेदेऽपि चपूत्वेनघ- 

इंतिसाध्यत्वावग्माद्ति मावः) नानार्थन्यायनेति इयादि 

पदन्यायेनेत्य थः; । यथाद्तेऽखापि नानार्थ तया नानार्थः 

ठल्यत्वाभिघानख्यासङ्कतत्वापत्तेः । वेदे-बेद्स्यले ध्यंन्तरे 

काये धर्मिणि शक्तावच्छे टकन्तु अत्रापि लिडः त्वमेषेति 

भाषः | तथाच यया हयाद्पदश्यले एकमेव हारपदत्वा- 

दिकं शक्गतावच्छेद्क बण त्वचन्दरत्वादिमिदेन यज्यताव- 

च्डेटकञ्च नाना तयवंकमेव चिङत्व' शक्ततवच्छेद्कं शक्य 

ताष्च्छद्कञ्च कार्यत्वत्व' कायेतवञ्चहयभिति फलतोऽरषः। 

न च छिडतावत्म्देन का्ये' शक्तो, कोकेऽप्यपूरेलाभाप- 
त्तिरिति वाच्यं प्रागेव समादहिण्त्यात् तल्नाप्षख वाधित- 

त्वाद्धति भावः |” 

मखिहिता तु रएतन्धतं पूव्वप्र्तोरुत्य दूपितम् । तञ्च 

ततणवावसेयम् । पिस्तरभवाच्चोक्तम् । 

कार्यकारणभाव ए. कार्थ कारश्च तयोर्भावः | रक्ख 
सक्षारपामेच्या काम्यत्वं तद्पेच्चवया चान्यद्ध कारणत्वे 
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ेदेतमद्भाने यथा षटदण्डयोः कायकारणभावः | “काय. 

कारणभाषाहा खभावाहा नियामकात्। श्चविनाभावनियमो 

दर्धनान्तरदर्भनात्' सर्व्यद्०बौौददर्थने। तत्र कायमेरेन 

कारणभेटे कारणशब्द् १६३८ए०उक्तप्रायेऽपि किञ्चिदाधि- 

क्यश्चच्यते। करणां तावत् हिगिधंषख्यमसख्य न्च तत्र घटा- 

दिकं प्रति ष्डदादिकं सख्यं, तथा प्रतयचते इन्द्रियमिव्यादि। 

तद्धित भमर तञ्च सहकारि कारणम् । म्ख्यमपि विविधं 

न्यायमते समवायि खसमायि निमित्तमिति भेदात् तन्न 

घटादिकं पति खदादिकं समवायिकारणं, कपालर- 

योगादि असमवायिकारणं, दण्डाद्थो नि्मित्तकार- 

शानि] तवाद्य अखाधारणखे एश कारणे । असाधा- 

र्कारणमपि काय भेद्च्न)नाविधम् | निमिन्तकारण- | 
पि दिविधं साधारणासाधारणमेदात् तत्र साधारण. 

जिमिन्कारणानि चाष्टदिधानि रैश्वरस्तजन्तानेच्छाङंतयः 

दिकषालौ खड" प्रागभावद्यति भेदात् । असाधारथ- | 

जिभि्छकारष्यानि चानेकविधानि | प्रतिभन्धक्ञाभावख 

कारणत्व नेयाजिक्षा मन्यन्ते ष च निनित्तकारण- 

सेव । बेदान्तिनखच अभावस्य न कारणत्वम् इच्छन्ति 

< क्थममतः सज्जायेतेति" खतेः नाख्तो विद्यते भावः" 

दतिगौोतोक्नोव । तदेतच्िसीत तं त्तिरीयोपनिष्डःष्ययथा 

“नित्यानाञ्खाकरण मभावस्ततः प्र्यवायालुपप्रत्तिरिति। 

सतः पूर््पचितदुरितेभ्यः प्राप्यमनाणायाः प्रह्छवायक्रि- 

याया निन्याक्षप्य लक्लणमिति “अङुव्येन् तितं कमंति" 

हि शतुनांदुपपस्सिः | अन्यथा खभावाद्धाबोत्म्तिरिति 

सब्ब प्रमाणव्याकोपः” भार | 

व्याशतद्चैतत् आखानन्द्गिरिष्णा यथा 

५“यज्धोक्तमकरब्यनिसित्तप्रत्यवायपरिहारा्यांनि नित्या 

नयेति तबाह निन्यानाद्धेति। शखागामि दुःखं प्र्य- 

वाय उच्यते तद्य भाव्द्ध्पद्य नाभावो निभित्तस् “पापः 

पापेनेति ” खतेः। निषिद्धाचरण्निमिढत्वादट्,: खख 

न्धः ¦ “अकुर्वन् विदितं कमं निन्दितिञ्च समाचरन् | 

प्रसलंचस्दरियायेष नरः पतनमच्छतोति” अतुप्र्ययाद्- 

करणया प्रत्यवायनिभिन्तत्वमवगतमित्याशङ्कप्ाह अतः 

पूयति । यदि यथावद्नित्यनेमि्तिकातुष्टानमभविष्य चद्] 

सद्धितद्रितत्तयो;भरिष्यत् | न चाय विह्कितभकार्षोदि- 

त्यतः प्रत्यवायो भविष्यतीति विष्यति | यथा ^विचि- 

किव्धन् चोतिय” इति| ततः शतुप्रल्ययद्ान्ययाव्य्- 

त्यत्रलाच्न तदहकाद्कर्ण देदष्वमयगन्तु' शक्यत इत्यथै; । 

४६३ 

काय 

“लक्तण्ेत्वोः क्रियायाः" द्रत (पार) यतप्र्यवद्योभयव 

पिधाने सति किमिति हेतुत्वमेव न ग्यते? तल्ाङ् खन्य- 

येति । खभावदपख काय्येद्य भावद्धपमेव कारणमिति 

प्रत्यच्चादिभिरवगतं शतृप्र्ययादभावख हेतुताभिषाने 

सव्वं प्रमाणविरोधः सखादिययैः | 

नत्त त्ववाप्यकरणस्य प्रत्यवधायलक्णत्वमिष्म् । भाट 

खातुपलम्भ्रख्याभावप्रमितिदेतत्वसिष्यते । तार्किकेच प्रति- 

अन्धकाभावस्य तत्तत्मागमावस्य च तन्तत्कायव्यवस्वा- 

पक्षल्वमिष्वते तत्कथं भावद्यव कारणत्वम् तदुक्तम् ! ^“भा- 

बो यथा सथाऽभावः कारणं कायन्दरतम्? दति उच्यते । 

^ दख्मामिश्वावदभावख खद्पेख कारणत्वं नेट जन्तु 

तद्धानख प्रत्यवायगमकत्व मस् | तेन च द्पेण न प्रत्य 

वायजनकत्वभिष्यते | निच्छाकरणान्नाने प्रत्यवायाभावप्रश- 

ज्ञात् | भाष्टानाभपि च केषार््िजन्नातख योग्यादपलन्भ- 

ष्यामावप्रभितिद्धेतत्वमिष्ट' प्नानध्वंतया तु प्रभितिद्ेदत्व - 

ऽभावप्रनायाः प्र्य्तलापातः । नाकिकाणामपि प्रति- 

बन्धक्ाभावस्य कारण्त्वेऽन्योन्याश्रयत्वप्रसङ्गाच्च प्रामाणिक 

त्वम् । प्रागभावद्यापि न्नातद्पेण जन्यन्नापकष्वमेव | 

यादिदं प्राङ्नाशोतख दिदामीं लातभिति। नत 

जनकत्व' प्रागभाव, नियतप्रागभावित्वेन कारणत्व 

प्राङ्घाशद्ध श्वृत्तितापातः | प्रागभाग्त्वमपि चान्वधा- 

सिडिनिषयक्त तच्वालोखे ' । 
काय्यं विटतिश्च कायेन्दे उक्ता । तत्र उमायिकारण्टो- 

त्यादयं समवेताख्यकपादेयमित्यच्यते तद्धिननः कायये' कारये 

तृपाद्यादिशब्देन व्य्ब्धियते इति मेदः । 

कार्यङुशल लि° ऽत । कायेन्ने क्रियादकषे । 

कार्यविन्तक लि* काय्य जिन्यति चिन्ति-खख् उपण 

स० | करीव्यविषये ठतालतच्वन्तके । “ध्रंन्नाः शुचयो 

ऽलब्याभवेयुः काय्यं चिन्तकाः” यान्न ° । 

-काय्येता स्तो काैखभाधः तल् । १कर्ेव्यतायां रेकतिखाध्यता- 

याम् | त कार्यत तल्नार्ये नश्युरुमते यथ च तजन्तागख्ोष 

प्रवधकषतयं तचा शब्ट्चि० गुरमतप्रदर्धने दधित यथा । 

५काय्यं त्वन्नानं पुवत्तकसिति गुरवः तथाहि न्नानख सतौ 

जलनयतव्यायां चिकोर्षातिरिक्तः न कत्त व्यमस्ति ततृस॒न्ते 

कतिविलम्बदहेत्वन्तरभावात् । कोपा च कतिराध्यत्व- 

पुकारिका कतिशाध्यक्रियाविषयेच्छा पाक क्या साधघया- 

सोति तददुभवात् ।! षा च खरुतिसाध्यतान्नानसाध्या 

इच्छायाः खप्रकारकभोसाष्यत्वनिवभात् अतएव खलति- 
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साध्यं पाके पुवत्तेते न विष्टहाधनतान्नानघाध्था, खलबय- 

साध्ये विकोर्षापत्तः । खञ्यसाध्यतान्नानं पुतिबन्धकमिति 

चेत् न तद्भाव्ख कारणत्वे गोरषात् खथाभाव उभयसिद्धः 

कतिषाध्यताघोरसिद्धिव्यतो न लाघवाषसर इतिचेत् न यन् 

शब्द्ादुमानाहा देशात् सा, तन लाषवरावतारात् इच्छा- 

याः खलपुकाशकत्नानराध्यत्वनियमेन कतिदःध्यत्वन्नान- 

स्याव श्यकत्वात् जनकक्तानं विटयतएष न्ञानद्य प्ति- 

अन्वकत्वाद्ध व्याप्िधोविषटनद्ाराचुमितिपुतिबन्धक्ानेकान्त- 

ज्ञात् न्यथा स्वरयसाध्यत्वानिषटसाधनत्वोपेत्त 

शोयत्वनिषफलत्वन्नानं पुतिबन्धकं मीत पुव 

त्तकं क्ल्येयुत । नतु सनोधःलय गोचरेच्छावाचि- 

त्वाह्ञाघवाद्च ठंतातिच्छा चिकोषां साच दष्टाविवेडसाध- 

"नतान्नानाद्तिचेत् न बद्किना साधयाभोतित् ल्या 

साधयानीतोच्छायाः ठंतिपूव्व मतुभूयमानायाः सनन्त- 

वाच्यत्वेन गौरवेण च पएच्याख्याद्मथक्यत्वात् । किञ्च 

पाकं चिकीधतोत्यत् पुाधान्यन पाक्ठच्छाविषयत्वमुभूयते 

नतु तेः, घातख सन् पृन्ययाभिधयेच्छापुकारवाचित्वस् 

च्योदनः बुभूचत द्यत भोजनविषयनयोद्नस्यच्छ1िषय- 

त्वादुभवात् दूट्साधनत्वेन इ्टाविव रति चछासमस्भवेऽपि 

ङतोच्छा न पुवत्तिक्षा किन्तु शतिदाध्येच्छं१ | षटं जनाति 

चिकीषति कटोतोति तन्नानविकोषाँषुशत्तोनामेकविषय- 

ववानुभवात् । अय यदि कया साधयिहमिच्छासा तदा 

विकोर्भितस् पाश्ान्यतः खिडौ सानापगच्छेत् नह्यपाय 

निषायते 

पीष्ा धनलाभेऽपि पतिहेख तङ्किश्चाया अनिनन्तेरिति 

विशेषसाध्यत्वनेच्छोपायान्तराधोनफललाभेन 

चत् न स्दिषयसि्त्वस् फलेच्छाविष्छद्र चोययेच्छा 

विरोधित्वात् स्ति च तत्र पाकोद्नयोः सिङ्ता। अन्यौ. 

दनेच्छायां पाकटिनोर्षां भवग्रेन पत असि्िन्पात् कता 

बेवेच्छा न विच्छद्योत यदि ङंतिगिष्यिद्त्यकलेच्छा- 

व्च्छिदौ न विरोधिनौ पव्या धनलाभेऽपि तदधिक 

धनेच्छा न विच्छिद्यते तस्य अबिद्धत्वात् ततफलेच्छाया- 

ख सत्वात् धनसान्रायिंनच्च पव्या तङ्ञामे पतिखहेष 

तन्वा नासयोब धनमालरद्य सिङ्खत्वात् कि{द्िदिथेषय्य 

श्व हि सामान्ये च्छाविच्छद्ः। अन्यथा सकलसखतिषय 

शद्ध रसम्भवेन तदिच्छदो न खादेव । वस्तुतस्तु क्रियातु- 

कूला ्तिरिदोपाय दूति ज्ञाने क्रियायाः कतिसाध्य- 

ष्वम् इूशोपायत्वञ्च भातं क्रियादार4 शतेरि्टसाधनत्वा- 

इति तद्भोधात् शंताति सतिषाध्यत्वेन क्रिययापि 

काय्यं 

सेवेच्छो ति चिकौभायां कतसाध्यतापुकारनेययम् | अतः 
शत्सिमानविषयविकोर्षात्वेन विकीषायाः 

रण्त्व' नतु कतोच्छात्वेन भिन्नविषयतया गौरवात् 

तथापि येन पेण यस्येख्खाघनत्वः तेन पुकारेण त- 
लेच्छा यथा स्ठकेद्ारव्टित्वेनेटसाधनत्वात्तथ बेच्छरा तथा 

ल्तिका- 

शंतिसाध्यत्वन पाके ट्साधनत्वम् चतः रतिसाध्य- 

त्वेन तन च्छा भवतोति शतौ शंलिविषये वा दिकोर्षायां 

न दशोच्छाविलन्तणसामभ्युन्रकल्यनमिति चेत् भवेदेष 

यदि कतिसाष्यत्वेन पाक्ौद्नकाधनता ख्यात् न चेव, 

गौरवात् कन्ठ पाकत्येन, सातु लत" विनानेय- 

वद्किना साधयामोति वत् रत्या साधया- 

तदि तव 

न्यदेतत् । 

ोतोच्छा दृदटसाधनतान्नानादेवेति देत् 

वरद्धिसाध्यतान्ञानव्द्त्रापि अतिखाध्यतान्नानं कारणमा- 

वश्यक ठतौ चातुभवसिद्धं चिकोर्षाधीनत्वः विशेषः, तेन 

प्राणपद्चकसद्धारे जौवनयोनिढतिसाध्ये न प्रततिः । 
न १ वि 

वन्यया लंतिषाध्येट्साधनतापक्तेऽपि तल्न प्रवत्तव 

नलु विकोषाधोनत्वस्य उपलक्षणत्वे उपलच्यमात्रगतान- 

तिप्रसक्तवमांमावात् शंतिमात्रस्य बातिप्रसङ्गात् तत्तत् 

छतिविगरेषा उपलच्छयाः तथा च तद्ननुगमात् प्रडत्ते 

रनतुगसः विशेषणत्वे चिकष्यायां `पुडन्तौ च चिकोषा- 

च्ञानकारण्त्ये गौरव पुमाणाभावच्च । किञ्च चिकोरषा- 

` साध्यावस्यायाः छते: सिद्धाबस्यसाधनन्च विरोधेन रछति- 

साध्यता पाकादौ न न्ञायेतेति चेत् न, अस्ति ह कति- 

विशेषो मानसपुत्यक्चशिद्खो जोवनयोनियल्नव्याटत्तः खचि- 

कौर्पयलल्तवः यज चिकोषाौकारपण्त्वखदड्ः सच तथ जाति 

रूपो मम त्वसुगतकरणोपाधिद्पः। एच्च तिकीषांधोन- 

त्वे नाुगतेन ठंतििगषाष्णारूपल्तयुमाणानामनुगतत्वभपि 

यथया गोत्वेन तटस्थेनोपलच्िता मद्िष्यादिव्याइत्ता धान 

कमेव्यक्तितरिथेषा धेनुपदेनोच्यन्ते नत गोत्वमपि, तथा 

चिक्ष)षांपि एञं जंवनयोनिव्याठत्तकतिविशेषाणां छति- 

त्वेन न्ञानं कारथ्मिति नानरुगमः) ननु छतिसाध्ये न 

कतिधिरेषण्णस् सत्वात् सत्वे वा कतौ स्यां नं, जाने 

च रतिरित्यन्योन्याच्रयः नोपलवणस् ऋतिपुषङ्गादिति चेत् 

न छंतिद्ि न्नाने विषयतया विशेषणमेव साध्ये च परिः 

चायकतयो पल्यम् च्न्यये टसाधजेऽपौषटं न विशेषणम् 

असत्वाननो प णम् अति पृशङ्गात् लिङ्गत्तानादौ वा का- 

गतिः | नन्वेवं मेऽपि चिकोषां खाद् तयापि चिकीर्षा 

धोनशतिषाध्यत्वात् । श्रमस्तु मोजनादिक्रियामाध्यो न 

~" + अ ^ 
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तत् कतिसाध्यो ऽवि कोषितत्वात् क्तेः खध्व'दशाक्तात्- 

कारातिरिको चिकरोधांविषयमाबिं जनकत्वात् नड्धि भोज- 

गादिविक्ोषांघौगकषचा गमनं साध्यत इति केचित् तन्न 

शुशूतरभारो्लोखने सत्यसाध्ये मात् पृरत्तख निगड- 

निच्चखदद्वरेहस्य वा कतौ सचाषहेशनलनक्रियानत्मादेऽपि 

अमानुभवात् रतेरेव कारणत्वात् | न ठु तच्लन्यक्रियायाः, 

खे व्यभिचाराञ्च ग डि खं क्षतसाधनविकोषारिषियः 

उपायचिकोर्षाजन्या हि कतिः ग द खविकोर्षाजन्या । 

विदोषं जन्यलतिसाध्यल' म॒ शने, हषयोनियलःद्- 

पि तद्त्मनतेरित्यपरे तश्च थन् बधेटराधगत्वेन चिक्ोषा- 

जन्यद्लतिक्षाध्यत्वात् देषद्य यलाजनमकत्वात् देषसिद्धिस्तु 

वु ह द्नोत्यगाधितारुभवबलात् | यत्त, चरमः कंतित्वेन 

कतिशाध्यो ज दिकोषाभोनङतितु न, यद्यचिकोधितेऽपि श्रमे 

जिकोषाधोनलतित्वेन कारणता खा त्तदा क्षोपितमेव 

भोजनं रत्या साध्यते नाचिकोनितं गमनादीविनग खात् 

शभवद्ननेऽपि तच्जन्यत्व प्रबङ्गात् भोजनादिच चक्ती- 

धांधोमङतितिजेषाठ् शूद्ि ठतिमाल्न' व्यभिचरति लौव- 

योजिशृतेस्लटचत्पादात् ! यहा चमो न भोजनङघतिकषाध्यः 

जिन्त वद्िरन्तरो तणच्चाच्जीवनयोनियन्नादेवेति तच्च 

जड्कि छंतित्वे न चरभजजनकत्व मापि श्यन्तरारेव अभोत्- 

प्तिः जोकषनयोनियल्नेन चापि आारोहहनादि कमं 

कुव्ंतस्ताडशचमाहुभवेन तख चरभालजनकत्वात् । तसखा- 

द्खोजनादिवित् खमविेषाणाभपि भोज्ञनादिरतिषषाष्यत 

अनन्धमतिकषतवात् । शप्रख स्ते दाद्यदुभितः शरभसतच्जन्य 
षति चेत् न सख्ेदटारेः त्रभान्यरेदक्गत्वात् खन्यथा 

छामरेऽपि तदचत्तौ शरभारडृन्तिप्रसङ्धा{दिति सैवं छे - 

चऋछाधौोनत्वख कतिविथेषणत्वात् } खभ नियमतो 

ऽन्येच्छाधोनङतिसाध्यः रने दुःखत्वन दृच्छाविरष्ात् । 

अतएताग्ये च्छाजनग््शातसाध्यत्वेन त्रमोनान्रोयक ष 

च्यते । ख[चकोषांधोनत्वन्तु न कतौ शिथेषणं, गौरवात् । 

न्ये तु छतिगतधर्मान्तरमेशोदेष्यत्वः तदिशिदटकतिखा- 

ध्यश्च म श्रमः अविकोभरिततवात् किन्तु छतिमाव- 

साध्यः अतणएव कष्ट नेन्तभवोकोकानाम् । एषं चिक्ो- 

वीयां स्कं 'कतिषाध्यश्व' प्रयोजकं तवतु सतिषा- 

च्यत्वे सतीोटसाधनत्व' चछखत्व' इदःखाभावतवच्चेति चतु- 

दयम् श्च्छाप्रयोजक्षन्तु मम सुखलव दुः खाभावत्वञ्चति 

इयं द्षाध्ये इले होच्छा दरटिभपि विषयीकरोति । 

गलिषशटषा धनत्वेन तने चछाखाधनत्वद् दृ ्छाविरोधितवात् 

४ । 
काय्य 

सवत् त्रयम् 3िषभच्तणे ठतिषाध्यत्येऽपि बलवद्निषटसाध- 

गत्वेन चिकीषां नास्तोति शलौ चिकोर्षालन्यत्वः विचेष- 

स्मिति कवित् तन्तच्छः विषभक्चये कतिसाध्य त्वमेव 

भग ख्यात् जोवनयोनिरतेख्खातुतणत्तेरिति व्यभैविधे- 

षणम् | स्यादेतत् इर्खाधनताभ्नमाद्िषभश्चपो चैत्यवन्द्ने च 

विकोषौजन्यकतिखाध्यतवमच्ि क्षानप्रयुक्रत्वात् काय 

स्वदय, तथाच सञ्ञातवाधोऽपि तब ार्यन्तानात् प्रवर्तेत 

तथा ढप्रोऽपि भोजने नद लतिखाध्यताभवस्तया, 
न्ययेदसाधनताखरथे दिषभक्तदेऽपि प्रवर्तेत | गचे् 

साधनतान्ञानं बेदोवालभावक्ञोऽस््विति चेत् न वस्तुतश्ञत् 

कतिशाध्यल्वं लिङ्कान्तरेाप्रवाक्यन वा नद्नुभकासण्भ्रवात् 

लिङ्गाभासाच्छन्द्भासाहा प्रटन्तिप्रसषाद्ध भेदाखद्वाद्नि 

शल तव तद् नुभवाभावात् सेषं ्ठविशेषणवत्ता प्रतिशन्धान 

जन्य {ह कायेतान्नानं प्रवत्तकं तथाहि काम्ये एरष- 

विथेषण कामना ततः काव्यसाघनान्तानेन यागपाकाद्षै 
का्यतासनानं निन्ये च कालयौचादि खविगेषण्ं तथाचेतत्- 

सन्ध्यायाम् लतिसाध्यसन्ध्यावन्द्नः सन्ध्याखमये भौवादि- 

भक्यात् पुवेशन्ध्यायासद्मिवेति, कारतान्ञानं भौचा- 
दिस्लविशेषण्न्तानजन्यम् । तदुक्त ५स कार्यवियेषः इरूष- 
विथेषभावगतः प्रटतिद्ेदरि ति" संतन चस च पिभ 

भक्ते चत्यवन्द्ने च भ्वमद्थायाभिव नेषटमाधनतान्ना- 
मस्ति येन तच्जन्यक्षार्यताज्नञानात् प्रवत्तेत । ठप्रख च 

प्रो कासनापिरष्ेणेदशाधनतान्नानाभावान्च तथा बोधः | 

न्धे त्वात्मनो जोवत्वप्रतिशन्धानजन्य चरमे दरिषाध्य- 

ताज्ञानं न श्श्मतोति लजोवनन्यतिरिक्गल्वः श्ववियेषणे 
विेषर्णामति, तच्च चमे सेच्छाभोगलतिाध्यतन्तानाभा- 

वेन कषाध्यत्वाभावात् | इटसाधनतालिङ्ग काथतान्नामं 

प्रवन्त कमिन्यपरे तन्न नित्ये तद्भावात् नलु विषभक्च्टव्या- 

हत्तासश्ताधनत्वमेव शतिसाध्यतान्ताने विषयतया विभेव 

अमस्तु स्वविगेषणवनान्नानजन्यत्वापेचया लषुत्वात् । बि- 

्ोपायविष्रया बिक्षा दूटसाधनतान्नानसाध्या उपाये- 

च्छरावत् टीच्छावत्। भोगददिकतेषायां तद्भावादप्रयोलकमि 

एसाधनत्वर्मिति चेत् न तवापि खविथेषणधीौजन्यत्वाभावेन 

ल नैखाप्रयोजकल्वात् ठति वकौषौयां तल्मयोजकं न 

भोगविकोषयःं तथा, उपायाचकोर्षातरष छतिषब्छवा- 

दिति डेन तल्यसिति मैवं शषाध्यलसाधनत्वयोव् रोषेनेकतर 

न्नातुमगक्यतवात् आरिद्धावस्यख हि खाध्यत्व, षि 

वाद्शावां तदभावात् शद्गताद्थायाञ्च साधनत्वम् 
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ऋसिद्धावस्यावतः कार््यातुन्पत्तेः । तथाच पाकादेर- 

विङ्खलसिखितवत्ताने साध्यतवदाधनतयह; नचेकमेकेनकदा 

शिद्मसिडच्चति न्नायते | भ च खद्पगतता साध्यत्व- 

साधनलयोरतो न विरोध इति वाच्यः यदि इ 

स्वङ्पनिगचनं तदुभयं तत्ष्डष््पं सदेव सिद्गमसिन्च 

श्यात् | भच्निर्प्तत्वेऽपि नयो तिद्खत्वासिइत्वे ऽ 

नवगमभ्यान्ञानात् | त्नात् समयमेदोपाधिकणव तद्भय. 

सम्बन्धः| पाके इूद्नों साध्यत्वम् अप च साधनत्वं 

ञायत दूति देत् १ न, द्दानोमयखिमपदार्घयोनाना- 

त्वाद्नलुगमेन व्याप्रापदहात्, शब्देन तथा प्रतिपाद्यिद- 

सशक्यत्वात् गोरा । खलतिः सिङ्धमिषटसाधन- 

सिति ज्ञानाङ्खिकार्षा, नह्िखिः क्िञ्धिकीष (त, क्तेः 

पूजं कतित: तिदमिति हानाभावाञ्च। न च कंतिसाध्य 

त्वन पाक)देरिट्साधनत्वात् साधनत्वमपि साध्य नहि 

शतिसःध्यत्वेन पाकौ दनसाधनतेव्यक्तस् । तसात् ठति 

करियमाख्विलनख ल्यनन्तरभविष्यत्ता्पं ठकतिसाध्यत्व' 

चिकोरषीप्योजक ताश्च स्षाधनत्वपिरोध्येव जिञ्च- 

श्षाधनत्वख लिदइमाबधम्प्त्ात् साघनत्वन्नानमिच्छाति- 

रोधि । न हि कञ्चित् शिदभिच्छतोलुक्रम् | एतेन टचा 

दाविष्टसाधनताज्ञानसुपायेच्छाकारणत्वेन प्रमिति निर. 

स्तम् कथः तहिं स्वतोऽखन्द्रे इच्छाद्! विच्छा ? तत्सा. 

ध्ये रन्तानादि(ति ग्टहाण | न्येतु सुखदुःखाभावतत्- 

साधनेखिच्छ)प्रय)जकमनुगतच् श्यत्व' 

च्छनुगतक्षा्थंसखानुगतकारणभियस्य- 

यरूषार्चपद्बेद्यं 

धम्प्रौन्तरमस्ति 

त्वात् तदेष दःखषाधनव्याहत्तङखतत्साधनादौो चिको- 

घौप्रयोजकमिति। न च दुःखविरोधिककनिव तथा- 

ऽख्लिति वाच्यः सद्ानवस्थाननियमगिरोधस्थासम्भ्मदात् | 

अध्यघातकषभावसौकतमये सामामाधिकरर्याभावद्य च 

यल्नादिकाधारणःयादिति तच तद्न्ञानेऽपि सुखत्व्तानर- 

दिच्छोत्प्त्तेः न हि इख ज्ञाति धम््न्तरन्ञानं विना 

नेच्छा। तयःत्वो खतः प्रयोजनत्नह!न्याप्रतेः त्देव इि- 

सवतः प्रयोजन-यवद्वगत सत् खटटत्तितवेष्यते । किञ्चानग- | 

लधन कल्पनापि कारेः, नच छखाद्ाविच्छाकारणत्वः 

अनागतत्वात् किन्तु तद्वगमः। तहि ्ुखादिन्नाने तत्- 

स्वक्'पसदेचेच्छाप्रयोजक्मस्तिति चेत् १ न, यथाद्य्द्ग्य- 

त्व छखत्तानादिघ्रतपद्यते अन्यतरलवात् हशखारणि- 

मरपिन्यायाद्वा तथे च्छे जायताम् । रतिसाध्यत्यञ्च श्तौ 

खत्यामपिमश्चपे स्लद््पं नति तिना | सेमसाधारणन्चतत् 

छतिस्यत'न तु क्तेः पूव्यम्। ननु तौ नष्टायां सन्न 

पिधर्म्ौन काय्य, तथा च कथं काग्ये५पूतेः कामिनो- 

ऽन्वयः च्षणिकत्येन क्रिया ठल्यत्वादितिचेत् १ न, यत्ति 

कास्यसाधनत्व' तन्न काय्यं ताजड : प्रयोजकवात् नवत् 

का्यतावििषस्य कास्यसाधनतेति व्याश्चिः | नलु पाकादौ 

कतिसाध्यतान्ञानं न प्रत्मतेण,कच्नन्तरपाके सतिलति- 

साध्यतान्नानं तखन सति रतिरिचयन्योन्यश्रयात् । 

रशतिकाधतोक्तोखे चिकोषांङनयोरन्य्रवाद्धेति चेत न 

पाक्लोमतशतिसाधोमत्कति' विनाऽसत्वे सति मद्. 

साधनत्वात् देवाद्यनधोनत्वे खति सरटिश्साधनत्वाहा भद् 

भोजनवत् इन्यनुमानात् स्वरतिसाध्रलन्नानं यख यदि 

साधनः यत्ति विना यदा न सम्भवति तत्तदा तत्ङति 

साधामिति व्याप्रेः खशड्खयो टसाधनत्वाभावात् । बलवद् 

जिष्टाजनकत्वञ्च लिङ्गवियेष्ं तेन सधुविषसस्क्ताच् 

भोजने न व्यभिचारः खतोतपाके शतिसाधातोत्तोखः च 

न व्यभिचारः सामान्यतस्तद्याऽपि संतिसाधतवात् । ख- 

तोततादशथावाञ्चातीतोदने श्च्छातिरद्े श्वं्साधनत्वा- 

भावात अतएव निदाचदरूनदेहोषषति वारिदे तोयदान्लोय- 

लाभलम्भ्रावनायां वा सरोपग।दने न प्रवक्षते इूदटसन्ताप- 

शान्तिसिाधनसय तोयसम्बन्वस्य स्वलति विनाऽपि सिद्िप्रति- 

सन्धाने लिङ्ाभावेन खतिसाध्यतवत्तानाभावात् | यदाच 

भत्ति विनिः ख न सन्भ्षतोति प्रतिन्बत्ते, तद् प्रव्तेते। 

यस्य सन्तापथ्ान्निमात्रमिष्टं स सरोवगादनद्येरसाधनतव- 

मेव न प्रतिसन्धत्ते। उपस्ितटरटितोऽपि ततृसम्भवादिति 

कद्धित । तन्न तोयसभ्ब चतन न खन्तापशात्तिसाधनत्वं तख 

सरोऽवगानेऽपि सत्वात् अन्यथा हटिरिपि ततषाधनं न 

ख्यात् सरो वगाइनाद्पि तत् सिद्धेः किन्तु काय्यभेददाधनतु' 

ज्तिसाध्यत्वेन लिङ्ग पाकाद्विदोदनादेरपि प्रषटत्तः 

पूव्वं छिस धमखन्नाने हेत्वभावात् | नन्वेवं लिङ्कच्नान- 

सष परवन्त कमस्तु प्राथभिकत्वाद् वश्चकत्वाज्च | नच ला- 

घवात् छतिसाधतान्नान' तया, कतिषाधतानुमितौ 

तदा मानाभावेन युगपदुपस्यित्यमावात् प्रत्तिसामखया 

चछतुितिप्रतिबन्वाञ्चेति चेत् न लिङ्नन्नाने कतिसाधवु- 

ताप्रकाथे ततप्रकारकचिकीर्षायां तद्याह्ेतुवात | अत- 

णव लिङ्गान्तरन्नानसपि न प्रषतैकम् । नतु पाकादिः 

छतः क्रियमाश्योवा न प्रक्षः तद्य छतिषाधयुतवे बाधात् 

नाष्यनागतः भाविपके सानाभावेनाच्रयासिद्धेः | पाकल्व' 

भविष्यहत्ति सामान्वत्वात् गोलेवदिति मानमितिनषेत9 
(न ण का ~ 1. ¶ "नाका 
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न मानाभावेन गोत्वेऽपि तखाप्रसिङ्धेः | पाकमात्र' पत्तः 

षू्तिचेत् न मालार्यो यदि पाकच' तदा बाधो लङ्ग, सि- 

दिश । सर्ववपाकपरत्ये च तद्धरख्डपाकभागे ब्राधः,अना 

गतभःगे चाच्रयासिदधिः। वत्तंमानाद्युदासोनः पाकः 

पत्तः पकतामान्ये च छतिखाध्यत्व' बाधितमित्यनेन 

खिद्धस्य पर्तत्व' नारिदिसेन्यर् सिते सिद्धविषयत्वे बाधात्- 

निन्नपिषयत्वे चामिद्धविषवेच्छाप्रडन््यदुत्पःदटकत्वात् | 

कतक्रियमाणस।ध।रणजजतसाध्यतान्ञानादेवासिद्धििषया 

चिकार्षा छनिजोत्पद्यते अनन्यगतिकत्वेन तथा कारण. 

सख्छनावकल्यन दिति चेत् तद्धि यादशं कतिसाध्यत्व' 

चिक्रोर्घायां प्रकारः तादशं न्ताने माश्लोत्यन्यप्रकारक 

त्ञानादेव विजोधेा खात् | तथा च लिङ्गन्तानमेष प्रहत्ति- 

दरसु प्र चभिकषतवात् । यत्त रूतपाके ल तसाध्यत्वारंस- 

गपत् प्रहत्तिः) सचासंसर्गायह इटसापनतान्नाना- 

दिति, तन्न ख्टेतपाकस्य ए्ङ्ित्वेन तत्र कायत्वासंसगा- 

प्रड्ालुमःनब्राधात् । ख्टतपाकख सिद्धत्व तदान ग्टह्यते 

ष्तिचेत् तङ्क खटतपाकख सिङ्त्वयद्धे खोद्नार्थी पाके- 

म प्रवर्तेत सिङौद्नोऽपि पाके. टप्रो$पि भोजने प्रवर्तेत । 

मतु तत्र पाकादौ सिङ्खत्व्ात् तदसंखगोसह इतिचेत् 

ठच्यम् । अपिच ख्टतपाके कायेत्वासंरुगापहादिद्य- 

सानाऽसगापहाद्विषवादिनो प्रटत्तिः खात् । कि देवं 

विद्धपाकन्न'नाद्न्तानेऽसिद्धे पाक इच्छाप्रठत्तो खातामिति। 

त्र मः । पाके छंतिसाध्यत्व' सित् सिद्धि बाधाद्- 

नागतं पाकमाद्ाय विदधति) पच्ततावच्छो दकधम्पखामा- 

नाधिकरण्य' साध्यमानख लिद्धे न सिय तीत्यतुमाने प्र 

त्वात् यथा प्रसिङवद्किबिघेऽपि बवद्किमात्र न बाधि- 

तमिव्यप्रविद्धाऽपि वद्धिः सिध्यति। अप्रसिद्धयोः पत्त 

साध्ययो; सिद्धावविशेषात् तच्छ त्“ सिस्य कचित् लिङः 

सिद्धे किद्धख च कचित् । च्प्रिद्धख चासिद्धं सिधि 

स्तेनाचमा तरिधा” | अन्यथा छतिसाध्ये्टसाधनतापर्तेऽपि 

पाकादौ शतिसाध्यत्व' कथमवगम्यते ?। किञ्च तवापौश्ला- 

धननान्नानात् कथं इष्टाद्ा विच्छा सिडत्वखेच्छाविरोचि 

त्वाट्नागतख न्नाठमशक्यत्यात् | आतणव सिद्धासिडइषि- 

पवनिरासेन छखादित्नानात् फलेऽपि नेच्छति नदट्च्छा- 

दाधिष्ट्साधनतापि। नच वु्छादिषाधद्त्नानाद्छादा- 

विच्छा इच्छायाः सिडासिवु्छादितितफल विषयत्व 

रिकिल्ययासात् | खथ सामान्यलत्रणा प्रत्यासत्या टच्छादित्वेन 

षखादित्वेन व॒ सिदह्धाश्ड्टश््याद्तत्फलविषयकन्नानः 

४९८ # 

काय्य 

खु पन्नं नेन ठद्खं विरोधिनं व्यक्ताऽसिद्धविषयेच्छोत्पद्यते | 

यदिच सामान्यलच्तणा नास्तितदा येन द्पेण इष्ट- 

साधनताग्रहस्तन द्पेण ज्नाते;शिङ्धे चेच्छोत्पद्याते न्वय 

व्यतिरेकाभ्यां तादटशन्नानस्य ताटगेच्छाजनकत्वावधार- 

णात् | सखे द्ायाम्प्ये वमिति चेत् तरिं ममापि पाकत्वाव- 

च्छेटेन छतिसवाधयुतान्नानाट्नागते चिणं | तच्च न्नानं 

सकलपाकपिषय सरद्िलष्टपाकविषय बेत्यन्यदेतत् । बाल्ल- 

स्य॒ व्याप्रयदेऽष्य(या परश्तिरजीधनादोदषोधि तजन 

न्तरीयसंस्कारजन्यात् स्तनपान कार्यमिति खरणात् ठता 

पोषटसाधनतास्मरगणात्ततर परब ्िरनन्धर्गातकत्वात् । न च 

जन्मान्तरेऽपि पयेदुयोगः, जन््रधारावा अनादित्वात् । 

प्र्त्तानुमानमूलव्ाञ्ध नान्धपरम्परा | धस्तुतस्तु शुग्ककस्ट- 

तवा बालो दुःखमनुभवन् विरोधितया हृखं समरति ततः 

खखथत्ति कायत चखवृत्तितवा अन्तरङ्गत्वात् मातु;स्तमपाम् 

मिश्साधेनभिति खप्णं इखावृत्तित्वेन बहिरङ्गत्वात् । 

सखकायेत्वञ्चु स्तनपानदारा ल्ानरादभूतसिति कायत्व- 

खारयो स्तनपानमपि विषयः तेन स्तनपाने क्यतन्ताना- 

देव प्रदिः द्टसाधनतान्नानख तदानीं सामभ्यु वात् | 

रद्चादयप्रज्तो कार्यतान्नानं प्रयोजकं कप्रभित्यसेऽपि 

तरेव प्रवत्तेकं हप्रत्वात् भै 

अत्र दिङ्माल मथ॒रानाथव्याख्य प्रद्श्येते 1 

“काव्य तान्ञानसिति छंतिसाध्यतान्ञानमित्यथः, न 

च छंतिसाध्यतान्नानं विनापि चटयागपाकादिकरस्तदु- 

पायक्षपालह स्तर, लादिसिद्धविथेष्यकप्रठत्तिद्थन)द्वय- 

भिचार इति वाच्य प्रत्ते दिं विषयता ब्रयौ एका सा- 

धुत्वाख्यविषयता साच यनच्धिषटलतसाधातान्नानविकी- 

षांदिना प्र ्ति्तन्निष्ठा, तच्च षटयागपाकाद्योव नतु -तच्ज- 

मकीभूतकपाल हविस्त ड़ ल दिसिधनिहा अदण्वं॑ षट 

करोमि याग करोमील्ादयेवाचुव्यव्रसायो। न ब्रु कपाल 

विराटः सिद्धतादशाय कपालं करोमि हविः करोमौत्या- 

दयदव्यवसावः व्यवद्धारो षा ङंतिवाचिधातुयोगिदितो- 

यायाः साधदुताख्यविषयतार्धकत्वनियमात् | न च.सा- 

धरताख्याया ख विषयतायाः सतवाचिधातयोगिहि- 

तीयाथैत्वनियमे कपालतन्त्वादेः सिद्धिताद्शावां कपालं 

करोति तन्तु करोतोन्थादि व्यवदहाराभाववत कपालं घटवत् 

करोति, तन्तु पटवन्तं करोतीत्यादि व्वब््ारोऽपिनब्या- 

दिति वाच्यं साधुरैगिच्नोधकपद्ासमभिव्याद्तसतिवाचि- 

धाठयोगहितोयाया एव तथानियमात् तत्र कपाल१द्- 
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पदोत्तरदितोयाय आाचेयवभय्; षटादिपदश्च घट. 

श्वाषद्परं धा वाख्यःनयोव्योपारप्रयन्नौ यथायोग्य 

भयैः तथा च रुप!लद्[त्िष्टचाश्रयानुक्रूलव्याप रजनक्ष 

यल्रवानियाद्यन्वयधौः । कपल षटव्त् करोमोच्छादि्ष्त् 

कपाले घट करामोन्यादिप्योगोऽपष्यतएवेरयपि वदन्ति । 

परा च उपाटानतापेरनान््नो शिद्त्वार्यश्षियता 

खः च श्डिकपालदविसणडलादयपःय ना | कपालेन घटं 

करोनि हशिषा यगः करोनोत्याद्यनव्यश्छायात् तत्र 

उपग'टानत्वाख्यव्षियताय। एव इनोयाधःन्वात तम्यच 

चात्वयंलनावरन्वयात् } न च तत्रजन्यत्वं शिषदत्वेवा टतः 

यायन्तत्य च चटवागादावेधान्वय दूति वाच्यम शब्दन 

इत यादय ध त्वयरवान्यम्य ब्युत्न्नत्वात् अयथा 
लख लावयबेन तड चं पचलोन्यपि व्यग्हारापत्तेः। 

च्छन्या च उह ण्यचाष्डय वयतः सा च यतसाधनता- 

स्ञानाधीना श्रवा तद्वा तच्च ललाहरणसखगांद- 

मादिप जल .'करष्या्ितया षटं करोमि खगौ 

चितवा यागं करोोश्चननव्यशायात् । जलाहरणमद्श्डि 

चट करोनि स्वगंदहिष् याग करोमोत्यहव्यगसाय)च् 

रवश्च तत्तत् साध्य ताःच्छेदकत त्त् ध] कपथ्तित्वाव च्छच 

प्रति नसतसाधतावच्छद्शविथष्य?यचद्दककतत्तव्छाध)- 

विशेष्यजशनिकष्ड [तानं हे ःरितिन व्यभिचारः एव" 
ज्कोर्णय अप देतुत्वमवसेवं तेन रखा यपि कपाल- 

इविण्डदौ न व्यपिच'र-' अन्यथा यैयविकभनतेऽपि 

श्यभ्वि(रथ्य दुषारचात् तेरपि लनिहाधातन्तनचक्तोष- 

योड्त्वो प्रगमाद्िति भाष | य त् म्रश्त विषयान रिषि 

मानाभावः जिन्त कपाकङविश्लण्डकाद्यपाय , णव 

प्व्निरिषियः प्रजतिरिगेष्यत्वभेर चोपदानलम् । मचेवं 

षटं करोति यागं कारोन।न्यादिव्य हरारुपरपा्चः शति- 

बाचिधात्योगहतोयाया [विशष्यम यं कत्वादन्यथा कपालः 

करोतोन्यादिव्य 'हाराप्र्तिररति षाच्यम तत्र॒ षटयाग- 

षाकादिपदस्य कप लडविल्तरड लटो लाकलष्कषत्वात. 

्निशाचिध-तयो गह्ितोयाया विशेष्याुकूल त्वान्यतरा च - 

भत्वनियपरेनतुकूनत्व' भिशष्यना वा तत्र द्वितयायैः षति 

प्राञ्चो नेयायिका उदन्ति | तद्त् लक्षणया शब्डप्रयोगद्धप 

ग्यवहारपत्तमथतेऽयि वषटादि{शशेष्यकत्वावगाहत्वेनालभूय- 

भामाया घटः करोमोग्यादिप्राव्यक्िकप्रनोतेरलुपपादनात. 

चकलथायां मानाभावाच्च) किञ्च जलाहरणख्वगादिष्प 

बल्य उदृण्यताख्ख{व्षयनाया षटयागपाकादेच ब~ 

काय 

धदताख््यविषयनाया च्यनभ्युपगने ष्टसाधनतान्नान 

शतिसाधानाचिक्णोर्षाणा कार्यकारणभायोपि दुर्वच 

दृलयुक्तप्रायणएर व्च्यमाणड्धोपररिष्टात दूति दिकि। खल 

च तत्मकःरकतदिशेष्यकनत्धाधनतान्ञानत्वः तत्ाधुता- 

वच्छेदककरत्छाधकवदयिप्रवु्तिक)रयतावच्ेदक नवा, 

प्तानतद्थिप्रवाित्व' सद्धपधनताच्ञ1नजन्दवु्ति मनेश्यादि 

विप्रतिपत्तयः तेन नेयायक्ैरपि श'गसाधयुताङूानख्य 

प्रवत्तकत्वःभ्यपगनेऽ^प न त्ति । तद्यित्वद्चतदुदश्यकल्ं 

नतु इृषटछ-धनतान्ञान प्रञ्त्तकं नवै तद्धःधनतान्ञानं 

तदपि मरबातिकारणं नवेत्यादि प्रतिपतिः परर'प इबि- 

राद्यपाद््ाननिष्यागादिद््पचिकाषांषिष्यक्षाधनतान्तानख 

यागादिगोचरप्रन्लौ हेववद्धाभ्यप्रगमात् द्टसाधनत्व- 

मिसः ्यत्वोभयिषयकमू इ नन्बनर॒ गरटन्लडतलयाभ्य- 
पगमादड्धंति ध्येयम् । चिक्ोषांतिरिकः न करेव्यमम्तोति 

कसव्यं दारं विकोषां ण्यं हारामिति ससरदिना्ः 

तथव प्रकतोपयोगात् । नचंवं प्रवत्तकन्तानत्वव्यापकं न्वि- 

कोर्षाव्यापारङत्वमिति फलिताः तद्युक्तं उषादान 

प्रस्च्े व्यनिचारात् तच्छ शालारेव प्रद्तद्ेठुत्वात उपा- 

दानेचछछयोस्तस्य हारत्वमनेऽपि विक्र्षाया अहारत्वाञ्च 
षति वाच्यः ज्ञानखेग्छख प्रडत्तिंप्रति साच्ादराध्नीभूतम्ब 
पतानखेन्यथात् उपादःनप्र्यक्तश्च न शाचलात् साधनः 

खउपाद्ानप्क्तविरडे प्रशत्यनदयात् उपदानेचाय श- 

द्इारत्वमतेऽपि तसय सात्ताद्धाधनत्वावश्चकत्वात् | नच 

तर्थापि फलन्नाने व्यभिचारः फलविकोर्षायाः प्रह्ताव- 

द्ेत॒त्वात् इति षाच्य फलन्नानख णठेच्छाइःरा उपा- 

येच्छामालसम्पाद्कत्वनायथासिड़तया प्रटत्तजिनकत्वसैव 

तल्नाशिद्धः । यदि च फलन्ञानमपि प्रट्तिजिनकं तदा 

खपायचिकोर्घाया एव तडदुपारत्वेन चिकोषाव्यापारकलत्व 

खपसाध्यस्यापि तत्र दछतरां सत्त्वाच्च न ह खममान- 

विथेष्यरुचिक्ोषाव्यापारकत्वपयंन्ः साधमलुपयोगा- 

दिति चेएयम् | ननु चिकाषांद्धपव्यापारसच्चेऽपि कुतो 

न कचित् लयत्दादद्यतश्चाह तद्धच्चि षति । इेत्वन्त- 

रेति हेत्वन्तर दख्डकपालादयु पादा नलौ किकप्रयस, प्रतिब- 

न्वकाभाव्ति भाषः । नतु तन्तदुपादानतावच्छेदककतस्च- 

इपाद्ानकपटत्तित्व न तन्तदुपराद्ानतावच्छेदकप्रकारक 

तन्तदुपादानवबियेष्यरुलौ किकसाश्चात्कारत्व नो प्रादान प्रत्य 

हे वहेदणङ्ञावात. दण्डकप लादय पादानप्रद्स्ाभावे तड 

पराद्ानकप्रहृत्तिमांस्तु च्टादिषाध्यकप्रडत्तिः विनापि. 



क।य्य { १९७२ } काय्य 

क्ंयोग.{दिषाव्थकप्र्त्तौ दण्ड" प द'नकपर्त्िषत्वे न 

घट दिशाव्थक्प्रडत्तिसामः- 

दण्डोप्ादानक 

प्रत्तं नापि कपालोपादानक्रषटसभ्थकप्त्ता घट 

तदप दषनकूगडत्तितामग्याः 

पुपरे्लया 1'ओेषससयात्वरिरहात् 

खभ्यकपर्रत्तशत्वेन तदुपाद्ानकप्रटत्तिसाम्या घटादि 

` सास्थकप्रञत्तिसामग्युपरे्तया सामान्यसामभयोत्वगिवद्ाद्ति 

चेन्न खामय्रवाः सामान्यविगरेषभावानापच्नत्वंऽपि 

दण्डयकरणप लाद्यन्यनमो पादानकप्रव्यनरिकराया घटा 

दिखष्थर्परशूमेरक कतया ताडशान्यतनोपादानकप्रवु्ति 

ामप्रीःरहादेव तादशान्यतमोपाद् नप्र्छन्ताभाव्दशायां 

बददुत्प स्तदा वच्छिन्नयत्कि्चिट््व्यक्रिखामपोरुडिनाया 
शर तद्धम्ब्ाव्छित्रसामसखास्तडम्मावच्छन्तकार्यीपधायक- 

त्वात् इदमे च 

रिति मःयते। 

कारणखमाजाधीना कार्यै्म्ति- 

एतेन घटादिकं षाविरहेऽपि दण्ड 

गोचरप्रयत्तात् दश्डोप्ादानकर न्या प्ति्तद् बन्न 

शच्च. द्त्यपि निरस्तं संयोगश्वम्याद्यन्यतमवाध्यकपु- 

क्यतिरिक्राया दण्डोपादानकप्रव्तेरलोकतया वाड 

अान्दतमखाभ्यकण्स्तिखामख्ोविरहदिव नददुत्पाद्ात् 

आर्योत्पस्तेः करणव्माजाधोगत्वात् | भव्यास्तु उपा- 

दानप्रखन्तम्य ह खञातन्त्येख न हेदता, किन्त चटादि- 

भिर्ठाचकीर्षाया दण्डाद्युपादानकलोक्रिकरात्तत्कारख च 

सक्च ऽपि दगडादौ षटसाधमत्वज्ञागाभावदचायां ष्ट 

पराध्यकदश्ड़ो पाद! नज्प्रगल्िवारण य दग्डोपादाननि्ठ- 

जिक्ञषांषिषयवटादिखाधनन।ज्ञान्दापि घटाद्षाध्यकद् 

रडाद्युपादानकप्बान्तत्व ब्च्छन्नं प्रति न्यायनये प्ररन्ये च 

िथेषक!रणत्वावश्यज्ञत्वात्तदेव चिकोर्षािषयक्षाधननान्नान 

श्प्राद'नांथे लौ किकप्रन्य्तात्मक देतुरुपेयने कर्यकारण- 

भावढयकल्यनाम्प्रेच्छय लाघवात् । नच चटसःध्यक- 

कप लोप।द्'नकव्टध्व ससाध्यकद् ण्डो पाटामकसमूहानम्ब- 

मप्रगृत्तो दण्डनिष्षटहताधनताक्तानष्छ्ेदुवात् तत 

व्यजिचारषारणःय घटत्वावच्छिन्नसाध्यतानिद्धपितदख्डत्वा 

बच्छिन्नोपादनत।शाखिपदत्तित्वपरिव कार्यतावचच्छःदकरुरेयं 

तथाच दण्डत्वावच च्छन्नोपाद्न्त नि पतचटत्वाषचच्छि- 

खसाध्यताथालिप्रवुर्तित्वमादाय विनिगमनाष्रिरड्ात्तवापि 

रुतरकाे कारणभावद्यमावग्दक (मति वाच्य दर्डादयु- 

-पाद्ाननिष्टचिकोषांविषयवटसधिननान्नानब्य षरटादखा- 

ध्यकद् एड़गदयुपादन ऋप्रवुत्ति प्रति विशेषक्ःरणत्वाश्श्यकतया 

विनिगमनाविरहात् ताडशकायेक रणमावहकद्ध उःश्चश्त. | 

च 

त्वष्त । इप्र विश्चषसामस्रोश्रिादे उपादानपनना- 

भावद्शावां न षटा"दमध्यक्दत््् तय्तिप्रसङ्गः । एतेन 

षटा'दानशचिकताषोपिरद्ेऽपि दण्डग)रत्यक्तात दण्ड 

निठषटसाधनत।न्ञानात्मर्वियेषक्षामसौश्डक्लतात टदण्डो- 

पाद्।नकप्रवन्त्य् पत्तिस्तद्पच्छिच्रखालयोसत्वादिति हिर्तभ्या- 

तिपरसङ्कोऽपि निरस्तः, केव्लद्ण्डोपगदानकद्ित्वस्य क्ञा- 

यहानवच्डधेदकल्गात् घटादि साध्यकदर्डगद्य पादृःनकपवत्तेख 

घटारदिनिं्टचकोषंलन्तणषघटदिमाष्यक प्र् ससा नाहः 

ससोदिरिहादेवाश्न्भष दिति प्रधः | य प्र्यजर्षिय- 

कपालव्यक्तो इद् न कपालित्यम्सग हरक ऽपि कपाल- 

प्रकरेण कपालं षटसाधनभिति कपालत्वांश निद्घम- 

तावच ददक्नकनत्कपालवभरयकल ङिकप्र्यत्तान कप।लत्व- 

प्ररे तत्कपःलोपादनकप्रञ्यप्िः | न च कपाब- 

स्वपृकारे तदुक्तौ वृ्टाविष््ट पर्तिरित वाच्यम् 

ऋनुभवरविरोधादित चेन्न तडुपाद'ननावच्छटकांये 

इद्न्वधम्दि तावच्छ टककतदुपाद्ानवयेष्यङ्प्रचन्तर््द् षट 

खाधनमियाकारस् बा तन्तदुपादानतावच्छ दक 

कतदुपाद्ाभक्रप्रत्तिः प्रति ेवुतोन निङ्गस्ितावच्छेटश्च- 

कन्तान्याेतुत्वात् । नच॑वमिद् षटख।धनमिति लौ- 

किकप्त्यत्तादिदन्प्रजरेणोनदक्गपाद नकटत्तिन ख्यात् 

तथ्य दूटन्तवांये शिम्बिः तावच्छेदककत्व द्ि वाच्यम् 

उपादानतावच्छेदक्ञभटदेन काय्यं कारणभाग्मेदादिदन्व 

स्ये निद्ं ्ता च्छेदककन्नानख्यापि प्रदत्तकत्वात् 

दूदनिदः नेत्यमंसुगांसहाषम्भवेन तनापि प्रमङ्ख- 

विर्ादवित्यास्तां विष्छरः । िक.वां तेति व्यापारोभूत 

दिकोषां चेय. । अन्यथा-(खक.षासामान्यस्य शच्छात्व । 

न्ये फलविकौषायाभतिव्यारप्रिवारकं सतशाध्याक्या 

विषयत्व विशेषणं व्यये" खा दिन्यलुपद्मेव रू टोभवि- 

ष्यति , कं तखाध्यत्वप्रकास्किति ) अन फल चकोषाया- 

व्यापारत्वाभागेन लश्ठ) चात्ततातिव्याश्निबारणयाय कति 

साध्य^क्रयेति क्रियापदं धभ्किमाल्रपरम् ठतिर ध्यत्वञ्च 

खाध्यत्वाख्यफल)मूतविषयतायालिनिष्त्व न्थाचसथ्य 

लाख्यफलीभूरकछतिविषयता शा लघ {वघर्ि अत्थं : फ- 

ञ्च न ताटराविषयताशथालीति भावः । केचित् क्रिया 

पदमेव साधयचाख्यफलोभूतक(त्षियताशाज्िपरम् न 

चेव थक् शंतसाधदत्वः क्रिया विशेष्यः व्यथ भिति 

वाच्य" संतिसाधत्प्रकारकत्तानख्य व्यापारभूता या चि- 

कषां संव प्रकतेच्या ठा च संगादिनी उका, दिं 
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बादिचिक्षोषयां ततप्रकारङन्नानख हेठत्वेऽन्ययाख्या- 

श्यापत्ते; | तथाच र््छादिविसंवादिचिकाषांयामति- 

व्याप्रिवारष्णाय तदिचेषणस्यावश्यक्षत्वात् इन्याद्धः। पाक 

मिति पाकं क्त्या साधयामोव्याकारिकायां तषां तद्गु 

भवात् कतिमाधात्व प्रभ्ञारकत्वस्यानुभवरसिद्धत्वा!दव्य थः 

ज्ञतिसाधत्येन पाकमिच्छःमोति तदनुव्य्सायसन्तव.दिति 

भावः | इच्छाया इन्यादि । इद्धायाः खप्रकारक्संवा- 

दोच्छायाः तत्प्रकारकस वाद्च्छायास्तत् प्रकारक्धोसाध्य- 

स्वनियमादिति फ्रलितायः। युर्नये रजतादिप्रक्ा- 

रकस 'वादौच्छायां रज्तादिप्रकारकन्नानाजन्यायां 

व्यभि रवारणाय स वादित्वोपाद्नः कूटलिङ्स्यले- 

ऽष्यनायत्या तदिच्या विषयन्तरविषयक्त्वङ्ल्यमेन वि~ 

सवादः कलयुते। न चां सव्रादिविकोबांयां तञ्जन्य 

प्ररत्तौ च शंतसाध्य वप्रकारक्न्नानख डहेदलऽपि वि 

कोर्षासाभन्ये च लिश्राञ्यत्वत्तानस्य न हेत्त्वखिद्धि- 

रिति वाच्यः सवा{द्चिकोषादौ ठंतिषाधदुताप्रकारकर- 

च्ञानख्य डेदुत्प बिद्धि यद्वियेषयेरिति (वद्वियेषयोः कां 

कारणभावस्ततसामान्ययोरपौति) न्यायात् विकोषाीदि- 

सानः प्रेव सतिखाध्यताषिषयकन्नानख हेतु चंसिङ्धेरिति 

भावः ठवमयपेऽपि। केचित्त या यत्प्रक्रारिकेच्छा सा 

तदिषयज्ञन्तानसाध्येति नियमः म त॒ प्रकारतापय्यैन्त 

प्रवेशः मूलेऽपि स्वप्रकारकेयस्य सखनिषयकेत्य्थं : एवञ्च 

रजतादिषिखंवादौच्छायां न व्यभिचारः तत्र तच्नये इच्छा 

विचेष्यविशे ष्यक्ञरजतप्रकारकन्नानखाद्ेतुत्वं ऽपि खातन्त्े पण 

रजतोपस्थितेरषश्य' हेठत्वात् । नच तन्ये विखवादो- 

च्छरायाशुपस्यितेटतावच्छो दकारुसगाखडइखैव हेततया रज 

तक्तानं तत्र कारणतावच्छ द्कमेव न तु कारणमिति ४१ 

व्यभिचारो दुर्वारणवेति वाच्य कारणकारण्तावच्छेद्क 

शाधारणप्रयोज्छत्वद्पस् स ध्यत्वख्य नियमषटकत्वात् । 

मचेवः प्रहतेऽपि ठतिसाध्यतान्नानखधेककालावच्छिच्रंकाता- 

त्ित्वसम्बन्वन इ्टसाधैनतान्नाननिष्ठकारणतावच्छेदेकत्व 

ने्ायातु कुतः कारणत्वम् १ इति वाच्य वेत्ुमाणक्रमे 

त्रे इख्साधनत्वन्नानखव्छाग्िरोधितया इषटाधनता- 

चनस्य वचिक्रोषांडेद्स्वासम्यवात् परिशेषेण जन्यताद्प 

ख्व छऊतिसाध्यतान्नानप्रयोज्यत्वख विकौर्षायां सिद्धेः । 

नचेष्टसाधनतान्ञानसखयःजनकत्वे;ःपि बलवदनिष्टानलुबन्धित्व- 

श्वाननिदटजनकवावच्छेद्कत्वमेवायातिति वाच्यं बल्लवदुदेष- 

ख्ेञच्छाविरोधितया तजन्नानद्धापि चिकीषाेतवा सिद्धः 

` साध्यतान्नानसखाप्रामाखनिश्ये 

श 
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वस्तुतस्तु विशेष्यर्यिषश्भावे विनिगमकःभावषादुर्पास्यनेद- 

तावच्छेद्कासंसगांपहयदु ख्रण्टह)तासंस्ग केटतावच्छेदकोप- 

्व्तिरपि विषुवादौोच्छाजनकतया जन्यत्वद्धपसाध्यत्वमेक 

जियमषटक्मिति न कोऽपि दोष इति पा्धः। खत- 

एवेति चिक्षाय: स्वङतिखाध्यतान्नानसाध्यतवादेवेव्य्ष : | 

स्वछतिसधेय-ख्लतसाधयुत्वेन न्नाते। इद्द्चापाततः 

वस्तुतो लाघवात्पाको मतङंतिमान् भवत्िन्याक्ञारिका सा- 

धपमतासंसगे कतिपुकारिका द्च्छैव व्यापारोन तु कनि- 

साधत्वपुकारिका गौरबाद्तरण न्ञानर्माप साध्यतासंसर्गेख 

संतिप्रक.रकमरेव छृतुरिति तत्त्वत् । यद्यपय क्त नवमवलेन 

सतिसाध्यतान्नानख हेतुत्व साधितमेव तथापि रुक्छन्तर- 

दानाय पुनरनुवद्ति न हिष्टति इटसाधनताक्तानस)ध्था- 

सतिसाध्यतान्ञानं विनापि दूटछाधनतान्नानसाध्था यथा- 

तेऽपि मद्ेत्वसङ्गतेः । खड यसाध्ये-सखलव्यसाध्यतेन नि- 

शिते सखछयसाध्यतान्नानभिति ख्लय्साध्यत)निख्य 

इत्ययः कतिखाध्यतासंशयेऽपि पगे रतुभवाद्यथाद्धता 

सङ्गतेः । न च ठतिसाध्यताखंथवे एवुन्तिसं कारे बड 

वित्तव्ययावाससाधेगरऽपि पडन््य) पत्तिरिति वाच्य बलव 

दनिष्टाहुबन्वित्वन्नानख विरोधित्वादेव तले च्छा पुव्योर- 

भावादिति धेयम् | तद्भावकारणत्व दति ठतिमाधता- 

च्ञानत्वेन कारखत्वमपेच् शयसाधतानिञख्चयाभावत्वे न- 

कारणत्वे गौरवात् इत्ययः । नचःप्रामाण्यनियानास्खा- 
न्दििकचतिसाध्यतान्नानत्वापरेच्तयाऽप्रामा श्यन्नानाना स्कन्दति 

कत्यसाध्यतानिश्चयाभावत्वमेव लिति वाच्यः लति- 

बल्वदनिष्टार् बान्वता- 

ज्ञानोदयादेव प्ररनत्यभावसम्भवात्तन तद्नाख्लान्द्तित्व 

 ख्ाप्रनेशात् खकतध्यसाध्यतानिखयवत्तदभाषव्याप्यादिनि- 

निश्चयस्या(पि प्रतिबन्धकत्वावश्यकतया बद्धतरकाण्यःकारण् 

भावक्ल्यनागोरवाद्धति भावः| किचन, ननृक्तनि- 

यमभलादस्तु छषाध्यतान्नानं हेतुख्लयापि लतिसाध्यता- 

न्ञानत्वन तस्य नेठता अपितु इध्साधनतान्नानत्वेन 

सर्व्यत्े ् टसाधनताङतिसाध्यतोभयविषयकसमू हा लम्बना- 

देव चिकर्षेत्यत आखा न दिष्टसाधनतान्नानसाध्येति 

न॒ दि्टसाघनतान्नानत्वावच्छिन्नकतिसाप्यतान्ञानकारख 

ताकेग्र्थः | खल यसाध्ये खऊयसाध्यतेन निदिते। वि- 

कोर्षापत्तेः-केव्लेटसाधनतान्नानद्धिकोषीपत्तेः कार- 

शता च्छिदसक्त्वादिष्टापन्तौ चोक्रनियमभङ्गादिति भावः| 

तदभावक्ारण्त्वे गौरर्वाद्ति। इद्ख्पलचणं छत 



काय्य 

दाध्यलानिञ्चयखय प्रतिबन्धकत्वे ऽपि वत्र कारणान्तरा- 

भावादिट्साधनतान्नाने कऊंतिसाध्यत्वद्य न भानं तन्न 

वश्लेखसाधनतान्नानाङधिकीरषापत्तेदुव्वौरत्वाञ्च इत्यपि- 

बोध्यम् | उक्तनियसमष्डत्वौव तटस्य: शङ्कते अयेतोति | 

ष्यभावः-कन्यस।ध्यतानिश्चयाभावः। उभयसिङडः-चिको- 

घापून्यसुभयसिद्धः, असिदधा-चिकोर्षापृब्वं छभमयार्ड्धा। न 

ाघवावसरः शति कतिसाध्यतान्नानत्वसख सदपि खाषवं 

न कारणतावच्छेदकतायां विनिगमकस् इत्यथैः लघु गुस- 

यदि फलपच्येखभय्ादिसिद्ं तदव 

लाधज्खय कारणतावच्छेदकत।यां षिनिगमकत्वा{द्ति भावः] 

धम्पहयावच्छिच्च' 

देत् प्रतिबन्छकरिरहात्। सा-विकीर्षापूव्वं कतिषाधय- 

ताधीः | लाधवावतारादिति कछतिषाधृतान्नानत्वद्पलघु- 

धर्मा पच्छिच्रख विकीर्षापृथ्वरुभवमते सत्वादिव्ययैः। 
तत्प्रकारकसंवादीच्छायास्तत् प्रकारक इच्छाया शति 

क्ञानजन्यतानियमेनेव्ययेः । चआखाव्रश्यकत्वात्-विकोषां 

द्ेतताउश्छकत्वात् अपि च छयसाधुतान्ञानप्रतिबन्व- 

कताज्यथाजुपपतत्या छंतिषाध्वान्ञानखख विकोषांेठता 

सिद्धिरित्याह जनकन्ञानभिति | तच्जनकोभूतन्ञान- 

रिषटकखैव ज्ञानस्य विधिप्रतिबन्वकतवाद्धत्यथेः। अन 

व्याप्तौ दष्टानमाह व्याश्िन्ञानविषटनदारेति अदुमिति 

जनकव्या पिन्नानविषटनेनेव्य्भैः | तथा च यत् यतप्रति- 

बन्धकं नानं भवति तत तच्जनकज्ञ् नधिवटकां यथा 

व्यभिचारज्ञानमनुमितिप्रतिबन्वकः च्ञानं भदत् अचु. 

मितिजनकव्याप्रिन्ञानविघटकमपि भवति दति सामौ- 

न्यतोव्याप्रया रतद्रसाधतानिञ्चयख चिकीषाप्रतिबः 

न्धकक्नानत्वेन हेतुना 
-© 

धने पक्चधन्पेताबलात्कतिमाध्यतान्नान्टेव 

वचिकोषीजनकन्जानविषटकत्वसा 

चिकोषाजन- 

कत्वसिद्धिरिति भावः। न च जनकन्नानविषटकत्व ना- 

ऽन्यथा सिद्धतया तद् भावद्दाेठत्वात् खद्धपा सिद टान्ता- 

सिद्धिच्च इति वाच्यः प्रतिबन्धकत्व' हिन कारणभूता . 

भावप्रतियोगत्वस् किन्तु प्रयोजकोभूताभावप्रतियोभित्वम् । 

प्रयोजक्रत्व' च कारणकारणव्याटत्तान्यथसि्धचदषट्य- 

राहित्ये सति नियतपबवर्तिःत्वम्-कारण्णतत्कार णसा धा- 

रणस् हेतौ न्नानपदोपादानादेव च विषवान्तरसन्चारादौ 

न व्यभिचारः| साध्यचन्नानपद खद्पकथयनम् | {वड 
त्वञ्च प्रतिबन्धकत्वमेव नत्व ककालावच्छेदेन तद्धिशरणा- 

इृन्तित्वद्ध्पविरोधित्व' युरूनवेऽधिक्षरणन्नानर्पतया शति. 

साध्यतान्नानद्यापि अत्यसाध्यतान्नानाभावख न्नानात्नकख 

{ १८७१५} 

(+ 

धियः 

 प्रतिबन्वकन्नानत्वपदेन न्नानत्वाव च्छिन्नप्रतिबन्धकता शालित्वं 

कायं 

विरोधितया सिद्धसाधनापत्तेः) नचासाधुतन्नाने साध्- 

त्वन्चानाजन्ययान्द्धो प्रतिबन्धके व्यभिचार दूति वाच्यस् 

निराकाङ्कत्व्पासाधत्वन्नाने चाकाद्कगन्नानमादाय 

सध्यष्टापि सत्वात् असाधेत्वन्ञानच्ल च प्रतिबन्धकत्वे भा- 

नाभावात् | न च तथापि सिद्धौ व्यभिचार इति वाच्यम् 

शुरुनये सिद्धेरप्रतिबन्बकत्वात तदे पावुन्तप्रतिबन्धकताया बा 

हेत्यै निबेथात् ¦ अतणएपासिदत्वन्नानाजन्ये च्छा प्रतिबन्धक- 

सिडत्वन्नानेऽपि न व्यभिचारः तहयावन्तपए्तिबन्धकताया 

एव हेतौ निवेगात् असिङत्वनिखयदखापि इृच्छातेतुतादा। 

खथ तथापि बाघसत्मतिपादौ व्यभिचारः| नच 

तहर वु्ता$पि प्रतिबन्धकता तौ निवेथनायेति वाच्यस् 

कयसाध्यतान्नानाभावव्यभिचारन्नानाभावयोरपि बाधा- 

भवत्ये चिकोषचुभित्योः प्रयोजकतया खद्ध्पासिद्धि 

इष्टान्ताखिङ्ोरापत्तेः) नच साच्ताद्विरोधित्व सती- 

त्यनेन हेतुर्भिथेष्पौय दूति बाच्यम् साच्ताद्विरोधित्व 

हि न याद्याभावतद्व्याणाद्यनवगाहित्व', ्ररतेऽपि तद्- 

सिकः हष्यसाध्यतान्नानख चिकोषांप्रकारौभृतसतिसाधा- 

त्वाभाषायगाद्ित्वात् अतएव न कारणोभूताभावप्रति- 

यो गित्वसपि, प्रतिऽपि तदसि्धेः पृ पक्छिा शयसाधता 

नच डतौ सा्तादेव प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमात् 

` विवक्षितं बाधसत्मतिपक्तारेशचं निश्वयत्वेन प्रतिबरन्धकत्वमिति 

वाच्यम् प्रते तदसिद्धेः उक्तयुक्या सय साधतानिदय 

स्प पूषैपल्तिमते प्रतिबन्धकत्वादिति चेन्न हेतौ खपाद्य- 

विरोधावगाडहिन्नानभिन्नत्वेन यत्पदायैषियेषणात् | खद् 

परतिबन्धकन्चानपरं चिक्ोर्षायाच च्नानभिन्नतवादेव खंपडः 

स्वपादह्यविरोधावगाह्ित्वन्तु खं यत्र॒ यदभावतदट्व्यः्य 

ठद्वच्छद् काद्यन्यतममवगं ते तनन तद्बगाहत्वं सवादि- 

ल्वेनापि हेतौ यत्पदार्थो विथेषणौयः तेन इषटमेद्यदे 

परव्त्या दिप्रतिबन्धके तच्नये न व्यभिचारः| रुषादि- 

¦ प्रडन्लौ विथिषन्ञानमेव हेठरिति साध प्रसत््वारेव न तमा- 

दाय व्यभिचारः| नच तथापि कूटभ्चमपरामर्थलिङ्ग- 

स्थले लिङ्गासंसर्गायहेण रेद्किकाखंसर्गायहाधीनरुवादौ- 

च्छाप्रबृत्िप्रतिबन्वकेटभेद न जनकोभूतविजिषटज्ञानविष- 

टकत्वाभावाट्व्यभिचःर इति वाच्यम् विशिषज्ञानद्ध 

रूवाटोच्छाप्रदत्तिहेठत्वे नानायव्या तलापोच्छाप्रत्योरिंष- 

यान्तरविषयश्नत्वक्षल्यनेन विसं वादित्वख तैः खीकारद्ति 

दिक । अन्यया-एताड शव्या प्रयनङ्गोकारे। उपरेचणोयलम्- 



काय [१९७६ } 

दूटसाधनत च्छेद रुखपश्बून्यत्वम् । निष्फलत्वम् इटफलोप 

धानन्छन्यत्वम्, प्रतिबन्धकं "चङ षांपतिबन्धक्म् | किया 

च्ानमेवेये।कारेण दृष्साधनत्व ज्ञानव्यःच्छेद्ः। सोन्द्- 

डः शङ्कते नज्विति। सन दरति | बांचिचात बोधकत्वात् प्तच्च 

{चङ्ग षापदस्य यौगक्षत्वपतने चिक रषापद्श्वाखरडक्््ढत्व- 

पचे त्वादलाघर्वादिति, शंस धात्वप्रकारङेदछ्ात्व पेत्तया 

कतौ च्छा त्वय प्रदुत्िनिमित्तस्य लघु वादिच ओः । चिकीषा- 

चिक.षोप्द्प्रतिपाद्या | वष्टाश्निति भे वतत चछैतेत्यथः 

दूटठसःधनतान्ञानात्-दशटसाधनतान्लानमानलात् कूतिषा- 

शष ष्टाने विनिापोटसाधघनतान्ञुनादिति यावत | तत्र 

छतिवाध्यत्वस्छाप्रक्षारतया ठचत्ाध्यत.निश्चयस्छापतिचन्धक 

सया च कऊतिश्ाधतान्ञानयख्य दत्व सानाभावारद्ति 

सावः | अत्र उष्टिर्भवत्वित च्छेति पल साधाङ्गको दान्तः 

शुरुनये दष्टवाध्यः चखं भवरत्वितीच्छेव वगषण्तया इख- 

स्यसिव डटि विषय करोति न ठ डर्टिमवर्त्विति खात 

न्तरदखेच्छा ठंतिस) घ त्वप्रक)रकेच्छां प्रति इखत्वदःखा 

भारत्वए्रकारशज्ानयोर्तुत्वेन ठेतिघाध्यतवःए्क)रक्ोपा 

येच्छाया अलोकवात् दटिखाध" छखं भःत्ितच्छायान्तु 

खे व्] टसाध्यत्वज्लानमेथ इव॒ रति मन्तव्यम् | वङ्किना 

साधयाभोतिश्दिति साध्यतवप्रकःरिक्षायाङ्तिशेषः। चतु 

भूयमानायाः-जियमनोऽनभूयमानाय : | सनन्नाशाच्यचेन- 

शनन्ताप्रतिपाद्यत्वे न मौरबेण-प्रदत्तिनिमित्तगौरबेख । 

प्रयाष्छातुनयक्यत्वात् इति कारणतायाः प्रत्याख्याठमशक्य- 

त्वादिव्यथैः तथाच चिक्ञोषापद्ाप्रतिपाद्यापि साप 

सिचेरिति भावः| पफ्ाघायेनेति विशेष्यरयेव्ययेः | 

श्चप्राधन्योन रिषयत्वद्य तत्र हिर्त।या धत्वे पाकत्व' चिक 

षेति इन्यपि प्रयोगापत्तेरिति भावः| नतु ठेतेरति 

चतो म छतीच्छा चिङ्गोषाणरिपादोति भावः| नतु चक्रो. | 

षेतोद्यन पाक्य मियष्यरवा ईच्छागिषयत्मनुमूवति दूय - 

शुक्रं सनु वथ्भभिव्याद्दधातोरिच्छापिगिषवावितथा 

धातवधष्या विशियत्वात् इून्यतच्राहधातोद्धेति। दच्छापुकार 

वावित्वमिति नतु विेष्यपाचित्वभिति शेषः | पकार 

कतिषाध्यत्वं राध्यतां कतिश । चाद्ये ठु लन्तया- 

दिकं शरणमभित्यन्यरेतत्। भोजनव्ििशेष्यतयेति भोजनपुका.- 

रकेच्छवियेष्यं येत्ययेः । खोद्नेष्वकभोजनण्कारके- 

च्छाश्रय द्न्वयबोधादिति भावः| ननु लंत्षाधत्व- 

कारके ऋयानियमनः ऊतिपूव्वसनुभःसिह्धत्वेऽपिनसा 

णवत हं उरधच्छेद कगौ एवा्, किन्त दवीच्छं व इट साधनता 

काय, 

चानेन, त्या अपि पूवयः सम्भवात | नरव क्रियाया 

दृष्टासाधनतादित्तानेऽप्रि कतेरिषोपयत्वादिजानःत् पव् 

न्याप्िरिति षाच्यम् इष्टत्वात् । अन्यया तवापि ठेते- 

रिहाजनक्त्व।टिज्ञानद्श्रायाम्पि क्रियायः द्टजनक्षत्वाद्् 

रान तमग्त्यपत्तेस्तुल्यचाद्नच्राह दश्भ'्नसेनेति ष्ट 

स धनत्वन्नानेनेत्यये : | वष्टाविवेति पुरचचिूव्व भिति शेषः । 

ज्ञानचिकोषां- 

पुव््तोनामिति पज्या सुह पटटत्तिकारणक्ञानचिकोषायाः 

करोतीति ताडयानुव्यसापेनेत्य थः । 

समान गेष्यकत्वस्य विषयंःकरणा द्भ. | दृदस्पलक्तणम् 

छ तपमद्गभङ्गय तद्वगेष्यक्कनौ रद बूलकतोच्छायायवः 

षेत॒तावा उक्रव्यचात् पाकादुकखलतो 1 त्वसखलशतिसाध त्व- 

पकारे कात्ययोः सभशरोरल्येन ल. घर्गौर मपि नाश्तो- 

त्यव्धथम् | सय साघयितमिति छं'तस्च धदत्वपुकारिके- 

त्यथः । सा-चिक्ोषां.चिको षैतख पाकध्यति दिकोरषाविष- 

यतावन्छेद्क्पाकत्वावच्छिन्नखेत] भः | अन्यतः जै .अन्यतः 

खिदत्वपरद्े, खा-पाकत्वपुक रिका नाप्रगच्छेत् ननजायेत 

जायेतेति यावत् | उपायगिचेषषाधवनेति एकोपाय- 

साधग्त्वपुकः रिकितवथः। उप यान्तराधानेति उपायान्तरा- 

धःनसिद्धत्वन्नानेनेताथः । पुषटति प् खा षनलाभख पुन्या 

सि्धतवन्नानेऽपोव्यथेः । पतिप्रहेदेति पुतपरङशाधयुत्व- 

पुक्ारकधनलमभेच्छावा द्ग्ययेः । निरस्ते तप्यन्ते - 

खतृपत्ते रिति यावत् । तथा च तदुपायसाधत्वप्रकषारके- 

च्छं प्रति तदुपायतः खिद्लन्ञानैव प्रतिबन्धकतया उपा- 

यान्तराधौनसिद्धत्वज्ञनेऽपि छं तसाघत्वप्रकारकेच्छोत्- 

पत्तौ न बाधकमिति भावः] स्वविषयरिद्धत्वस्धेति विषयः 

तावच्छेद्कार्छन्न वरेष्यताकसिद्त्वन्नानद्धो ल्यः यथा 

चते पाकं छत्य्। साघयाभीत च्छाया अन्यतः शिद्धपाका 

{ पथत्या तत् दधौ त्ष्टत्तेरलुपपादनात् | नच तद्या 

चछछन्यतः श्ड्पाकोऽपि पिषयः व्यधिकरण कारकेञ्टेयया 

च््य॒पगमातु दति वाच्यः तयापि पाकत्वद्परेणान्यतः बिड 

"पाके खिद्धत्वन्ञाने तेन पेण श्द्धपकुमतरं तदापत्त- 

स्तादवस्थयुात् भिन्घप्रकारकय्यापि सिद्धतन्ञानव्य प्रति- 

ब्रन्निकत्वापाताच्च । सिइत्वद्च कचिदुत्पच्नत्व, कचिदिदय- 

भानत्वं, कचिड् क्ते मक्षाधुताविरोधित्वष्पं, यया इुःख- 

प्रागभाव्ादौ प्रतिबन्काभाव्कूटद्य देठत्वाञ्च नानदुग- 

मोदोषाय। ग्वं विदे खामःदौ कर्यामच्छेति वाच्छं तन्न 

पामादिलाभस्यासिद्धख्धेव इच्छाविष्यत्वात् नतु म्रामा- 

देरिति भावः। उपायेच्छाव्िरोपधिल्वाद् . छषायेच्छणर्ठेपा 



कायं { १९७७ } काय्यं 

प्रयोज्ञ्षवात्, फले विच्छोद्स्य प्रतिबन्धकत्वाभावेन यथा 

चुतासङ्गतेः । तत -चिकर षत पाक्खान्यगः सिद्चिवन्नान 

श्यले । सिद्धत्वम् -मिडत्वपहः पाक्य बिद्गलन्नानात् खवि 

य सहतत्तानम् ओदनख शिङ्त्वज्ञानात् फलेच्छा वच्छद् 

दूति भायः) ननुखपिषयतावच्छेद्क्रानच्छिरतियेष्यतःकणिड- 

त्वज्लानत्व न पतिगन्धक्त्वे खवान्तभावात् ऋन्तुगमः न 

ख तङ्म्प्ाच्रयतिथेष्यकेव्छां प्रति ताडशलिडत्वन्ञानं भिरो- 

धौति वाच्यं विसंवादोच्छायाञ्जण्यद्ात् | अय तदम्मव 

च्छित्रमिगेष्यजाकथिडवन्ञान विरोधि नच, द्रादि- 

पाके श्डित्वज्ञानेऽपि ब्रह्यणष्यपाके विकषांनश्यादिति 

वाच्यः तदानीं स्वो पाकत्वादि द्रे पे” ब्रद्धण्शय विकी- 

बोतपाद्ःत् पाकतवद्धपे% तदनुत्पाद्ःत् इति चेच स्रामे 

श्वत्वः मे भवति व दिश्डियामादिगोचरेच्छायां याम्त्वादि 

परेण शिदत्नल्ञ्ानेऽपिज यमानायां व्यभिचारात् कपाङ- 

इविरादि्पेष सिङत्वन्ञानेऽपि कपालहव्ररग्य पादने- 

च्छायां व्यभिवारात्  इत्वन्ननद्यायां तदनभ्युपगमे त 

दानीं पत्तेरम्वपल।पप्रषङ्गात् उपगदानेच्छायाः प्रतत 

देतु कादतण्ल तद्व प्रकारकवावच्छन्नस्द्यविशेष्यता- 

कच्छं प्रति तदम््ावच्छिन्नविरेष्यनाकसिद्त्वज्ञान विरोधि 

मातो खामे खचने भर्ति श्ड्पामा{दिमगाचरेचद्धःयां 

व्यभिच.र इति कस्यचित् प्रलपितमपरास्त', कपालि 

रादयुपादानेच्छायां व्या ःचारात् पाकत्वादिद्धपेण सिद्व 

चलानद्थायां भम ऊतिसाध्यपाकोभवत्वित विकोषांया 

आनुत्पादप्त् षटलत्वादिद््पेख सिद्धवन्ञानटंथायाभ्पि नौ- 

कोवटोभवतिवितोच्छाया अनुतपच्तिण्सङ्गा्धस्ति वेत्? नेष 

सदमे श्य तायच्छे दककेच्ां प्रति तद्म प्रकारकल्डिव- 

क्लानद्य प्रतिबचक्वत् । उदृश्यतञ्च भवत्वि्यादिपदाभि 

खष्यनानो विषवतात्रियेषः सामे खत्वःमे भर्वल्विन्यादौ 

पामादिर्नटृष्धयः शन्तु खचमेप एवं कपालाय पादन 

मोचरे छायामपि कपान दिर्नदश्यः। उद श्यतावच्छदकत्वञ्च 

वत्परयांप्राधिक्रशतः लेन घटलाददरूपेण सद्त्वज्नानः 

द्यावां नौलोघटोभवतितोच्छोत्पत्तिः | तएव यरं 

पाकादिविपेष्यकविङोषायां, पाकत्वाद्मानरेणेहेश्यता 

पाकत्वादिदधपेण शिद्धत्वन्नानादेवसारपेति यान्तु खञत- 

खाध्यपाकत्वादेखपरेण, सा त॒ श्वक्षतिषाध्यपाकत्वादिद्छ्पे्य 

सिङत्वन्नानादेवापैति दूति विभागः । ताद्थग्लिच्तण- 

दिषयतानङ्गोक्ारं ठ तत्तद्वक्रितेगेव प्रतिबधता, प्रति- 

अ्धकता व॒ सामान्यतरूचम्द्ा१च्छिन्ररियेष्यताकसिड्त्- 

+. 

क्तानत्वंन तत्तहयुक्रत्वेन वेत्न्यदेतत् | केचित्त यदइमौ- 

वच्छेदेनेरसधनतान्नानाधाना इच्छा तडमोपकारकषिद- 

श्व न्यो पिरोध | दूट्साधर्ना षयव्ञ्च यन पाकत्व- 

परे र्टहोतं, तत्र पाजचत्वप्रजञारक{सडत्व(धयेव सापगच्छति 

यत्र मत्क्तिसाधपपाकवादिना तदम्गसं, तने तदवच्छन्न- 

शिङ्धच[धयेतरेति विभागः | तेन प्रतिपदकाधदधनल।भत्व- 

स्येष्टसाधनत्व वच्छ द्कत्वात् प्रकारान्तरेण तज्ञमभेऽप ज 

तदपगनः । न च िद्खत्वन्तानदट्थायां घटयागादिशाध्यकप्र- ८ 

इत्तिजिनकषकपालहविरणदयुपाद्ानेच्छाथां व्यभिचार इति 

वाच्यम् गुरुनये उपाद् ननि्टचकोषाविषयताधनतान्ना 

नख सात्ताहेः प्रषल्तद्ेदुत्वन ताड्गेच्छायां सानाभावात्। 

तद्धा फट भविष्यति एड न्यायन्येऽपि। नच तथापि 

-यथा पाक्चद्धपेय इश्साध्रनतान्ञानात् कंतिराधयत्प्र- 

क्षारकन्नानसङुटतात् पाकः कछत्रिक्षाध्यो भवतु इतीच्छाया 

खामत्वःदिद्पेण श्द्िपामद्। शिष्टसाघनत"्ञानात् खोय- 

श्वत्वप्रक रक्षन्त नसच्छतात् खामोमे खचडान् भवदद्वि 

श्ङिसामवशेष्यङक्ायादोलत्तौ ब'धक-मात्रात् तन व्यभि- 
चारः ्ामत्वादिद्पेख शसिदधुतन्ञानेऽपि नड़तपत्तेरिति 

वाच्यम् खलं तसाधतातिरिक्तस्यले तत्मक रकफलार्यी 
च्छायां तत्मक्ञारकफलसाधनतान्नानख फलबलेन ततया 

प्रामत्वद्पेखेखसाधनतान्नाने तादयेच्छाया रएवारिद्धिरि- 

व्याधः, तदसत् गुरनके नि्यविषयङ्गच्छायः अत्सहात्। 

घटादिसाषकप्ररत्तौ बटादिरिकोषाभत् कगालमय,पा- 

दानकप्रहत्तौ घटादिविकोषावत्कपालाद्य्पादानकण्डन्तौ 

कपालादीच्छाया पिद त्वेन कपालाद् दःनकेच्छाया 

ब्यभिचारख दुर्गरत्वाञ्ध, अन्यथा विकोषांविष्यताधनता 

ज्ञानस्य लौ किकप्रत्यत्तखखय चाविशिटत्वे ऽप यतर च्छा तत्र 

बोपाद्नतय प्र्त्तयिज नेच्छा तत्र नेति निवमादप- 

प्रतेः | न्य यमोमांषाखिड"न्खच दुक्तिगिरूडत्वनाचुपा- 

देयत्वादिि संच्तेगः” | अधिकं तद्पन्ये दश्यन् । 

न्यावयते तु कापतवज्नानमिदटषाधनत्वज्ञाभें बलवद्निरटा 

नटुबन्वित्वज्ञानं चेति यथायथम् प्रव्तेकसितिति मेदः 

विस्तरस्तु खाकर इष्यः | 
+ (= नि € ~ 

काययण्ट एः काथ्यां कत्तव्य क्ञ्मण्ठि न पुटति पएट-द्लष 
"द. ५ 

क ऽत | {नपणके २उन्यत्त रेयनथकरे वरि°मेदि० । 

काय्य प्रेष ए“ काय्य" प्रदिष्यनेन प्र+दिष-करणे वञ् 

हेत० । चलद राजनिण चखाल्खोन हि कार्ययहषा- 

न्तद तयात्वम् । 



कार्या [ १९७८] कार्यी 

~ {९ € न > प 

कार्य्यग्रन्दिकि ति" काय्य: चन्द् इूथाह ठक् । कथ्यः नात् शब्दोऽपि गार्यतान्नान्ेव॒रिव्वधायै तलौ श्त 

शब्द् इति कथके नेयायिक्े तेन शब्द्धानिग्यत्वख सवेःका- 

रान्तस्य तथात्वम् 

काय्यं सिद्ि शनो काय्य साभोरख सिद्धिः । १अरभोरटसिद्धो 

५ विन्त ̀  बह्मस्थि काय्यैसिद्िरतला थक्रे ताभ भयम् "ति 

त° खड्धनथकुने । २ कत्तव्यकम्प्रं न धपत्तौ नोल ० ता- 

जकोक्तो रस्मभेदे च तत्र हि “पुण्ये गुरुन्नानयथोऽय 

मित्रम् ̀  इगलुपक्रने “खटा दन्यकम् सबयिक त्वथ कायेसिद्धिः” 

इत्यादिना पञ्चात् सद्मानि विभज्य “खात् कम्पो 

विद्धिः सततं (दिवानियोः) विथोध्य मन्द् सितात् खात्त, 

विवादरुद्ध ̀  इत्यनेन तदानवनप्रकारोदर्षितः तथाच 

ब लम्नकाचिकस्फट शनिः शुत्स्फा टात् व्यद्खा लम्नयोगे 

तत्सहमस्फ् ट भवति इयांस्तु भेदः शोध्यमन्दशुद्यःखरय 

शुक्रयोभध्यं यदि लग्नसफट' न भवेतदा राशौ एकाद 

योगः कायंदूति | ततृफलै च तव्रौवोक्त' यथा “कायं 

सिदिष्डमः युतः श्ुभेहंटमूय{शिक्लगम् जयप्रदम् । 

सङ्करेऽथ श्भपापटटियुक् क थतोजय उदोरितो वधे." 

कार्य्या स्त्री छ-ण्यत् । कारोदक्ते राजनि० । 

कार्व्यधिप ए* दैत । ज्छोतिषोततो शव्यापारद््पकरा्य 

स्यानाध्िपे लग्नावधिकद्शमस्यानाधीञ्वरे । रक।्या- 

ध्यत्तेच | कार्याघोशादयोऽष्यन। 

कार्य्यान्वित लि काये कत्तंव्येनन्वितः | {य्य युक्त 

र्का ताबोधकपदृप्रतिपाद्याथान्विते च| भोमांसकनये 

काय्थां न्विते एव शब्द्ख यथा शक्गिस्तथा एव्वं पत्तविधया 

शब्धवि० निरसौति' यथा 

^नन्वथैवाद्ानां ल्द्धायैतवा न पुमाशयं काच्छान्वित 

णव पदानां शक्यदधारणात् वव्यवह्ारारेव हि स्वेभा- 

माद्या व्युर्पत्तिः उपायान्तरख शबद व्युलत्त्यधौनत्वात् । 

तथाद्ि प्रयोजक्वाक्योद्धारणानन्तरं प्रथोज्यस् घ्डखं 

प्रडल्तिठपलभमानोबान्ः प्रे ्ावद्वाक्योद्धार ण्य प्रयोजन- 

जिज्ञासायां वेदन्वयञ्य तरेक्ञालु{विधायित्वादुपस्यितत्वाञ्ध 

प्रयोज्यटडप्रसिनेव प्रयोजनमवधारयति नचकिद्धित् 

कथ तस्तादथ्यं सन्भरवतोति च तच्जन्दं प्रटत्यनुकूलं काय्ैता- 
ज्ञानमेव कंद्मयति स्प्रवत्तौ तेन कायंतान्नानख 

ेदत्वावधारणात् नान्यतः प्रवृत्तः कर्यं तान्नानावरशकत्वात्, 
नचेवं शन्द्ख खायेन्नानदारा परदतिद्धेवत्स् । खप्र- 
त्तौ बालेन शब्द्ाहितविेषद्य कायैतान्नानख्य इडेठत्वेना- 

नधारण्यात् | स्नाने च प्रत्यच्चादिनानोपायकत्द्- 

कल्पयति जपरस्थितत्वात् | पञ्चादावापरोद्गारेष क्रिया- 

कारकपद्ानां कारयां ज्विततत्तद् येषु शक्रिः ग्ट्लाति 

प्रथमग्ट्ड्ोतसामान्यशक्तयतुरोधात् | चथ यद्यापि इद्धव्यव- 

हारादौ कार्याज्वितधीःरतुमिता तथाप्यन्वतमानरशक्यौव 

काययःवाचकपद्सभभिव्याहाराद्ःकाङ्कःदिमदग्ना काय्यै 
त्वधीसम्भ्रवाच्न काण्दांयेऽपि शक्तिः प्रस्मरयापि 

शब्द्सख काव्यां न्वितन्नानारकरूलत्वादर्थापत्तावन्यथो पपत्ति- 

रपि । ्वश्यद्धाकाद्कादेः कारणत्व काथ्यांशशक्तादपि । 
तहप्रतिरेकाट्न्विताभिधानव्यतिरेकनियमात् षति चःका- 

दौ काथं त्वव्यतिरेकद्भीनादन्विताभिधानव्यतिरेको न 

काप्यस्ति | खन्यथा गवादिपदानां व्यक्तावपि शकिः 

ख्यात् | स्स्कार)देव ग्गिलाभ्द्भनान्न तथोतर्याद्, तदा 

कार््यवाचकपदादेव कार््याज्वितलाभ दूति किं शक्या 

दृबव्यवद्ारे नियमतः कार्ययान्वितन्नानं दष्टमिति तत्र 

क्तिकलसने बुडव्यग्हरे शब्दोपस्यापितेनैवान्वयगोधदं- 
नाच्छान्द्सच्विधेरष्यन्वयदेतुत्वकल्पने दारमिव्यादौ शब्द 
एवाध्या येत । कचिद्संपुणेवाक्ये बुडव्यञ हाराद्यव्य॒त्* 

पत्तेः शब्देखच्निधिं व्यभिचरतोति चेत् तदि सिद्धायै 

ऽष्वन्वयप्रतीतिदयनात् काैत्वमपि व्यभिचारि। नच तत्र 

लच्णा, बाधकाभावात् । शक्तिकल्मनभियाद्यन्यत्र लत्तणा- 

मता| इड़्.तु लघोयद्या उभयसाधारणपदाथेमाब- 

शक्या ख्य संबोवितत्वात् । किच्च काययदावि{रुडगदी- 

नासा काङ्घद्् पेतपद्] थांन्वितख थैव धकलत्वमवग्य ̀  वाच्यम् 

ऋतोऽविथेषात् पदान्तराणामपि तथात्वरस्तु लाघवा- 

दिति१ मेव, व्यवरहेटतयाचुमिते हि कार्येऽन्ितन्नाने - 
, ऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्ट्ख स्तःत्कारणत्वसधारयति 

न परम्परया, सात्तःत्वछौतृसगिंकत्येन तत्सम्भवे पर- 
स्य॑राया खन्याखत्वादिति तनैव शक्ति कल्ययति नान्वित- 
न्नाने, पद्ाथैन्नाने वाऽप्रव्छकतया परवत्या स्वक्षारणत्वेन 
तयोरदुपस्यापनात् | न चानितन्नानशक्तावपि परम्परया 

काययैत्वधोः खम्पवतोतयया पन्य सैव कल्पयतां, लाघवात्, 
न दु रिशिदाने अ्निरन्वलभ्यत्वादिति वाच्यम् अ्ा- 

पत्तेः साक्तादुपपाद्कमात्रविषयकत्वेन न्नाधिकायाड- 

कत्वात् । साच्तादुपपाद्ककार््थान्वितन्नाने शकिः कल्पयते 

लिङादीनां शक्त रकल्यनादन्यलभ्यत्वखाप्यभावात् । 

अद्यवयत्गतते विचायं लात् । किञ्च प्रद्तिकःरष्पतयोप- 

स्थित' कायांचितन्नानमपरहायादपसितान्वितन्नानमातं 
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अक्तिलनमयुक्तः हेलभावात् उपस्थि्न्रे गौरवात् । | 

खय का््यांचितक्नानोपस्थितावाग्य।न्वतन्ञानसग्यपरस्थित- 

जिति लाघवात् का व्वींशमपह्ायान्विते शक्तिष्ट॑द्धाताभिति 

चत् न ज्ञाने हि पदानां शक्रिः शक्यत्वात्, नाये । 

न्यञ्च का्थाचिितिन्ञानमन्यद्न्वितन्ञानं पिषयमेदेनन्ञान- 

मदात् । तदक्तमभाववादे, *ऋन्यदुभूतलन्ञान अन्यद 

चट दुद्ध.ललज्ञानमि{त” ्रज्वितद्भानरुपस्य)प्य तल् शक्रिः 

ग्रह ङ्ति मौरवमेध लघुनि शक्यः सुम्भपत्यन्यलभ्य युस् 

न, दुगपदुपर्यतौ तथ त्वात । नच तखाष्यन्पस्थितिः 

पुरुषव्रिशषदोषात् 

तथापि न कार्यान्विते शक्तिः काखवा[चल्लिङडादीनां 

ॐ ~~ 

सत्तं रेवाद्यपरव त्तौ तथानवगमात। 

व्यभिचारादिति चेत् न सच्छपदानां कायेत्वविचिष्टधी- 

जनकत्वात् तञ्च कार््यान्वतखाधेप्रतिपाद्कतयेतरान्वित 

स्वा४काय्यःप्रतिपाद्कतया वेति | ए काव्या न्नतव्यत्म्तौ 

सत्यामनाकराद्भादौ ‡ व्यभिचारादाकःङ्काद्र्प)धित्वम् | 

तयोचोपजःव्यप्रयमभा विकायां न्वित व्य त्मन्यतरोधेन रिध्य- - 

शखुतार्पि कायाध्यादारः | कचज्ञतणा क चट्संसगांयद् 

दूति बिद्धार्यैऽन्ववपतीतिदर्मनादृत्तरकालमन्वतमाले 

शक्तिरेव कल्यतां प्राचनकाव्यान्वितह्ानं बाध्यनामि- 

त्यष्यतणध निरतं पृव्वं कल्मनातः कल्यनान्तरप्रसङ्धाञ् 

उन्तरकालभाविरखि़्ायैप्रयोगयख लक्षणादिभिरप्युपपन्तरन- 

न्यथाशिद्धत्वाभावेन प्राचोनन्तानाबाधक्त्वात् उपरजी- 

व्यव्याघाताच्चं ] चथ श्डिेःपि व्यत्मत्तिः स्वति 

तथाहि उपलब्धच्दएुव्रजन्ा बःलस्ताटगेनेव वात्ता 

षरे चेत्रसभपरं गतः-चेत्र , षले जात, दति वान्त 

हारा न्हषठन् सवस चलस्य छखप्रसाद्ं पण्न् चओदडषप- 
सनुमिनोति षाद तत्करणं सनजन्द्नानं कल्पयति 

उपरस्ितत्वात् \उपपाद्कत्वात चऋचोपस्वितौ गौरवाञ्च 
तनन वाक्यस्य कर्तां कल्यवति लाष्राद्तिचेत् न 

दूरष॑द्टनां बहूनां सन्भयात् प्रेण लङ्धन पघुत्रजन्य- 

न्नानयख बाचेनादुमाठनथक्यत्वात् प्रियान्तरन्ञानख्य परि 

भेष यटम शवचत्वात् । अद एुलजन्रक्तानानव्यभिचारि दद्धि 

श्राह्ाद्क्रियागिथिषद््थनात् पुवजन्न्तानारुमानमिति 
चेत् तद्धि घुनच्ते जात र्ति वाक्यं तत्तत् क्रियाकत्तीव्यता 

परमर्वेति का््यांन्वितन्ञानजनकरत्वमेष तस्य प्रथमतो 

ग्टद्यते तदुत्तरकालं पुनजन््न्नानानुमानर्मति न व्युत्पत्तिः 

कव्ये जदि] यत्रापीह सहकारतरौ पिकोरो- 
बौवि मरषिदधायेकपद्वामानाधिकर खला दिभिर्युत्पन्ति- 

४९६ 

काय्या 

खलापि व्यग्र धौनव्युत्पत्तिपुष्विका कार्ययान्वित 

ण्य इुक्ता पकपदयक्िः । पृव्वं नाद््टतेति चेत् तलापि 
पिकमानयेत्यादौ करिति, कार््वान्विर रए व्यत्त : 

उपजं।व्यजातोयतगया च तस्याबलःन्वम् | कद्यदर्भापि ष्ट 

कार््यान्वितन्नान कतम् पदेत्वःदि्ति खामान्यतोऽधगतः विचेषः 

बायै; पर नाधिगत ख ददान खद्ृदुपरेणा{दिभिरव- 

गम्यते । अतः छिङप्रदत्तिपरास्षो शब्द्ःनां प्रवन्तेकन्ञान- 

जनकता तद्ध केचित् सान्तात् कचति पररम्यरया, काया 

न्वयात् का्यांन्वितखायेबोधकमिति । यन्न घराष- 

भारतादिपाढठे फलग्चुतिरस्ति तनाय वादका ल्मतविचि- 

शेषोभूतत्वोन प्रबु्तिपरत्वेन तेषामिति परम्यरय्ा काया 

न्वयन् ऋार्यान्वतस्त थेवं धकत्व सखरपाख्यानपगाप्णान्त 

काव्यन)!टक.दौनां पद्ाथांश्सगांख्चण संसगव्य्वद्धारोन 

संसग दति" 

तदेतन््तं पर्व्बपच्तत्वेनोक्घा मण्डिता निराङतं यया 

५५ खललोच्यते घटम1नयेतं व) क्यच्रदर्नन्तर प्रयोज्यस्य षट 

नयनगो चरप्र्या घटानयनकायेतान्नानमदुमतं बालेन, 

नतु कायांन्वितङानं परनु्तिविशेष तच्छा द्ेदत्वा त् विषया- 

द्षदशक्गिद्े तख्धारुपयोगाञ्च तत्र च न्ञानिशेषे घट- 

मानयेति वाक्यश्थिषस्छानाकलितपद्गिभिागख स्ेतुत्मव- 

धार्य चटप्दददितोयाधातरिधिप्रत्ययानां प्रयिकावापोड़ा- 

रे षटकर्भत्वानयनकायैतन्तानेष् प्रकतं कारख्त्वमव- 

गम्य क्तिः कल्मयति । पातम तिसा मान्येन ह मित 

कायैतःन्वितन्नाने वाक्यमालनस्धानन्यलभ्यत्वेन कायांमप- 

इायान्वित्ञानमात्ने शक्तिः कल्पयत न्तु प्रमं वाक्च 

ाल्रस्य कायौ न्वतन्ञानमालेद्ेत॒त्वकल्पनम् ।. 

च्य घटानयनक्रियावाः प्रथमं क्रिवात्वन्नानात्मर्ति 

भात्राचमान' न त कार्याज्वितन्ञानसन्माय तत्न 

वाक्यम ठ्य हेठत्व' कर्यायत्वा शाक्तं कल्यत तदु. 

न्तर शिचिषयो;ः कायकारण्भाश् इति चेत् न 

प्रथनं परदह्मिलकःयांन्वितन्नानमलियोरनुमाने जालख 

क्रमशो भवरत त्यते मानाभावात् षटादिपदर्याक्तपचख तेन 

विनापि सम्भवात्, नच तदनम।नसामसो तदा दत्तेति 

वाच्यस् तदा व्याप्रवोदिष्छतो मानाभावात्. सासान्ययोः 

का्यकाररभावसद्धो विननेषयोसूथात्वय्रहे सेतुरिति देत. 

न॒ प्शिषयोरन्ययव्यतिरेकाभ्यामेव तदुखरह्ात. य्था 

धृमपद्धिवियेषयोः कार्येञारसभावसद तत्मानान्दयोरपि 

हेद् डेठमद्गणवा रसति च्छया न सटद््नगन्या व्याद्निः 
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स्यात. तथात्रापि । विशेषयोः कार्यज्ञारयभावतच्ड त्त 

वेद्य ण सासान्ययोस्तथाभाव इति चेत् न प्रयक्तेण 

विभ्रेषरड्े योग्यत्वात. सामान्यमपि भासते 1 प्रङ्ते च 

कायविद्ेषण कारणविशेषोऽलुनितो न सामान्यमिति न 

युगपदुपस्यितिः । अव शशिषयोः कायक्ारणभावात् 

सामान्ययोरपि तथात्वसवधारवतोति चेत् तद्धि विेत्रयोः 

कायेकारणमभावावगमः प्राथमिक इति तन्य्मलक्ः प्रथं 

कार्यान्वितपद्रि्रेषयक्गिप्रह एष खात. निषप्रयोजन- 

कलव नानन्तराचुभितौ सानाभावात। यज्चोक्त प्रजत्तिकारण- 

तथोपल्वितं का्याज्वितत्तानसपहायान्वितज्नानं कल्ययिता 

तत्न शक्तिकलनमुक्तम् उभयया गौरवादिति तच्च कार्या 

श्वितज्नानेऽन्विनन्नान त्वद्य सत्वात् तद्धाधकत्वाच्च तख । 

अतखतेव शक्तियो न कार्यत्वेऽपि | अतणएष षटवद्- 

-भूतलज्नाने भूतचन्नानलम्पोति तद्धने तजन्नानमभाव 

व्यवद्धारकारणं त्वया स्वोकतम् । अस्वेवं किन्तु तदपस्थिता- 

वप्यन्वित्तानत्व' न विषय इति तखखोपस्थित्यनरं कल्य 

भिति चेत न कायान्विनन्नानेऽन्विवज्नानत्वः विशेष्यमिति 

तदुपस्थितौ तस्यापि विषयत्वात. विशिदटन्नानसामखोतो 

अन्य यान्यञ्जातिन्नानमन्यञ्ख 

जातिविशिषटन्नानमिति व्यक्तिन्नानमपडहाय जातिज्ञान 

कपि नोप्रस्थितनिति न तव जातिरेव पदा स्थात. । 

जातेः केपरनोपस्यितौ चन व्यक्रिघमानसंवित्ेद्यत्वम् । 

विेष्यभानावश्यश््रावात् | 

आथ जातिष्रिशिटन्नानोपस्यितेव्यक्तिन्नानविषयत्वेऽपि गौरः 

वात्, व्यक्गेरनन्यलभ्यत्वाञ्च लातिविशिषदन्नानत्वः न शक्य 

तावचडेद्कं किन्त जातिन्नानत्व' लाघगादिति चेत् तहि 

इच्यम् । न च युगपदुस्यितो लाघवावतारः। नचात्र युग- 

पदुपस्थितिरिति वाच्यम् विश्चिदटन्नानदखय विदेष्यविषयकत्व- 

नियमात । किञ्च ममेदं कयःमति ज्ञानं साच्ादुपपादकं 

परव््या खक्ारयत्वः नाचुमितमतस्ततर शक्तिं च्टह्ोयात । 

सा्तादुपपाद्क{िषयत्वात कल्मनायाः, ममेद् कार्यमिति 

न्नाने तख सात्तादुपपाद्कत्वात ) आचेद् कायसिति 
ॐ, मेदं अ प 

न्ञानग्छयव परम्परयादुमानदारा म कायमिति 

न्नानसम्भवादन्यज्ञेभ्यत्रन न तत्र् शक्किकल्यनमिति तदी 

तरान्वितन्तानशक्यव कार्येपाचकप्रदसमभिव्याद्ारेण कायां 

ज्वितन्ञानसम्भवाटन्यलभ्यत्वेन न तत्र शत्तिंकल्यनमिति 

ठल्यप् । न्दं कार्यनिति न्नानं साक्तादेव प्रवरं 
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कत्तव्यवाप्रय।जकव।ज्ट् येषविपेपणस्य खगतत्वप्रतिमिन्वानं 

सहकारि तेन नातिद्रषङ्गः न च सडक {रिर्चि्बेन | 

काय्य 

कार्यात्पादे शाच्तात्याघनत्वः निरत इति चेत. न 
लाघवेन मभेद कायेसिति न्तानादेव प्रवतेः। यथाच 
भविष्वदिषया कर्येताहमितिन्तयोक्तमधन्तःत । पिच 
यादश्य शरुषद्यापिगोतक्षतिषाध्य मिद् ताटशोऽहभमिति 

धोनं प्रब्तिद्ेतः कंतक्रियमाणविषयकतिसाधपतान्नानख 
सिद्धविषयस्यासिद्धपिषयेच्छातुत् पाद्क्षत्वात. इच्छायाः 

ख्वप्रकरकधोसाधयत्वन ठ्या साधयामोतोचकायाः ख 

छल्यनन्तरभ विष्यत्ताख्पलतिसाध ताधोजन्यत्वाञ्च । पि 

चास्तु प्रथमं का्यांज्वितन्नाने वाक्यश सात्तात्कारख- 

ताबोधात तत्र शक्तिपहः तथापि पञ्चाद्ावापोडारेख 

पदविथेषद्धेतरान्वितखायन्नाने शक्ति कल्ययति लाघवात. 

न त॒ कार्यतवांेऽपि गौरवात् अन्यलभ्यत्वाद्ध | नचैवं 

प्रथमं प्रत्तख सात्तात्कारणताबोधकस्य तन्मलकक याँन्वि- 

तशक्तिखद्स्य च बाधः स्डादिति बाच्यम् इष्टत्वात् खन्यथा 

सिड़िमण्डरतो हि बालस्य स (बाधः) भूत इति तद्ाबल- 

वत्वात् गो रवान्यलभ्यत्व त्कैसद्कत प्रमा णज न्य विनो त्तर ख बल - 

बत््वात् नचोपजौव्यवाधाच्न तथा प्रल्येतीति वाच्यम् उप- 

लोव्यत्वे मानाभावात् देवाद्धि प्रथम" तहम्तंनत पद्. 

विशेष शक्रियहे त्च हेठत्वम् तेन विनापि त्सन्भरञात् | 

न च प्राथमिकत्वेन बलपत्त्व, व्यभिचारात् | नापि सैः 

प्रथमं प्रतीयमानत्वेन बलपत्वम् | स्वेषां थरोराह- 

प्रयवे, चन्द्रतारकाद्पिरिमाणद्यसर्वैरल्यत्वयहे च व्यभि- 

चारात् | खतणएञ पूर्वकल्यनातः कल्पनान्तरप्रसङ्कः 

ख्धादिति निरस्तम् । यत्रानन्यथालिद्धतयोपजीव्यतया वा 

बलथचत््वं पू्यकल्य नायास्तन तथात्वात् | किन्तु प्रथमं 

काया न्वितन्नाने वाक्यख सात्तात्परभ्यरोदासौनं कारण 

त्वमालल' ग्ट्डाते न ठ विशेषोऽपि उपावखान्वयव्यति- 

रेकादेरभय विषधर णत्वे न तद्धा ययक्त्वात. । उद्घ - 

मौऽपि बाधकाभावनिच्चयमद्शतोनिञ्चायकः | नचा$- 

न्यलमग्यत्वप्य बःघकदाभावमापाततः खतो दशनमात्रे ख 

जालो निदेठमर्ति अनणएव प्रामाण्यद्ोद्य(गिकवे ऽपि 

बःधकाभावउनिञ्चयादेव निद्चवः | अन्यथा प्रमाऽप्रलावा 

साच्तात्परस्यरासाधनं वेत सुणयः कापि न स्यात् | 

यद हदे 1† बहनां षश्चर्ादयादि तच्च खतो ष्टह्ीत 

इषदेतुस्तनपानादेबधावतारःटन्यख दष्डेनोरयहात । 

उपस्यितत्वादुपपाद्कवाञ्च पुलजन्रन्नानद्ध र्षद्ेइत्वेन 

कल्यनात् | श्यन्यप्रिवत्तालं षकारं भर्मिष्यतोति 

अद्धःय कथमेवभिति चेत् रन्तिः कायान्वितन्नानेऽपि 
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शक्निने ग्टडोत प्रयोज्यत्तानहेद्धनां ब्धत्वात् | अन- 

म्वथा सिद्ध गब्द्ालुव्िघिानख च ठल्यतवात् अन्यपिवन्नान- 

द्यान्तान ञ्च ज्ञानेऽपि वा तदुपदितिनियने मानाभावात् 

सन्देष्ाभाोप्पत्तेः लिङ्गःभासजन्यकाकत)लोयसस्पन्नस"- 

बादालुमितिवङ्षेण लिङ्गेन पुनजन््न्नानादुमानसम्भषाञ्ध। 

तदधशक्तिसदहो 

विषयस्य तथयाभाषैन तयोर्यथार्थत्वात् । 

नचाभासत्वे नालुमितेभ्वंमत्वे भ्बमः, 

यथा कञ्चित् 

खवसञ्चाराधिषठित' द्ासपुत्रकं . घटमानयेति निदुडक्ते 

ख च तानयति तदा चेतनव्यवह्धराद्ित् तदश 

बालो व्युरदयते-दयं क्रिया, क्षतिभन्दा, ठा ्नानजन्या, 

चानं तद्ाक्यजन्यभित्यजतमितिपरस्मरायाः भ्रमत्वे ऽपि तद्धत 

शक्तिग्रहः तच्जन्यशाब्द्बोधञ्च यथाथै एव विषय 

वथाभावादिति ख्धिः श्द्धार् शक्तम् इति | अतण 

"यच्च दुःखेन सम्भिन्न न च यस्तमनन्तरम् | अभिला- 

श्ोपपच्चञ्च तत छखं सखःपदास्सदम्” दव्यर्यवादोपस्विते 

श्ुखे वेदादे खगेपदस्य शक्ति पड्ः*। 

काय्यिन् नि कयमस्यस्य इनि {काय्यं युक्तो २का्या- 

धिनि (उभेदार) व्याकरणोक्ते 

“काय्यं मलुभवन् ड कार्ययं निमित्ततया नाग्ौयते" 

र्खाटेथस्यानिनि च 

परिभा० । कलत्र कार्यींति निहू^यात् ““टकाच्तरात् ठतो- 

जातेः सप्रस्याञ्च न ठौ (इनिठनौ) क्टतौ" दलुक्तिरष्य- 

नित्या | वतः ठप् मख वः ` कार्यवत् | ठन् काव्यिक- 

तत्रा तरि* । तनन इनौ भदपि च स्तियां ङोप् । 

कांशेय षस्तो ठंक्खपरपरत्यं बा ठञ्च । कयकर्धैरपये 

ऋषिभेदे स्त्रियां डोप भकार्थकेयोएत्ात् कार्भकेयोइन्ः" 

शत० तरार १४.६.,४.३२, वेद ववण ने | 

का्शश्वोय लि कशाश्ेन नरेत्तादि ठेथाश्चा, चद्रब्थां 

ऋण । ठंशाश्चन्डित्तादौ |. 

काश्मंरोस्त्ली शथ-खायं णिच--भावे मनिन् कास् राति 
रा-क गौरा डेष् | ज्रौ परशौिलते ककः रगाम्भरौटृक्तेभरतः। 

काश्यं न.कथद्य भावः प्य् । ?कशते “निरबन्वसन्चातस्षाग 
काश्यम्” रघुः । खाये ष्ञ्। रङ्गे इले, 

४ल कृचे (डय) टचे कदरे च षु" राजनि । 

कार्ष विवि; शीलनम्य त्राणः कषिीले ठषीण्डे भररः। 

कार्षापण एन° कर्षद्धोदम् खार्घेवा अण । तेन अपर्य 

च्ा+-पया-कम्पणि घ । †{ऋशीोतिरर्िके तालिके कषर 

“कार्षापणस्तु शन्नः का्पिकस्तःखिकः पणः" मनुः | 

्षोडशप्रग्णात्मके पुराणे (कहन) इति ख्याते मानभेदे 

{ १९८१] 
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काष्ण 

<माषः षोड़पभागप्तुन्नेयः क।षांपणदय तु । काकिनी 

(उड) ठ चभागो माषख परिक।द्िता। प्ञ्नद्याः 

प्रहरे त सुन्नेयं व्यपरह्धारिकौ | कार्षापरणप्रमाणन्तु तच्चि 

बद्वम् (परिभाषितम्) द्रव तत्"काद्टा° एषो उथेन्यत हेमा - 

द्रौ विंशतोति पाठः| अतण "इालिं्त्प्किषगावो वतसः 

प्ैराखिकोभवेत्” कात्या० ख्टतौ एुराणद्रयवाच्यह््) वि '- 

श् पणानां ग मूत्यत्वे नाभिधानम्। “खश्ोतिभिवैराटकं; 

पण इत्यभिधोयते | ते षोडशः पुरःणं स्यात् रजतं सध- 

भिस्तु तैः" भविष्यषु°। "“कःर्षापश्यकमूल्या हि दरिद्राण्णां 

प्रको्तिता" प्रारत० | “कार्षापयं भवेहर्डयो यनान्यः 

प्राछतोजनः। तत्रे राजा वेदस्य सहखमिति धारा” 

“सश्न्ष्जेद्राजमागे यस्वममेध्यमनापदि। सद्धौ काषा- 

` परशौ दव्यात्ण्महः । ^ कार्षाप्ो, दः चणा दिषि रौषयः 

्रव्त॑ते । प्योनिबद्ः पूर्वस्यां षोडशैव पर्या: पलम् । 
३दश्िखटेशप्रसिद्ध पूवव देयप्रसिद्धपण 

परमाये च । कार्षापणेन क्रोतः टिठन् वा प्रतिरादेषद्च 

दति नारदोक्त 

द्दुद्धारणायः कार्षापण्कि प्ते प्रतिक ततक्रीते निर 

स्तिया डप् । काषां पको प्रतिक्तो अध्यद्वैपूरगीत् द्िगोच 

त्य वा लक् । अध्य्ंकार्षापण चअध्यजं कःषापणिकं 

साद्धं कार्षापणक्रोते एषं दिकाषौपण विकःषौपणिकः 

कार्षापण्यक्रोति त्रि] पर्ादिपाढात् खायैऽण् । 

कार्षापण कारषांपशसंवजोविष् वि बभव । 

कामि लि° कष्तीति करप; ततः खायेबा. दञ् । १कघं ण- 

शोके रनलगेतमखापनेर्तरि | “काणिरसि कट् 

त्वा ्तित्या उनच्नयाभि" यज्०६,६ द | कर्मतींशभलः 

कप; अनर्गत्मलःपनेताखि" बेददो० ५क।भिरसोल्याडह 

शमलमेवासायपञ्जावयति"” तैत्ति । 

कार्णिक लि० के नित्यमच्छति ेदा० ठञ् । निकर्षण ङ 

कर्थ क्रीतः ठ । १ क्रोते । ततपरिमा गस्य ठक् । 

श्कपपरिमाणयुक्त । केः कषगां शं लमस्य ठक् । ४ षके 

हेमच० । ख्ये ठक । ५कपरिभादे | ^तालन्गः 

काकः पणः” मतुः: । 

काश्च न° कुट्ख भावः ददा. ष्यज । लं्टत्व पन्चे इमनिच् 

कशटिमन् त्राय एु° । चित्वात् स्तिया डोप्वलोप्रौ । 

काष्णं लिन्ल््ेदम् चप् । {लष्णद्छगसन्धिनि । ५काष्णारौरष- 

बास्तानि चम्साखि ब्रह्मचार्य" मनुः  रलब्यहोपायन- 

सम्बन्विनि च “कष्ण ेदमिमं विदान् च्रावयित्वाधेम 

चते" भाग्वान्प०६क०) ठष्योदेवताख अण् । ३छष्णाख्य- 
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पिष्ण देवतःके ह्रदौ {तिर । “कारषणेख पाता शतुः 

स [मच्ददवः पतत्" रघुः । ४शतावय्धां स्रः रजनि 

काष्णजिनि ए रष्णाजिनख्पेरपन्यम् दज । कष्ण जिने 

रपये ५कलमतिमिति कार्व्णा जिनः कव्यान्खौ०,६२३ 

काष्णायन ए० कणख व्यासस्य गोतरापत्यस् नङ ब) द्धरे 

वाशष्ठे च गिञ्ष्ये फक्] ठष्णसखय व्यास गोतरापलये 

१) दे रवःसि्ठे च । 

कार्ष्णायस न ङष्णस्यायरोविकारः खश् । कंणायस्ख 

पकारे ^काष्णांवसषमलहुःःरः पारव्रज्या च नित्यशः 

मनुः । स्तियां डप् । “श्वः काष्णायरों दद्यात्"मनुः। 

कार्णं उस्त्रः रुष्णस्याप्यं बाधा ° दञ् । ठष्णख व्यासष्ा पये 

शुकदेव । “युगपर््पः कारष्णिनन्द्शिव्ररथस्तथा भा 

च्ा० १२२अ न ऋ{षकोत्तने | ३रोकणेये कामदेवे च । 

भ्ससाचतं वङ्यामभास कष्ण कमललोचनम्" हरिण 

१६३ च्य० । अद्धोत्पत्तिकथा कामन्द उक्ता । 

कार्ष्णी न० ष्णस्य भावः दद।दि* ष्यञ् वा | {कष्णत्व 

ष्णस्य मोत्रापत्यम् गगा ^ यज् । ब्राह्धण्वासिषद्च लख 

व्यास गोल्रापले पुःस्ती स्तयां डप् तद्ध छलः 

करा०ऋग्ट । काष्णः ठं णगो नापल् च्छते स्तिव} डोप । 

क्षाष्मं न् न° क्षत्त्र छंष-खायें गिच्-चराधारे सनन । {युद्ध 

तत्न होतसेतरं योधाः कर्षन्ति -तख्छ तथात्वम् । «कद्र न् 

याजो न्यक्रभोत्'' ऋ०६।९६।१ “"काष्मन् कारं बुद्धम्" 

भार} देतः भावे मलिनं} रेकर्षये च। 

काष्मरो सी ठष-खिच-सनिन् काष्ं. कर्पणं राति ददाति 

रा-क. गौरा० कष । श्रीपं तखाः विकारः यत्| 

कुष्य शरो पर्ठडिकलाधयवे । ^“ पालाश कङ्गतकापु य्य 
#1 € ^ ५ 

वैल्ान्'' कात्या० शरौ; २,८१ | ककभाष्ये कास य्येति 

पाठया उटत्वात् 'तालव्यमध्योऽपि तत्रार्थे) 

कष्य एलष्यतेऽखौ क्ष -घञ् ख्व ये प्यज् । शालदत्ते अमरः। 

कान्त कालोप ( यत्तया कालनदयार्धपदेये ) अद 

चु, उभ सकण सेट् । कालयतिते खवक्ालत्-त, 

कलयास्-बभूय-खास-चङ्ार- चक्र । कालविष्यति-ते 

काल घ" भ्षदलति खच् कोः का,। !लणबसे 

तस्य वच $षट्मूण्कत्यात् तशात्वस् । दस्य 

च्यशं आद्यच् । र्तदख यक्त त्रि° । श्जोहे न° वाच 

स्पतिः । धाठघ तध छष्णतवात् तथात्वम् । 8 कङ्को न° 

रा्जनि० ५ काल।यङ़े गल्वैद्व्यनेदे न^चन्द् व° । तदौ- 

संव्वदव्येष लष्णतात्तथालम्,+ दशोक्वि एलो" 

राजनि० तद्ध पचिषु ल्णत्वात्तथात्वम् स्तिया डोष। 

राले ट्रक्रचित्रके €क समे (कालक रेन्द्)) टके च 

षुनराजनि०। १.अशनिग्रहेमेदिग्ठणत्वात्तख तथत्वम् | 

कलयतिस्व्ं चुण्कल -ऋच् `कालक्षमयवेलखिति"पा* 

निदूष्यात् नि» उपधाद् षैः | {यमराजे १२महाकाने 

शिते मेदि । रेपरमेश्वरे "कालादि लोकन्तयछत्- 

प्रषः” “कालः कलयतामहम्» इति च गोता "कवः 

चदथनः कल; परमहो परियद्धः विष्णुस । ""नयोम- 

योऽयं भगवान कालात्मा कालकदिभ्ः" ख्.सि°) 

श्वनामख्याते परत्वापरत्दधीद्ेतौ न्याया{द्मतञिद्धे 

† ४द्रव्यभेदे } वच्चि्पणं कथाट्ने उप्तरटत्तौ च यथा 

“परद्खिन्नप्रर' टुगपत् विर लिप्रमति काव- 

लिङ्गानि” कररह०'. 

+"दइतिषब्दो ज्ञानप्रकारपरः प्रतयकसमिसम्बध्यते तथा- 

चापरसिति प्रत्ययो ट्गपदितिप्रच्यः चिरमितिप्रत्ययः 

अपरसित्रपर- 

मि्यनेन पर्खित् परभि्यपद्रषव्य रेनायमयेः-बह्धतर- 

ल्िए्मितिव्त्ययः काललङ्गानं.वल्र्भैः , 

तपरनपरिस्यन्दान्तरितजन्न स्यपिरे युवानमव्धिं ठता 

$परंत्वसत्मद्यते तद्धापरत्यमसमवायिकारणसापेत्तम्, न च 

ख्दपादासमवायिकारण व्यभिचारात् त्रव।खां गन्धादीनां 

धायौ परत्वाद्यनुन्प.दकूत्वात् सयर्भ्ाष्यणाद्भेदेन भिनच्नख 

पर्कं व्यभिचारात् न चावच्छिद्धपरिमाखं तथा तख 

विज्ञातोयानारम्भकत्वात् तपनपरिस्सन्द्नाञ्च व्यधिकरण - 

त्वात् तदष्च्छिन्नटूव्यश्योग णवासुमवायिकारणं परशि- 

ष्यते तच्च दव्य पिर्डमानण्डोभयसं युक्त विभु खात् 

भाकाशस्य ततृखाभाव्यषल्ने कविदपि भेयभिषातात् 

सव्व भेरोष अब्दोत्पत्तिप्रसङ्गः | तथाच कालप मातत 

शड़संयुक्तस्य पिण्डेन श्योगोऽपरत्वासमराविकारणं 

काल एष सात्त गाुम्रियोपनायव्ः छात्रनय दरव्यान्त- 

रध द्रव्यानराशच्छद्य स्वप्रतयासत्यतिरिक्रस।च्नक- 

षापेत्तत्वात् अन्यथा वार'णसीख्यन भद्वारजनासूखिस्ना 

पाटालघत्रे शपि स्फटिकमण्णरारूर्यप्रसङ्कात् । काल त 

ततृखभ)वत्यै¶ कल्यनादयमदोषः } काकेनापिरागचक्रमः 

कथं न दूतिचेत् नियतक्रयोपनायकत्वे नेव तर्किद्धः णर 

स्यविरमवधिं ठत्वा यनि परतोत्प्रत्तिनिष्पणोया । युग 

पिति दुगपच्जायन्ते वुगपलति्टन्ति र्गयत् बुव्वन्ति 

इन्यादि -प्रत्वयानाच्च कञ्चित् काले णक द्टव्येगतौ 

एकर ्ययगत्वरवच्छिद्रकाले द्यः, नवचाप्राप्ना ए 
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दययैगतयो विेष्तामनुभवन्ति । न चसखद््पप्रत्ययासन्ना 

ष ताः. तख्ाटेताहशविशिष्टप्र्ययान्यथालुपपनत्या विशेषण 

प्रापक यट द्रव्यं स कालः” उपस्छारटत्तिः । 

ननल्ु रिष्यत॒ कालः, सत॒ नित्यो द्रव्य वेतिन 

प्रभाण्मत चाह” | 

५द्व्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते” कण्दर | 
“"यथा शाबुपरमा योग वन्ता व्यत्म् अट्रव्यद्रव्यत्वाद्ध 

नित्यत्वं तथा कालखापीत्यथः» उप० + 

“तथापि सन्तु बहवः काला दत ऋ" 

तन्तव भावेन" कण्ण | 

ब्याश्थयातमिति बिपरिणतेनान्वयः| चखरादटिप्र ययानां 

कारलिङ्गनां सव्व त्राविेषाद्नेकतेऽष्छत्मनामिव पेष. 

एलङ्गाभागात् खत्तावदेकत्वं कालखेत्थथयः , नन्वेव चणलव- 

हहतेयामदिगसाहोरालप त्मासर्त्वंयनसंवत्सरादिमेदेन 

भूयांसः कालास्तत् कथमेकः दूति चेन्न भेद्भानख उषपा- 

थागबन्वनत्वात् यथा एक एष श्फटकम{ण््छवाता- 

; पिङ्धाद्युपाध्यपरागेण भिन्न द्व भाषते तयक एष कालः 

र्य स्पन्दाद्यवच्छेदमेदेन वत्तत्कायथ 1वच्ेद कभेरेन च भिन्न दष 

भासत इत्ययुपगसात् तथाच कालोपध्यव्यापक्षः काले 

चाधिः, सख'घेयकाद्ाचित्काभावप्रतियोम्यनाधारः कालो 

षा क्ष्यः प्रतिन्त्ं कद्यचिदुत्पप्तः कखयचिददिनाशथादेत- 

द्ध्यवक्षेयम् । चलणद्वच्च खर इत्याद्यागमप्रसिद्खम्। नलु 

लथाष्यती तानागतवत्तं मानमेदेन कालत्रयसतु, चयते हि 

““लेकाल्यख्पावेते" “न्ौकाल्यासिङ्िः” इन्यादोति चेन्न 

लौ क,च्यव्य गा रात् येन हि दस्तुना यः कःलोऽवच्छि- 

द्यते स तस्य वत्तमानः यत्प्रागभावेन यवः कालोऽवच्छि 

द्यते ख तख भविष्यत्कालः यत्मध्व सेन यः कालोऽवच्छि- 

द्यते ख तखातीतक्रालः तथा चावच्छेट्कव्रित्वाधोनः काल- 

ल्ित्विव्यवदह्ारः'' उपस्त्तर ट्त ! 

५ददानो सर्रमत्पत्तिमतां कालः कारणमित्याह 

“(नद्यं षुभावाद्निषटेष् भावात् कारये कालाख्ये- 

ति" कण्द्०। 

द्तिन्दो हेतौ दतिहितोः कारे -सर्व्वोत्प्तिमत्कारये 

लालः दयाया | हेठमाह नित्ये षुभावात् चअनि्येष 

भावादिति जिन्येषु ऋकाशादिष युगप्रञ्जलातः व्िरजातः 

चिप्र जातः इदानीं जातः दिशा"जातः रात्रौ जात 

स्या टिप्र्वखभाकात् अनिव्येषु घटपटादिष यौगपद्या- 

दिप्रत्ययानां भावात् खन॒यव्यतिरेकाभ्यां कारणं ला 

४९७ 

द्व्य्ः| न केवलं यौगप्द्यादिप्र्ययव्रलात् कालस शर्व 

वृप्तिमच्चिमित्तक्रारण्त्वम् अपित् षष्पफलादोनां हेमन्ति- 

कवारन्तिकप्राह पया दिश ज्ञःबलःदेव तदध्यवसेयम् ` उप* | 

भाषाश्चक्तावल्योञ्च सङ्कपेण तच्निख॒ं यो यथया 

“जन्यानां जनकः कलोजगत,माखयोमतः |" 

““परापरत्वधोहेतः क्षणादि: खादुपाधितः? भाषा । 

«काल निद्धपयवि जन्यानामिति ततर प्रमाणं द्यं 

वितरमाह जगतामिति तथाहि इदानीं घटद्र्यादिप्रतोतिः 

श्रयं परिष्यन्द्ादिकः वदि दिषयीक्रोति तद् खव्थपरि- 

श्यन्दाद्ना घटादेः सम्बन्धोवाच्यः स च संयोगाद 

सम्भग्तौति कालणएप्र तत्छम्बन्धषटकः कल्पवुते इच्च 

तस्धाश्चवत्वमपि सम्यक् । प्रमाणान्तर' देवति परापर 

त्वेति परत्वापरत्ववद्ध रसाधारणं निमित्तं क लए पर- 

त्वापरत्वयोरसषमवायिकारणसंयोगाच्रयोल।घवादतिरिकरः 

कलप्यतद्ति भावरः | नन्देकय कालस्य शिडौ च्षणदि- 

नमासपषांदित्रमयभेदोन सादतच्रादह च्तर्णाद्रिति काश 

श्वेकोऽपि उपाधिभेदात् चणदिव्यःहारविषयः, उपा- 

धित सखजन्दश्भिगप्रागभावारख्छिचच कम्प) पून्बसंयो- 

गापच्छित्रेगिभिागोता पू्वसंयोगावच्छिन्नञत्तरसंयोगप्राग- 

भावो वा उत्तरसंयागाषच्छिन्नं कम्रं वा| नचोत्तर- 

संयोगानन्तर' तच्षण्व्यश््ारो न खादिति वाच्य" कम्मा- 

न्तरसन्तवादिति। नड्ाप्रलवे चणादिव्यव्हारोययपि, तदा- 

ऽना यन्य ध्व'सेनोपपाद्न।यः | दिना दिव्यव्ह्ाररस्तु तत्त- 

वृ्तणकूटंरेवेति" सक्ताबस्णे | 

वाकिकशिरोमण्ना रघुनायशिरो्मणना च पदाधै- 

निद्धपणप्रकरपे ^तत्र दिङ्गालौ मेश्चरादतिरिच्येते” 

ष्ति व्द्ना विभर्प् क्य कालस खर्डन अंगम् । 

रघुरेवरामभद्राभ्यां तदिडतं ततः सुंच्िष्य पद्ाथतन्त्वसारे 

श्व जयनारायशतकप्रञ्चाननेन दशित यथा 

“दिक्कालौ नेचरादतिरिनौ, प्राच्यां षट इदानाँवटः 

इन्यादिव्यवद्धारख ईश्चरात्मकविभुविष्यकत्ेनेगोप्रपत्तेः, 

नच तयोर्भिच्नपिषयकरत्वमलभवसङ्धभिति वाच्यं स्या सति 

प्राच्यां घटः प्रतोष्यां वटः इदानीं घटः तद्ानों चट 

ष्व्यादेरपि भिन्नभिन्नविषयकत्वार्भवात् कार्लद्गरपि 

बद्धत्वाङ्योकारप्रसद्धात्, तथा च उपाधनेदादेकया दषा 

एकेन कालेन च यथा भवतां बद्धनां व्यवडएराण्ःऋयप्र त्ति 

श्तयाऽद्ाकमपि रदेनेश्रोखागमानुमानतमप्था सदन 

व्यं शरानेव ताद शव्यवद्ाणापाधभेदाद्षपश्चि सम्भवति, 
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क्थ्य फियाटौ स्वमंयुनेशचरसंयोग पनः िरत्ल'दिसम्बन्धेन 

चटारेः सन्वसम्भञेन तत्यम्बन्वषटकनयाप्यति'रक्रक्राला- 

दयादिः | आयता चथा एञातिरिक्राः इद-नःसिन्यादि- 

व्यव््।रविषय।, विभागप्रागनाउ) वच्छिच्नकस्यमणः न्ण- 

स्वसम्भवात् भावनिक सन्रजयरिभागान्तरप्रागभावारवच्छि- 

चस्य कम्प्रणः त्षच्तु यादिष्यायत्वन तादचस्योपा 

धित्वासम्भवात् नच विभागे सवजन्यत्वं तिजेषग्पोयम, 

ष्व वानल॒गभादनन्गमापत्तेः, विभागक्ननादिदषायःश्पा- 

ध्यन्तरस्य वाच्यतया तावताष्यननुगमड्ध, रश्डोपाधोना- 

सतरक्रानां लखशकपद्।नस्वद्पाण्णां कणा नार्वश्याभ्य पेव - 

ज्या तरे तादटशाः सत्व व्यपङ।रा उपपाद्नोयाः किम- 

तिरक्तन क्रालेतेति? | 

कषांख्यमते नस्य काग^लभाँवः न इयक्तन््वान्तरत्व" तदे- 

तां व्वद्धत्रभ,ष्ययो दै शिनम् 

"सख ण्डादिक्।नयोः सटटिमाह”» भा | 

° दिक्रालाबाकाथादिग्यः» सांचष्ट । 

५नन्यौ यौ दिज्ञालो 41 गक.थप्ल.तभूनो पलेग फतिो- 
चावेव , च्छतो दिकालयोर्जिनत्योपपशचिः। ५चाकायञत् 

शेव्रगनड नत्य ` दन्य दश्ुत्यक्त विभुत्व चाकाशस्य्ोपपन्नम् | 

योतु खण्ड़दङ्गालौ तौ त तचड्पाधिरुयोगादाक्ाथाद- 

त्पव्येते इन्ययः च) दयद्दनोपाश्प्च्खादिति) यद्यपि 

वन्तदुपाधिविशिराकाशमेब खण्डदिक्ग रौ तथापि बिधि. 

श्खयातिरिक्रताभ्ब पममदादेन वये षकनये चोन काय- 

तावत् तत्क।थापनरोक्तम् " प्रभा ०। 

"ऋत्पदं द््भयिष्यम'खमाघवन्धो च वाचष्यतिमतेन 

कालखण्डन त॒ नि्यरिभुकालखख्डनपर' तथाहि 

“८उपाधिभियति नतु तदानितिण्सा०्ख० उपाध्मिदेव 

धर्म्मिभेदासम्भतव्स्य व्य।स्यापनात् ध्पिणः कालस एक. 

स्येन उपाधिना भेद्' ण्बवात् उपाधिना नाऽनागतादि 

भदव्यवद्धारसम््वः तया च क्रियादेरेव उपाधिभूतस्या- 

सागता दिव्यव््धारोपप।दृञ्जनया तच्ेय कालत्वम् । खत- 

रष करियर काल इव्याभयुक्रोक्तिः। 

कालमाधदवोये च साधवे शङ्कःपू चकं कालस त्यं न्यरूपि 

"नतु सायश्चुद्रनः सफलः कालस्य गगनक्स्ुमायरू्न- 

श्वत तटेतत्परमरडस्येम{भिजानानः कपिलमहाषनि- 

स्त्वा नियिंबेक्तक। मः कालश्परेच्छान्यान्येव पञ्चवि- 

शतितच्त्वा(न विविच "'गूसैप्रसतिरवकतिभंडदादयाः प्रज. 

विक्द्षितयः सप्र षाडपकस्तु विकारा न प्रज्ञतिन शद्विः 

{ १९८४} काल 

षरूषः इति| न चनेष्वोय तन्त्वेष कालब्यान्तभाषोः सुनिना 

व्विलित दूति शङ्गनणैयम् त्वदभिमतम्य कालम्य पञ्च 

विं शतितन्त्वानें चान्याटशःनि लत्तणानि | सत्वरजस्ल- 

सोगग्णानां साम्यावस्था सनप्रकति्मदडङ्'रपञ्चतनाना- 

शयानां स्वप्नानां प्रकनिग्डिनीनां मध्यःष्यवसायहेदुभे. 

प्तन्त्व 7 ऋभिमानद्ेतुरह्ष्कारः। शब्दस्पपेखपरसगन्धाक- 

कानि पञ्चतन्णतर-ि एथिव्याष्टपञ्चमरू'भूनानमिकादओे- 

म्दियिाष्याद्धघोडशविकाराणौ लकष्यःनिप्रश्ङ्धिनि। चयप्र 

छतर, पुरुष्शिदात्मकः। नांवलत्तणकेष सक्वेषं 

कालस्यान्नभवः सम्य व्यते नापि षड्शं तन्तवान्नर जचि- 

रभन्ते । कथं लद्धि शजिप्रफोते(नि तच्वानि च्ा्यामिः 

शंग्टह्णान दैश्चरछष्णो बन्हःकरण्णान्त करणे विधिन्वन् 

कालं व्यर्हार ९ “सांप्रनसालं कडा लिक्ालमाभ्यन्तर 

करणमि्त | परप्रखिड्या परो बोधनोय दति न्य-देनायं 

व्यश्ारो न तु खसङान्ताभि-येष्येति क्टामः। ऋत 

एतदवो व्याचत्ताणा वाञ्स्यतिभिश्रास्तन्वकौख याभे 

भाद्धः “कालस्तु रयोषिकभिभत एकतो नानागतानीतादि 

भेदं प्रत्त यितमदति । तद्ादयं येरुपाध्मिदट्रतीताना- 

शतादिभेदभावं प्रतिपद्यते सन्तु तणोणधयो व्यग्हार- 

तवः कतमनर्धना कालेनेति सांख्याचायाः'' । रखा 

क्षार्पतच््वःन्तराभ्युपगम दूति अयोच्येत-भूलकाो 

वत्तं मानकर्ल भपिष्यत्काल {त रवं ्िष्वपि भृतादि- 

ष्वरुगतः कालप्रयय रकमनुगतं कालत्वमन्तरेखाहषप- 

पच्च इति तच्च पदाचप्र्ययषदुपपत्तेः यथा भवन्मते 

दव्यपदार्यो युखपदाये इनि षट भावेषु चठषभाषेषुनु- 

गतः पदाप्र्यय एकमलुगनत पदारशब्दवाच्य' तच्वा- 

न्तरमन्तरेणाप्यृपपद्चः । तथा कालप्रयोगोऽपि कनो 

नोपपदोत | | तख निस्तन्तवः काल नयेत" महानयस- 

द्यम: मलारच्छिरोमप्माववाचार्मे्य न कथद्धिदग्यपपच् 

षेव प्राप्रे नमः आयुष्मत तदेवं निर्ूदकालतक्त्वं यः 

प्रषः स क्श्छे हेतोः? इतिष्क्रव्यम् । कि कपिकमह्ाहनि- 

ना निरगछतत्वात् ११ किंग सांख्यथाच्तरप्रणोतेषु तन्त्वेष सं 

ग्टङ्ोलत्वात् १२ उत ललणाभावात् १९ अःहोखित्ममाख्षु 

भावात् १४ अथवा प्रयोजञमामागत् १५.दअथ ग तन्त्वगतपच्च- 

किंथतिबि'ख्याभ्यासपाटबेनाभ्यदितात् चङ्धाजेाद्यात्१६.न 

प्रथलः कलनिराकरण््तष्छ निमा मरणोत्खाचप- 

खभ्भात् । न हितोयः अतिप्रसङ्गात् ऋग्वेदपोक्ताना 

_ च्यो(तटोमादीनामादुतदषदेदगःग्बबेदप्रो कान) मं लघ, 



काल [१९८५] काल 

स्तरष्वरादटीना नासंग्ट्णोतत्वेन तेष्वपि भवतः प्रहेषः 

पैन बाध्यत? | खव नेषां विषैयष्य ' ऽमंस््ेरप छखदुःख- 

भोहात्मरूत्येन युण्तयान्त्मतत्वदसये गथात् ूंपदष्व्र- 

श्वयते तद्धि कालष्टाष्यसौ न दशण्डवारित इति बद्ध" 

खम।धतस } कालम्य गणत्र्यपरिणामत्वो साव्यप्त्वम 

{नित्यता च धघटादेरिष प्रसज्येत तेत् १ निर्योनरनयय 

काखतच्तवाभिनितेशग्तो व्े^षकादेः पतत्वयं जुप्रहारः 

शिरसि | बेदर्वाद्नां तुन कापि त्तिः । कालस्योत- 

प्रत्ति्ावयत्वयोः प्रयक्शुतावपरनभ्यमानत्वात | तत्ति- 

शरोयय खायां नारायणे कालोन्प्रनिराम्न्नायति “श्र 

निमेषा जन्िरे विद्युतः धुरषाटधि कलासदनौः काठा- 

चष्ोरात्राखच सवशः आदाता मामा ऋतव. संव 

रश्च कल्यतासिति" तम्यानेष शस्व यामार्गकेतक्ञचयन 

आद्ये साव्रयश्त्व' चये" उकरौत्रेवो षासांशिवकला- 

अवपरानासितः प्रतोच्येधिति" । दूनोक्षाादनुवाक्ञातनो- 

च्येष चखधसतनेष च रवाकेपर काकावयदान)द्दुरनं ध्यातव्य 

नैष =क्रः वस्तरण चोक्तानोत्ययः | नियत्वजिरयव- 

सवाभिधायिनो दै येषिकाईदि चास्तख्य “खब्डता देवता" इति 

बदापेतिकल्ित्यतायप'मन्तहन ग्य परेलयत्तरात्तसद्वत् छं 

ष्परैयोभ्यापयवन्यज्यताथ) च. तात्प व्नोयम् । 
“खथ मन्यसे महता तपरः थिरमाराध्य तद्माद् 

ऋन्धत्तपतत्वपटः कणयादश्ुक्ििद्पत्पयं सथ्यगवेत्तोति वेद् 

श्यैप मन्द्मतिप्रतोतादर्थादिर्गान्र नेतव्यल्लि^त.। ` एवमपि 

यथ प्रसादादयं सवेन्नताभल्लमत एश शिवो श्ुष्यः 

शन्न इति तकातातुसारेख कणाद्सनष्टवान्यय्ानयनम- 

त्न्तछचितम् । भिव हि गेषु खागमेषु षट{नि"गत्- 

लक्वानि जिद्पयत् 

निंखिचदेवागमसारमार्ययाभिः संग्टह्णानो 

कालनक्तवोत्प्तिमङ्गोन्वक।र । 

भोजराजः 

शरद्धानि पञ्च तत्वःनि {शगथक्रिसद्रशिवेत्ररव्द्ाख्यानि 

निदष्यतेराग्यि निर्दिधन्द्ायाकायेत्योक्रिपपकभेव कालं 
निरदिन्तव् "एसो जगतः ऊतये मायातन्त्र कौं भउति। 

कालो नियति सथा कला च विद्या चख रागश्च” इति 

बानि भायांसहितान्येकादशथ तत्त्वानि खांख्यपखिड्पञ्च- 

विं यतितत्वानि धोदिष्य. षिटरखछच्निद्मादह ^नाना- 

विधशाक्तमयो सा जलनयात कालतश््वमेवादौ। भवि भवद्- 

भूतमयं कलयति जगदेष काद्ोऽतः” दति । तदटटीशाकार 

शल्य व्याचद्यौ | ""मन्वेष कालो गैयायिक्षाद्भिनिन्यो- 

म्ब पगतः खत रह लाव्रिभवदूगलमयाश्रति । भूतादि 

परेण लि्विधत्वात् अरेतनत्वनादखानियत्व' सिद्धि 
भावरः | केन अर्येपाद्य छि डरग्ाड ^कलयि जगरेष 
क्ालोऽतः ' दूति | {चर्तिप्रादिप्र्ययोपाधिद्वारेण कल - 

यन्याकिप्नत्यपे ` दरनि। द्व्य प्र्तुनसहऊनरैनाप्रसः 

काद् याव्त््य बाधे सति उत्तरमामांसागन्डितोया.- 
भ्यायप्रथनाधिकरणन्यायोऽनुग्टडाते तख च न्यायस् 

खधाशऽजो स्लोकगौ ^वांख्यन्डत्यःलि सद्ोकोनग वा बेदष- 
भन्वये | भं वेद्: सवरश: सद्धोच्योऽनवक्!शया, प्रत्य - 

चद्धतिम्लाभिमेन्वाद्टतिलि च्छतिः अम्लाक्षापिशो 
बष्या न सङ्खोवःऽनया ततः" दूति । यमय: | ऋग्वे - 

द दि.भरग्निहोतादिधर्म्गं बह्यशो जगत्क्टेव' च प्रति 

धादातेि } सांख्यश्डग्टदिस्तु प्रधनस्य जगत्कारष्णत्व 

प्रतिषाटयति तत्र न्या ख्या वेदष्य श्ङोदोऽस्तिञ 

केति संगे ष्ढनेजंगत्क रणावमन्तरे्ानवका त्वात् प्राबल्यं 

भेद्य तु धर्मेऽपि चरिनाये वाहौनेल्यम् । ततः ष्टव्य- 

चखरोण वेद्; रुकुच्ति इति पूः प्रतः । प्र्य्तशुतिभि- 

बेह्ध भिर नुन्ना मन्वादि सटेतयो ब्रह्मकारणता- 

भाचच्तते सांख्यश्टरतिस्तेका मूनहोना चेति इबेलत्वात् 

सव बाध्या खयो नास्ति वेद्ग्य सङोच दति सिद्धान्त 

ष्ति। थ ताकिकत्वाभिमानयड्ग्ट्ोतः सन् प्रव्रथ 

णं नवे भूतादोनामौपाधिकानां कालव्रियेषाणमेयो- 

त्यत्तिनित॒ निरुपाधिकस्य शख्यस्य कारयेति तहि 

कपदिक्ञान्वषणाय प्रटत्तचिन्तामणमलभतेतये वंषाचिश्ठ. 

रामायण प्रोक्सयाभाखकग्य त्वन्े विषयोऽभूः । यतः साध- 

त रैषर्म्यन्नानाय दव्य दीन्यन्विष्यन् परब्रह्मतत््वमवागमः ॥ 

व्यश्हार्ेतृनां भृतादिकलभियेषाणामाधारः खयं व्यग- 
ारानोत्तो नित्यो निरच्यपो छद्योयः कालः स परमा- 

तमव | तथाच श्रेताश्चतरा आखामर्नन्ति । य: कालकालो 

य्य खञविद्यः' इति। च्यासतां निग्यत्वानित्यवावयवत्व- 

व्चनता । ख$थाष्यस्ति स) ख्यतन्त्ेषु चाकः कालसंयङः 

खाच्चात्ययहभाव्स्तु ज्योतिष्टोनाद्षित् प्रङतिषुर्ष- 

विवेक्ञानुपयोगादिन्यवगन्तव्यम् | ढतोयच्त् ्पन्तौ ठ भवतो 

वेथेषिकपरिच्यगन्धोऽपि नास्तोति प्रक्टयतः | वथेषिक 

पन्येष सक्षि कालप्रजरणेष् तह्ञ्तणसय तत्साधक्ञातुमा- 

नष्यच प्रपर्चित्वात् प्रमाष्णान्तराखणितु कालसाधक्षानि 

लयैरोपन्यस्तानि तथा च तैत्तिरीया ्ारुणकेतुङ्ग 

सन्तरभासनन्ति "खटति; प्रत्यत्षमेतिद्धम् शनुमानदइदुश्यम् | 

एतेरादित्यभख्डतव सर्ववीरेष विधाद्धतेः' दति तव् श्देति 



काल 

खरुमेयश्युतिम॒लं मन्वादि यासनं, प्रत्यच्च' चओोलय्राद्यो 

ऽङंलिमो बेद्ाख्योऽ्तरराथिः, योगिप्ररक्त चैप्रनिषदा- 
रेतिद्यभितिषाश्पुरार्णादके 

ब्योतिःशास्तरसखाप्वलान्त्भाबो दच्व्यः। खसुभोयते ख- 

कलभूतं शट तवाक्यमनेनेत्ये सानः शिष्टाचारस्तसख च 

खन तयलुमापकत्व' ,भटाचाय्प्रिखटमभिहितम् | “खाचा 

रा खनति स्नात्वा ख्टतेख्च छतिल्नसिति, तदेवं 

खटत्यादीनां चतय" सफलम्, णशचवर्भिः सवर^रष्यादि- 

व्यमख्डलं प्रमीयत इति मन्त्रस्याथैः| नलु खटव्यादीनि 

भण्डलसा धकत्व नाल्नोपन्यस्तानि न त कालताधकत्वे- 

भिमतं शान्जिप्रयत्तं वा| 

नेति चेत् संव भख्डलस्य सार्यज्ञनोनप्रन्यत्तखिद्धित्वन 

तत्र॒ श्टन्याद्यदुपयोगात्+ कालव्रिवक्तयेगत कालनिवा- 

ष्कमराड़ले तान्युपन्यस्तानि, तथा च भण्डलदारा 

कालः प्रमीयते। कालविवत्ता चोत्तरमन्त षुतिष्फ़टा 

तनानन्तरो मन्त्रण पमाम्त्रायते, "श्रयो मरोचिमादत्त 

सखाह्ध वनादधि, तखाः पाक्भेषेण खतं काल विथे षण- 

निति” तद्छायस्थेः | भुवनगतं सचंभूतजातमधिकल्य- 

रघरीर्यपाकादिभिखवत्तदलखहस्मये सरीचिं खख" 

स्खःकर)ति तत्कतेन भूतपाकभेदेन निभेषादिः पराङइ- 

पथन्तः कालगिभेदटोऽखभिरवगतो भउतोति | कालप्रति 

पाद्कानि च श्ल्यादोय दाइरामः । तब प्रचः “कालं 

कालविभक्तिद्चोतिः' ख्टष्टप्रकरण्ये कालं व्यवजहार | 

यान्नदल्कोऽपि,“च्राद्धकालः प्रकोर्सिंतः""द्ति। खमन्या- 

स्वपि खडतिषदा हाय्य मू । ऋतिष्ुपि “ङत' खभ्रे िचि- 

नोति कालः" इति बह चा: । “अहमेव कालोनाद्ं काल- 

स्येति” तैक्षिरोयाः । '“का चं सण्ध्याकचच सन्ध्याया; काल 

दूति सामगाः । योगशास्त्ेऽपि. संयमविद्धिषाद्धारयाभ्या- 

नसमाधिल्रयद्धप्राद्योगिनोऽततादिकऋल प्रत्यच्तः पश्य 

न्तोति'खभिद्हितम् तवा च पातद्धलभ्रम्, “परिणाम 

लरवसंयमाद्तोतानागतादिन्नानभिति'' | साक्िप्रत्तमपि, 

अहमख्जिन्काले निवसामि, इत्य दुभरस्तवत्सारजनोनः । न 

चासौ बादान्द्रियदतः कालय प।दिषौनत्वात् | नापि 

मानपस्तार्वजेस्तदट्नङ्गोकारात् | नाष्यदुमानाद्जिन्यः 

परोत्प्रत्ययत्वात् | अतः सामयपभावेऽष्वपरोच्वद्थना- 

व्छालिप्र्यचमेतदिन्छौपरनिषद्मन्यन्ते | दूतिद्धासेऽपि 

महाभारते “प्रहरणौ घटिकान्वनो प्रहरो वटिकाधिकौ । 

स कालः कुतपोन्नेवः पित््ण, दत्तमन्नयमिति। घुरा- 

षेःपि ‹ श्नादिरेऽ भगवान्कालोशचैन्ताऽजरः परः" दति 
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प्राञ्च पौखमाखाख्यकले खस्वकृलोचितान् देवी े षेभ्यः 

चोरदभ्यादिषमेणादिकान् धम्य वेषा न् भादुवारादिका- 

विषे च समाचरन्ति तदेवमनेअप्रमाशप्रमिते काले 

परमाणाभावद्प्तयैः पत्तः कथमाश्द्ेत ?। नापि 

तािकेस्ता- , 

वत् सर्त्मत्तिनिमितरकारणत्वषह्ोषितस् । लोके कष्या- 

दय्.पयोगःःकालविशेषद्ध लषोवला{द्भिन्यं व च्यते । ष्ट्- 

परवेथप्रयाणाद्य् पयोगो च्योतिःश)स्दप्रशिङ्गः । श्रौतखा- 

त्तंकर्नरपयोगस्तु प्रद्ंविष्यते। तख त् सांख्यच्द्धाजाद्यल- 

तद्छय प्रहेष इत्ययं षतः पच्ठः परि ष्यते तथाच पापा 

तनः खख्य बुड्गुपराधं षुर्टाक्षनि माधवाचार्य समारो 

पयन् कया बा गित्तयान दण्डयोऽखि। तदेवं कालखम्रत्या 

ख्यातु म थक्यत्वान्नखुयोद्यमः सुफल इति सितम् । नच 

कतरक्रालोऽत्र निर्खोवते। 

प्रयोजनाभावादिति पञ्चमः पचो युज्यते । 

कि केव्लः कालः किंवा 

ननु किमियप्रसिङनाघया भोषवसि, न 

भोषयाम्यह जिद्चासत्ये ध कलायतव्यभेदा त्कालं विध्यम् । 

येन प्राण्िदिद्धादयोऽतोतवन्तं माना द्ङ्ूपेण कलयितव्याः 
स केवलः कालः | स च तन््वप्रकाशवचनेन पृव्वम् उद्ा- 

दतः “कलयति जगदेष कालोऽतः'" इति| ताडश्ोऽपि 

कार््योतगत्तिस्यितिषिनाथक्रारिखा येन कलयितव्यः ब 

कालक्रालद्ति। स च वासिठरामायंसे दशितः “काले 

पि कल्यते येनेति. खतश्च भवति“ विञ्रञदिश्चविदाढ, 

गेनन्नः; कालकालो युख्णी खथ पद्यः प्रधानचेलन्नः दूति 

श्युखो सखारमो्तस्थितिबन्वधेठररिति"" च करुमेषुराखेऽपि 

“अनादिरेष भगवान् कारोऽनन्तोऽज्ञरः परः| सषेगत्वात् 

ब्रह्माणो बद्बो र्द्रा 

एको भगवानोशः कालः 

खतन्त्रयात सवात्मत्वान्महेश्चरः। 

अन्ये नारःयखाद््यः। 

कपिरिति ख्टतः | बह्मनारायणे्ानां त्रयाणां प्राकृतो 

लयः। प्रोच्यते कालयोगेन पनरव च सम्भव; । परर 

नह्य च भूतानि वाच्देवोऽपि शङ्करः । कालेनेव च 

च्यन्ते सण यस्ते एनः | तखात् कालात्मक विच्च ष 

एप पस्नेश्वरः” इति । विष्ण धर्मौ तरेऽपि । -“अनादिनि - 

ध्नः कालो सदर: सङ्कभे्यः खरतर" । कलनाय रभूलानां (4 

कालः परिकोतिंदः। कपरणात् सव्वभूतानांखतु षभः 

ष्यः खतः | सपेभूतगमित्वाञ्च सर्द्रः परकोर्तितः 

च्पनाद्िननिधनत्वन स ह्ान् परमेश्वर इति च्चोतिभ्य 

श्तेरऽप ^भूतानामन्तठत्काखः कोऽन्यः कदनात्मच। 

द्ति। तनैव षति दयोर्मध्य कःलकाखोत्र न निखेतक 
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वद्य धमातुढानेषुहेठत्वेम हेयल्रादहपादेवत्वाञ्च। 

यस्वितरो मासपर्ततिश्यादिदूपः सोऽपि च्योतिःथान्त् 

सम्यहनिर्खोति दति ठंतमनया कालनिषवप्रठत्येति प्राप्रे 

नमः उमयमयतर निरेतव्यं कालकालखख जगदोश्वरख 

सर्ववे कमौरम्मेष् अनुचरसव्यतात् ऋतएद अष्टा 

पुर्या हवाचनाद् वञ्च रमन खरन्ि। “सषु कालेषु समस्त 

 देषेषुगेषका्येषु तरेर चरः । सर्वैः खद्पेभगवाननादिमा- 

न्ममास्तु साङ्कल्यविटडये हारिः । यख श्टत्या च नामोह्या 

तपोयन्नक्रिवादिष । न्न संपूणेतां याति स्ोबन्दे तम- 

च्युतमिति" । भाखादिखपमेदसख त॒ सखदूयेण ज्योतिषे 

नि्णौतत्वेऽपि श्रौतखास्त कमे विशेषेण सद कालखाङ्गा- 

ङ्गिभावो नियेतव्यः।' यद्यप्यसौ इेमादिप्रष्टतिष् सन्ये ष 

निर्योतस्त याप्यनेकल विप्रकोरंखंकतल एंयहायेनत्र यन्नः 

क्रियते| तदेकं चिक्लोषितख्य सन्वय कालद्प विषयः 

संखदद्ध्पं प्रयोजनं चास्तीति यं यन्य आरभ्यते" । 

. «निनो जन्यच्च कालौ हौ वयोराद्यः परेञ्वरः। सोऽवाङः- 

भनसगम्योऽपि देषो भक्ताुकम्यया"” निव्यकालख पर 

मेशरत्वे प्रमाण' पूरमेषो पन्यस्तम् । परमेश्चरसख चवा- 

डःमनसगो चर्त्वे स्वे बेदान्तालद् लसारिष्टतिषुराश्ानि 

तक्त्वविददुभवद्च प्रमाणम् । भक्तादगुा हिम् न्ति सतोकारञ् त 

वकार ख्य सामवेदथाखाविगेषे कलां विदादख्यायिकाया- 

मास्ब्रायते तख्ां दयाया यिकायाभेवश्क्तस्-खग्निवायि 

नद्रादयो देवा श्चरातुग्टह्ोताः सब्रल्न विजियमानाः 

स्वकोयत्नेय त्याभथ्यमिलयनिमन्यन्ते ड | तान् बोधायितुभ- 

वादमनसगम्य' परमेव ब्रह्म पूज्यां च्तगम्यां काञ्चिनुमूतिं 

ध एयित्वा प्रादुबेभु । तवा स वादं क्ञत्वापि राज. 

चिन्तादग्निशायू तदुत्रह्मततत्ं नेड बुवु धाते इन्द्रस्तु सातिक 

चित्तोबवधे इति| वाबिषटरामायणे$पि शएक्रोपाख्याने 

शुक्रं स्धतमवलोक्य तत्पिता च्यु: कुदो भारयितारं कालं 

असषधत तदनं कालोऽतुप्रहतमोदथेन खपेष्णाविब- 

भूवेति पञ्चते '"ऋयाकल्ितद्धपोऽसौ कालः कवलितप्रजः। 

न्याधिभौतिक्रमास्याय वपु निसुपाययौ । बड़पा्चधरः 

श्रोमान् कुण्डलो कवचान्ितः । ऋदषट्कमयोद्ार वक्रा - 

षट्कसमन्वितः । मासदादथकोदासमृजद्वाद् गकोह्धट : । 

श्वाकारसमया बह्वया ेतः किङ्धरसेनय | ख उपेत्य प्रण- 

स्यादौ कुपितं तं मह्ाञचनिम् । कल्युब्धाच्िगम्भीर 

खान्तू् छदाच ह ! त्वमव्यन्ततपा विप्र ¦ वयं नियति- 

मालकाः तेन -खंपृज्यसे पृच्छ साधो! नेतरवीच्वया। मा 

वपः चपवाऽबद! कल्सकालमहहानल; | यो न दग्धोऽख्ि 

भे तखक्किं त्वः शापेन धच्यसि?। सुसाराव्लयो यस्ता 

निगौ्णारद्रकोटयः.। भुक्तानि विष्ण. इन्दानि केन घ्ना 

ष्यं छने ! | भोक्तारो ह वयं ब्रह्मन् भोजनं दुष्रदादवः। 

स्वयं नियतिरेषा हि नायोरेतरोचितभिति" न च भक्ञा- 

हजिश्ल्वा खडता मच्तिरोऽग्चोवेति कञ्चिन्नियमोल्ति 

सवात्मकख परमेश्वरख भको वित्तपियायाः सपेखा अपि 

मन्ते. खकोयत्वात् अतएव भगदह्धोतायाम् ध्वोयोयां 

यां तलु भक्तः डव चितुमिच्छति। तख तखाचलां 

आह्वा तामेव भिद्धाम्यह्म् | स तया च्हया युक्त्तखा 

रादनमोहते | लभते च ततः कामान् सये शिहि- 

तान् हतानिति? । विष्ण रुदरादिपत् अचेतनमूत्तं योऽपि 

तच्ततफलविशषारथिभिरोश्ररतनोपाखाः | तदेतरग्बेदे 

समाम्नायते | "श्तं ह्येष बह्व,चा महव्युकये भोमांस 

न्तएतमभ्नावध्वयव, एतं सहाव्रतेच्छन्दोगा, एतमखाम् 

(चिव्याम्) णतं दिव्येतं बायाबेतमाकाथ एतसोषधोषतं 

वनस्य तिष्वे तं न्दश्येतं नक्षत्रेषु तं श्बेषु भूतेखिति" वाज. 

सनेयिनोऽपि मर्डलनाद्ाणे “तमेतसग्निभध्वर्यव उपा- 

सत दू्यारम्य पठन्ति ^प्रिषभिति सपाः, स्पद्रति सप 
विदः, छर्भिति देवाः, रयिरिति मचुष्याः, मायेद्धराः, 

स्छधेति पितरो, देवजन इति देवजनविदो पमिति गन्धवा, 

गन्ध दत्यश्चरसस्त' यथायथोपासते तदेव भवतीति" । तेत्ति- 

रोयाञ्च पठन्ति “तेम इति वाचि, योगक्तेमम् इति प्राणा- 

पानयोरित्छाद्” । परब्रह्मण्या रोपित यद्यादच्जगद्रपम् 

अस्ति तेन सवदे्यःप्युपाखनया परमेश्वरो रूपवान् भवतीति- 

दिण्सयाधिक्र्तिजोमयाधिकरणयोः प्रपातम् । एव 

च सति यो यदा यत्कश्मारभते ख तदा तत्कर््मोपयुक्तां 

क(लात्मकलेचरद्य मूत्तिमिदेवताद्पेणालुखरेत् । श्यत 

ए मन्त्रथाद्ेष॒ नानाविधानि ध्यानान्युपदिष्टानि। लोके- 

ऽग्याविद्वद्ागोपा ङ्गनं सर्भपऽपिं जन एकेकां देवतां खेच्छया 

यृजयति तदेतङ्कमवानाह ५यज्ञन्ते सालिकादेवान् यत्तरच्तां- 

सि राज्ञखा; प्रेतान् भूतगण खान्वे यजन्ते तामसा जनाः” 

इति ता द्।रभ्यमाखकम्प् फलप्रदो निजे टदेरताद्धपोनियः 

कालः कम्प्ारन्भष अदच्पमततव्य इति षिद् । 

अय जन्यं कालं निद्पवामः। नलु कालस्य जन्यत्वे 

सति कथं प्रलपरे कःलव्यव््ारः। ` प्रनयत्वख जन्या- 

नधिकरणएत्वद्धपत्यात् । प्रलयोऽतौतः प्रलयोभावोति 

कालंनित्यत्वव्ादिनस्तप्रापि सभोदोषः | निन्यखं कालख 



काल ( +र 1. काल 

कपनपरिन्द्ाद्युपाधिभिः परिच्छेदे 

काल इति कालेयत्ता वरंयितव्या। म च प्रलये 

सन्येताबान् 

लद्पाधयः शन्ति] तस्तव कथं प्रलयकाले दूयत्तानिः 

सयः । अथ सत्कावयं वाद्भ्यु पगभेनोपाधयोऽपि वासना 

पेषण सन्ति तहि कालेऽपि तत्समानं, न चैतावता निन्यता- 

प्रा्षिः उपाधिष तदनङ्ोकरात् । आथ मन्यसे इयस्तार- 

हितेऽपि प्रलयकालेष्टष्टिकालेयत्तावासनावशादियत्ता व्यव. 

छ्धियते । तन्नो पाध्यायत्वादि्द शान्तः । यथा कञिन्याणवकः 

लि हषे वयस्कादध्येतुखपक्रम्य संवत्यरमधीव्याखदुपाध्याय 

एकलिंशदषैवयस्क दत्यध्ययनर हितेऽप्वतोते वयद्येपाध्यायत्वं 

व्यवहरति । तददियत्ताव्यवद्धारः | एष तद्यनेन न्यायेन 

कालरहितपुलवे कालव्य्हारःकि नखात् ?] कालरहितं 

च पलयादिकं वस्तस्तोति माण्ड.क्यादिदतयोऽभ्युप्र 

गच्छन्ति । तथा च चयते, ५यद्धान्यन्िकालातोतं तद्- 

प्योह्धार एवेति| प्राभाकराचापूर्न्वख कालनयासंद्ष्टा- 

छ्ाच्धिद्वस्याभाद्धः । तश्छात्कालः चछखेन जन्यतां स च 

सामान्यविेषाभ्याद्िविधः । तख चोभवविधस्े श्वरा- 

ष्ट्यान्नित्यात्का ला दुत्म्तिं भलुराड “कालं कालतिभक्निञ्च 

भ्तत्राणि यहांस्लथा ] टि सख चैवेमां खद् सिच्छ- 

न्रिमाः प्रजाः" इति। तन्न यः सामान्यज्ञालः स विशेषानु 

चतत्वा्तदपेच्चया निब्यो खडहगव्यादिभिरहमेयो भूनोत्मलि- 

निभित्तकार्सिति ताकिकञ्यौतिषिकादयः प्रतिपेदिरे । 

तब च्ौतिपिक्ता एवमाह्धः “पप्रभवविरतिभध्यन्नानबन्ध्या 

नितान्त" बिदितपरभतन्वा यत्र ते योगिनोऽपि । तमह- 

जिह निभित्त विञ्चजन्माल्ययानामचुभितमभिवन्दे भयदैः 

कालम शम् । युगषेमासदिषसाः समं प्रडास्तु चैनशुक्तादेः। 

कालोऽयमनाद्यन्तो पहर्मैरचुमौयते चेल" इति कालगरिये- 

चेष च खवह्र प्राधानभूतः | अन्य सव्ये गुणभूताः । 

तथाचासणक्रेठ्के समाभ्न्ायते “नद् ष प्रभवा काचिद् 

च्षव्या खन्द्ते यथा | तां नद्योभिंसभायन्ति श, सान 

निव्न्तते । एषः नानासष्लयानाः कालाः सवत्र 

चिताः। अण. शच महान्स खमवयन्ति तम् । षते 

स्यः समाविष्ट ऊहः सच्च निवर्तते › इति । व्यमथैः | 

भागोरथगोद्व्यादिका नदष कालः कुतञ्धिडुत्पत्ति- 

स्यानादुत्पद्यते | तद्धोत्प्तिस्यान सांख्योक्ग प्रतिः 

चिवागमोक्तमाया वा छतिष्ढत्य् दिता निव्यकालात्मक 

शैश्रो वाभविष्यति। यथया तां गङ्गादिकां महानदी 

मन्यां सलनद्योऽभितः प्रषिथन्ति साच प्रविरैर्गद्यनरैः 

ख विस्तीणौ प्रवहत्मधाष्ा खतो न कद्ाचित् शुष्यति 

णव नानाविधद्पेः सछत्पन्नाः कालभेदाः संवत्यराख्यः 

प्राने कालमाच्रिताः। तत्र निभेषाद्याः अयनपर्यन्ताः 

कालभेदाः संसव्छरादण्षो, युगाद्याः परा्मपर्यन्ताः संव- 
व्छरान्बहान्तस्ते सव्व ते संष्छरः सम्यक् प्रपिशन्ति| अण, 

नासवयवत्वे न प्रेथः | मह्तान्तु संवत्धराटत्तिनिष्याद्या- 

नामध्यत्तः संवद्मरद्ति तत्न प्रवेथोऽभिधोयते। तथाच 

बेद् ङ्गज्यो तिषखन्ये प्यते “"पद्धसंवत्रभयं वुगाध्यक्ं 

प्रजापतिम् । दिनत्वयनमासाङ्ग' प्रणम्य शिरसा स्थित 

इति। सच रूप्सरस्तरणमिर्मइङ्धिष सर्व्वैः समाविष्टो- 

ऽतिदीषेः सच्रख्ि् जगति न च्छिद्यत इति। भन्वण॒ तव" 

निमेषे पर्यरसित' भड्न्तवं' तु पर्कं तथा च तयोर्य 

तरख प्राधान्धशदितम् । तन कथं संवत्यरख प्राधान्यम् ? 

ष्ूतिचेत् शरेण प्रथमं षत्वादिति बमः] तथा 

च वाजसनेयिनः समामनन्ति «सोऽकामयत हितौयोम 

अक्राजात्रेतेति स भनसा वाचा भिदनं समभवद्यत्तदरेत 

रासीत् स संवतृसरोऽभवदिवि” | तख्ात्संवतृसरः प्रधा- 

नम्, तएव वयं शंदट९२ नारभ्य कालविशेषं निरेयामः। 

तन ंवत्सरोऽयनश्डतमांसः पत्तः तिचिर्य्ल' योग 

दूखेवं विधाः कम्मेकालाः | यदापि शराव र्ट यमाकंशड - 

यादीनां युगादि्ल्यान्दपरिभितः तपः खयेते तयापि 

शतसंवत्खरायुषो मदष्यानधिङत्य धम्यैथास्तप्रत्तेः युगा-~ 

दिनि योगोययुक्तः। शाखाष्प मनुष्याचिक्रारतवः 
चास्माभिः पाराथरक्डतिव्याख्याने “महुष्याणां हित 
धम्पम्” इत्यख्िन्वचने प्रपञ्चितम् । येत “कलौ पञ्च विव- 

लोयेत्» इत्यादयोमदष्यघभ्पोस्तेषुपि न युगा दिकं निरेतव्य 

संटेष्ाभावात् । न च शतायुषामधिकारे कथं स्डख- 

संवतृसरसत्रतिरिति शङ्भनोयम् तलत्र रुवतृसर न्दो दिभस- 

पर इति षष्ठाध्याये सप्रमपादेनिरसौतत्वात् । येऽपि 

चहदंथष्पत्सराहर्तिसाध्या अनन्लव्रतादयस्तेषुपि न 

स्रतृसराधिकः कचित्कालो निर तव्योऽसि | चतः 

शंषतृसरमारभ्यायाद्च एष निखेतव्याः कमभ्पङ्गकालाः । 

नच कालस कम ङ्गत्वे विवदितव्यम् “सायं बहोति 

प्रातजह्ोतीतिः" खनेः सन्त् कष्मेणस्तावद्पूव्वदिषयतवात् 
(अपूव जनकत्वात् प्राधा्यमभ्यु मम्ब तथा च काक 

यत्वे नान्यः परिशिष्यते आतणव गमेः ^तिथिनक्तत्र- 

वारादि साधनं पुण्यपापयोः । प्रघानद्यणभावेन खात 

श्ये नते माः” इति । तस्जादङ्गभूतेष निखवेष 



कालं 

कालेषवयवित्वेन सवत्सरखाभ्य ईिंतत्वादल्वक्रव्यतया 

खचोकटाहन्यायाचसारेख च खण अदौ निखौयत- 

इूतिख्ितम् " । 

ष्ट०्सि० रङ्ग कालविभागस्तेटय प्रदितः 

“लोक्ञानामनङ्लत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मक्षः | 

शर दिधा स्थूल च्छल) न ने वामूने उच्यते ' छ ° सिर । 

“कालो हिधा ततरौकः क-लोऽखण्डद्ण्डायमानः शास्त्रा 

न्तरप्रमाणसिद्धः । कोकानां जोवानःषुपलन्तणाद्चेतना- 

नामपि | आअन्तलदहिनाशकः | यद्यपि कालस्तेषासत्पम्ति- 

खि तिकारकख्तथापि विनाशद्यानन्तत्वात् काखत्वप्रति- 

पादनाय चान्शदिटुक्तम् । अन्नलदियनेनेदोव्पत्तिस्वि- 

तिङदियक्तमन्यथा नाथकत्वासम्भषात् | आतणव "काखः 

सजति भूतानि कालः रुरसि प्रजाः इव्याद्युकतं 

पन्धान्तरे । अन्यो दहितोवः कालः खण्डकालः । कल- 

नात्रको न्ञानविषयखद््पः। स्तात" यक्यद्यचः | स 

डितीयः कषलनात्मकः कालोऽपि हिधा भेदहयात्मकः । 

तदाद श्यलष्ड च्डत्वादिति महत्त्वाणत्वाभ्यासम् । 

भूत्तः-द्यत्ताय्छि्रपरिमासः । अमू तसलद्धित्र : का लतन्त्व 

विद्धिः कथ्यते | चक्ञारो हेठक्रमेण सूना सक्रमायकः । 

तेन महान् मृं कालोऽ्रम्त्तः; काल एतयथैः | अयोगं 

भेददय खद्पेण प्रदथेयन् प्रथमभेटं प्रतिपिपराद्यिषु- 

श्ठद्वान्तरभेदेष भेददयमाह ” रङ्गनाथः ! 

“प्राणादिः कथितो मृतेसतर्यावयो ऽम् त सञ् त्तकः । षड्भिः 

्रशेविनाडो खात् तत्षच्छा नाडिका ताः" ख .शि° । 

भप्रायः खस्यच्चखारोनस्य चआासोच्छासान्त्तीः कालो 

दशगुरषै्तरोद्धाव्यमाण श्ादियद्तादशथः प्राणनान्तगेतो 

मन्तः काल उक्तः त््.टिराद्या बद्ैतादश्ः काल एष प्रा- 

ान्तगे तस््रटितत्यरा दिक्ोऽमूेसजन्नः । अयाम् तं ख भूता- 

` दिभूतख व्यबहारायोग्बत्वेनाप्रघानतय'नन्रोदिषख भेद् 

प्रतिपादनष्धपेच्छ मूत्त काल व्यवहारयोग्यतेन प्रान 

लवा प्रथमोदिषटमेदान् विवक्षुः प्रथमं पलघद्चावाह। 

बडभिरिति | षडभिःप्रायेरद्वभिः पानोयपलं भवति 

पलानां षच्छा घटिकोक्ता कालतन्त्वन्नेः 4 आथ दिन- 

भावादिकमाहइ?” रङ्क° | 

“नाडोषद्या ठ नाच्चतलमद्ोरात्' प्रकीर्तितम् | तत्- 

विशता भवेन्प्ासः सावनोऽकेाीदयैग्नया?। 

(देन्दस्तिथिभिस्तदत् सङ्कान््या खोर उच्यते । 
सादाद पमिप दिव्य तदडहर्च्यते” । । 

{1 १९८९ । काल 

“द्ुराद्राणामन्योऽन्यनदहोरात्र' विपर्ययात् । तत्- 

ष्टिः षडपुणा १६० दिव्यः वपमापुरमेश च"| 

^तद्इादथ सहस्राणि चतुर्यगषदाद्नम् । द्र्याब्द्स- 

छ्पया दितिखागरेर्युताइतेः ४३२०००० १ । 

“सन्ध्यासन्ध्यां यसुहितं विन्नेयः तङतयृगम् | कतादौनां 

व्यवस्ये यं धमं पाद्व्यवस्यया '? । 

“बग दशमो भागचतुच्िदधयकसङ्युणः । क्रमात् रठत- 

युगादोनां,) षष्ांशाः सन्धयः खकः” । 

भ्युगानां सप्रति: संका सन्वन्तरमिष्ोच्यते। 

शय १७२८००० स्तखान्ते सनिः प्रोक्रोजलज्वः” । 

कताब्द्- 

“कशज्छयस्ते मनवः कल्ये न्नेयाखतट्ण । सतप्रसाणः 

कल्पादौ सन्विः पञ्चदशः ख्टतः” । 

५द्व्य' युगसड्च्धे ख भृतसहारक्ारकः । कल्यो बाद्- 

मड प्रोक्तः शर्वैरो तख तावती” । 

*न्परमायुः शतं तद्य तयाऽहोरात्रषड्धयया । अआयु- 

घोद्धमितं तख येषे कल्पोयमादिमः'" खण्सि° । चह 

रादिकाकभेदाः (खन्) शब्दे उक्ताः| 

शि*शथि०्त निमेषतत्परन््टिद्पाः खच्छाः कःला- 

यवा; दशिता; तख वाक्य १७८र४्ट० दर्थितम् | सच 

कालस्तिविधः वत्तेसानभूतभविष्य दुर्दात् तत्र भूतभविष्यत् 

कालावपि प्र्टेकं हिधा खद्यवनानद्यवनभेदात् ब््धेदे- 

जेष लक्ञारविशेष पाणिनिरलुशशास | 

सोयं कालः षडिन्द्रयवेद्यः इति भासकः मन्यन्ते 

५१न सोऽचि प्रत्ययोलोके यत्र कालो न भारतेति तेषा- 

शक्तेः । बेद्ान्तिनस्तु तद्य साचिप्रत्ययभाखत्वमङ्कोचक्र : तन्न 

प्रमाण कालमाण०्खलुपद्मेष दितम् | सोऽयं कालः देथ- 

इन्तरव्यः प्यडतस्तितानिय मकः । तथाह यः पदाथैः खाधि- 

करण्टन््यभावप्रतियःगो सोऽव्याप्यृत्तिरिति भग्यते तन्ता- 

निर्वाहकञ्च कारोदेशञ्च | कचिहेे स्थितख तादथपदा्धदख 

कालमेदेन तनरौवाचिक्रणेऽभावलिषठति यथा न्तानाश्रपर 

चऋत्रनि खषभ्निकाजे इच्छादि विथेषगुखान्रक्षाले च 

ानाभावः | यथा वै युखषति जन्यदव्ये उत्पत्तिकाले 

गुणाभावः श्यामल पकं घटे रक्तत्वाभावः रक्तत्वस्छ 

पाको्तरं जायमानत्वात् | कालसत्व च देशोऽपि तथा । 

यथा ्ा्मनि न्नानज्ाले थरारावच्छटेन न्न नं, षटाद्येव- 

च्छेदेन तद्भावः । तथा दक्षे कपिसंयोगकषलेऽपि मूले 

तद्भावः; । कालेन ऊतसम्बन्धच्च कालिकशम्बन्बः तिन 

सम्बन्धेन से जन्यभावेष जन्यभावानपं हत्तिमत्ता 



काल {१९९०1 

निव्वेष यु कालिक्व््वेन न कलयापि सत्वम् नित्याच 

योगिककाल्लिकतम्बन्यानुपगमात् इति जयायिकाः। तख 

च “पौरुषं दैवसम्याया काले फलति पाथिवर ! | लव- 

नेऽ्पव्य्य पिरतः खात् फलावद्स्” इयुक्त : काखै- 

मात्रे निभित्तकारणता । यद्यपि “रषे दिसमावोगे ण्यन्ते 

फलसिद्धयः | तास्तु कले प्ररश्यन्ते नैवाकाले कथञ्चनेति” 

शास्त्रान्तरेण तत्तत्कालानामेषव यत्तत्कार्ययत्पत्तौ हेतुता 
£ ४ [नक अ 

ऽधिगता तथापि "यहइर्षयोः काय्यकारखभावस्तत्सामा-, 

न्ययोरपोति" न्यायात् सामान्यतः कायमानः प्रति 

काल सामान्यख ेत्वम् । “कालः क्रीडति गच्छत्या 

शुस्तदपि न खद्न्याावायुः” सोषु | कले भवः 

उञ् । कालिक कान्भवे ति* “समासप्र्यय- 

विधौ प्रतिषेधो वक्तव्यः" बा० उक्तः तद्न्तविधिषरिभा- 

षायाः प्रत्तः कलान्तणब्द्च्नाख्ध प्रततिः तेन तदन्त 

शब्दात् खणब साधुः समानकानोनः प्राककालोन इूचादि 

भूरिप्रयोगात् । सि* कौ० शमानक[लोनप्राककालोन- 

अन्द्वोरप्रामाणिकतोकगिः प्रौढोक्रिरेः उदाद्तवा कख 
खागख्कत्वात् इति गौडाः प्रतीच्यासतु कौखदौ- 

कारद्ड्धावथात् उञजविधायक्ते कालषामान्यतद्विओे- 

षपय्थायाणां हणात् बुभानकालप्राक्काखवोरपि काल- 

विशेषत्वेन ततः ठञजणव प्रश््तिने खष्ेति भाष्यादिप्रवगस्तु 

चाषत्वात् समाधेयः इति मन्यन्ते । काकेन निष्ट तः ठज 

कालिक कालसाध्ये लि० स्तियां ङोप् । कत्- 

श्तात्कालिक्ो शुद्धिरिति" ख्टतिः तत्र तत्कालश्ब्द्खैव ठञः 

प्रतित्वात् तेन न पूर्व्वा करठोचः ऋतव तत्न 

वच्छव्द्खवाद्यचोऽड्धिः तेन निषटत्तमिलयव्कारात् प्रलति- 

साल्रसैव खश्ष्यात् न कालत्वेन तत्र प्रल्णतिता। काले साधः 

षष्यत् पच्छमानो वाण । काल-कले साधौ काले पिकय 

माने काले पच्यमाने चति । अन छते काकवियेष- 

स्येव महणं न सख्पख तेन न ततोऽण् इ्यन्द | 
कालः प्राप्रोऽख यत् । काद्य प्राप्रकाले शोतादौ तिर 

कालोदेवताऽस्य ^ कालेभ्योभञवत्'” पा^ठजञ्। कालिक काल 

देवताके इविरादौ ल्लियां डोप्। १५ तत्ततकर्ममोचितकाले 

""वरमेका्तिः काले नाकाले ल्तकोटवयः” ति° त° | 

५बकालेऽष्वय षा काले गङ्गां प्राष्य सरिहराम्”प्राण्त०। 

"“ काले कालतो नश्येत् फलभोग्यो न नश्यति" या. 

स०। चदैयामशब्दे १७६ एर दिते रव्यादिवारेषु 

आादवेख।सछ १६ दिवानियोरक्षवामभेे भ्यालायां मरणं 

काल 

काले वधव्यं पाणिप्रीड्ने | तते बह्धबधः प्रोक्तः सयं 
कम्म ततस्तजेत्” च्छो त° तख सञैकर्् व्यता 
भाद {७ सांख्योन्नो मेषाख्ये विषेकषाच्चातकारान्तराये 

ठटट्भेदे “यथा ःध्यासिक्यञ्चतचखः प्ह्टपादानकाल- 

भाग्याख्याः | बाद्याविषयोपरमात् पञ्च, नव दश्यो- 

भवन्ति? सा० कार 

ध्वा त॒ प्रत्रज्यापि न सदोनिव्वाणरेति संव काल- 

परिपाकमपेच्छ सिद्धिन्ते विधाखति अलश्छत्तप्रतया तते 

त्यपरेे या ठ्िः सा कालाख्या भेष (१) उच्यते 

कौ | विडतद्ौतदस्ञाभिः। ^परत्रज्यामात्रख विजेक- 

खयातिहेदत्वे प्रनज्यायहणमात्रेण विवेकख्यात्यापस्ति- 

पम् उपरेथे असत्वप्रयोजकं दूषणम् सक्ञाय्यै- 

न्तरापेचाकल्मनात् परिहरच् पदेथान्तरः दशयति न 

षयो निर्वाणेति । सद्यः, यहणमात्रात् न त॒ काल- 

पसक न्रापेचणात न निर्व्वाणद्ा विविकख्या- 

विजननहारा न सक्तिरेवय्ः । तथा च “केवट 

समायोगे दृश्यन्ते फल सिद्धयः ¦ तास्तु काले पृश्चन्ते 

नेवाक्राले कथञ्चन? इति शास्ते कारव्यंसात्रः प्रति 

कालस्य सहकारिताया अन्वयव्यतिरेकाभ्यां च प्रसिदत्वात् 

कालस्य तद्धेठलभस्तु शतं ध्यानाभ्यसादिनेति सख^द्- 

तार्भः] कारखसाधनतासाधकशास्तेण शष्यादेः प्रधान 

फलद्ेतुत्व' तत्र कालस्य सहकारितामाल्' प्रतिपादितं न 

ठ तन्दात्र्ध हेतुत्वमेषच्च कालस्य साधारणकारणत्वम् 

च्यसाधारणकारणत्दन्तु छष्यारेरव एवच्च तेऽपि विवेक- 

ख्याति प्रति ध्यानाभ्यासादेरोवारादुपकारकत्वात् चऋशा- 

धारख्हेतत्व, क।चख शाधारशद्ेतुत्वभित्यख्यासदुधदे यत्व 

भिति बोध्यस् इति । ः 
वद्यौवाचिकालशब्द्ष्ड स्तियां लनपदा० निर ष् 

कालो “"काकारै कामधरा काशोतलबाद्हिनो गन्गा }” 

` बिदग्धष्ठ° ससानप्रद्नोत्तरम् । 

१८डसके ति°ततः स्यां न छोष् | कालात् वदेत्" 
वारिकोकतोः । “कालान्या"" सि ° कौ ̂ | कालेयम् अण हेष 

कालस्य पलो छीषवा। कालो कालशक्तौ शिवकान्ता- 

याच्च स्री | अधिकं कालोगब्दे वच्छते। १६८्द्यौ मेदि 

सर्ववं खास्रहणानान्तसख तयात्वस् } “चखंशुमां्च तपस्तेपे 

गङ्गानयनकाम्यया | कालं महान्त नाथक्रोत् ततः कालेन 

शंस्ितः | दिकलीपस्तत्ुतस्तद्वदशक्तः कालमेयिकान् ” 

भाग ६६२११ “कालं चरम्" श्रौषरः। 
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व्ेवाचैकात् तद्ध भाव इत्यथे इमनिच् कािलन् घुर 

वल् कालता स्तो, त्व कालत्व न° । कब्णवणें | 

तत्र «यमे उपेत्य निवेशोऽय कालः प्रोवाच राघवम्” 

रषः | यमपरत्व २ ° दहित्वख्ख्यायां २१तत्स ख्यान्विते च 

भरण्यायमदेवतत्वात् तखा खञ्चिन्यादिनच्त्रचक्रे दिती - 

यत्वात् कक्षितलक्च्या तत्परत्वम् । शिवपरत्वो १२षट्- 

शंख्याया रशवद्श्िते च शिवदेवताद्रौया अचधिन्यादिष 

षटत्वादुक्तरोत्वा तथात्वम् | षिध निचक्र शब्द १8२८० 

दर्भितं षट्कालकषालेत्यादि वाक्यम् उदा ° ""कालख वेला 

शितिः अराचिकालानलागाम्ब् घयो गजेन्ट्" च्योण्त° | 

चन्द्रादिखहाणां दट्ियोग्यतःप्रापककालाकके २४ 

चंयमेदे च । स च सि० शि दर्भितो यथां 

“दचेन्द्वः १२ शौलभवद्च १७ शक्रा १४ रुद्राः ११ 

खचन्द्रा १० स्तिथयः १५ क्रमेण | चन्द्रादितः काललवा 

निस्क्ताः ज्नशुक्रयोवक्रगयो दिद्ोन7:” सिण्थिर। 

चन्द्रादौनाभेने १९। १७ । १४ । ११ १० । १५ । 

कालांथा ज्याः । बुधगुक्रयोस्तु वक्रगतयो दिं होना 

१२।८ दिवर्जिंता ज्ञेयाः । 
श्लोपपसिः । कालांशा इति कालात्मका अंशाः 

बभर शरेका घटिका। एकां शख दश पानोयप- 

खानि} आअल्रौतदुक्त' भवति । चन्द्रश्य किल हाद 

१९ कालांशाः | अर्कखास्तमयाद्द्यादा धटिक्षाहया- 

धिकेऽन्तरे चन्द्रो ददियोभ्यो भवति | तदरूने तत्म॑भा- 

च्छादितत्वाद्उश्चः । अतस्त्य दादश कालांशाः | रव" 

भौमख्य सप्रदथ १७ षडंधोनाख्िसखो षटिकाः ९। ५० 

इत्यथैः । एषभन्येषां ययापडिताद्ेषां विन्बख स्य, ल- 

सच्छतावथात् ज्युनाधिकता । अत णव ब धशक्रयोषैकरग- 

तवोर्भिम्ब्य ` स्यखत्वादृदिहीनाः । अलोपलब्धिरेव 

 बाखना” प्रभि° 

५वल्लोदयो वास्तसयोऽवगम्यस्तदिग्भवो ठकखचरो 

श्विश्च | अस्तोदयासच्नदिने कदाचित् साध्यस्तु पश्चात् 

सरणिः सषडभः'' सिर्शि० ) 

«ईइ केन्द्रभानै सं हस्योदयोऽस्तमयो वा यस्िन् दिनि 

ष्यायातस्तखासन्ने कि'चिहिने तं सहं रवि च स्फुटं 

मत्वा यखां टिशि पडोदयोऽख्मयो वा तदहिगृभवो हग्गुहः 

काथः। यदि प्राच्यां तदौदयिक' यइ अत्वोदयलग्न 

साध्यम् । यदि च प्रतीच्यां तदास्लतभयिकं यह शवास- 

रन ̀  साध्यनित्यधैः | यदा प्रतीच्यां, वदारविः सषड- 

४९.€. 

भच कायैः । दूदानोनिषटकालांयानयनमाद्'' प्रभि° | 

“दकखेचराकान्रजातनाद्यो रखाहता; काललवाः 

शुरिषटीः?' दि०थि" । 
“डमहाकयोरनरषटिकाः साध्याश्ला रस ६ इता 

दाः कालांशा भवन्ति। अथ तैरुदयास्तयोगतष्याः- 
नाद्यः” प्रभि०। 

“डक्तेभ्य जनाभ्यविक्षा यद्टाः खेटोदयो मम्यभ्रत- 

शलदा खात् । अनोऽन्यथा वाऽस्तमयोऽवमम्यः प्रोक्ते 

दकालांयवियोगलिप्नाः । खाश्चाद्भू १८०० न्नाद्यचरो- 
दयाप्राः खेटाकेमह्यन्तरभाजिताच | वक्रो त्र मुकयका- 

दता अवाप्रास्तदन्तराले दिवसा गतैष्याः । तात्कालिकाभ्य 
रविदम्गहाभ्यां चः ठंतास्ते स्फ टतां प्रयान्ति" सिन्थि०। 

“रव य इृट्कालांथा अनोताल्ते भक्तेभ्यो यदि खल्या 
भवन्ति तदा प्रहस्ोदयो गम्यः | यद्यधिकास्तदा गत 

षति वेदितव्यम् । अतोज्ययास्तमय इति । चय परोक्ता 

ङ्गेभ्योयदोषटाः खल्पख्द्ा पखखाच्वमयोगतोयद्यधिक- 

सद्ा गस्य इति | अय परोक्तानाभिचकालां थानां च या न्तरे 

कलास्ता अशाद्ग्ते १८०० ख्या इन्ग.हाक्रान्तख राभेः 

सदेथोदय। इभिभौज्चाः । फलक्लानां स हाकेभृक्न्रेण 
वक्रगे महे भुक्ियोगेन भागे ग्टङोते यज्ञब्नं ते गता एष्या 
वा दिवसा भवन्त्य दये वालमवे वा । तेदिवरेस्वात्तालिकौ 
इन्ग, हारौ लत्वं वमसलत्कर्भग्या सम्यक् तत्कालक्ञान` भवति । 

च्छत्रोपपत्तिः | इटकालांथसाधने लग्नवासनेव । 

भरोक्तानां कालांथानासनन्तवैती खड्ो दृश्यो भवति । अतो 

यावदिशा न्टूनासतरावद्दश्यः | उदये भिलोक्यमाने 

उदेष्वति। अस्ते विलोक्रमानेऽस्तं गत इत्याज ज्ञायते । 

दृष्टा यद्यध्िकास्तदा प्रोक्तभ्यो विलोक्यमानेऽ संगते 

बद्िभू ताट्पहोऽदश्च उदे विलोक्यमान उदितः असत" 

याखतोष्यधाज्न्नायते । अथ तेषां प्रोकतेटानां कालां थानां 
चयाश्छन्तरे कलासतासां स्ेलललिप्रौनां करणायाङुपातः | 

यावत्यः कालकलास्तावन्त एवासवो भवन्ति | थ यदि 

हगृखहोदयाद्धभिर्टाद्शतानि १८० ° देललिप्रा लभ्यन्ते 

तदा तदन्तरकलाद्धभिः किमिति । फलं चे ्रलिप्राः | ता 

सदाकमश्वन्तरेख भावाः । महयन्त हि रेतलि्नानत- 

राद्मकमतः सजातोयकरणाय चेललिप्रोकरणम् | भक्यन्त- 
रणको दिवसो लभ्यत दूति युक्तशक्तम् | वके त भक्तियोग 

रष भृक्छन्तरम् । दूरान्तरे स्यूलकालो भवतीत्य सर्वम 

च्छार्म् 1 खन् विषमा? | प्रमिर 
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^ पाद् पडचेदधिको रेः खादरूनोऽथ वा पदिमहग्- 

पह | परोक्रोरकालांथयुतेः कलाभिः साध्यस्तदानीं 

दिशखागतेष्याः । तथा यदौरकालांथाः परोक्तभ्योऽभ्यधि- 

कास्तद्; । व्यत्ययञ्चगतेष्यत्े स्ेयोऽङ्कां धिया खनु"खि ° गिर 

%्यदि प्राग्टृग् सहो रतेरधिको भवति | अथय वा पचि- 

मढग् पदो न्युनो भऽति तदाये इटकालां शा खानोतास्तेषां 

प्रोक्गानां च योगकलाभिदिवसाः साध्याः | नान्तरकलाभिः 

वथा प्राग्डम्ग.हेऽकौदधिके सति पञ्चाट्ढगसष्े वा न्यूने 

य इट्कालांशा खअागतास्ते च यदि प्रोक्गेभ्योऽधिकान्राः 

लदा प्रोक्तेटकालां युते कलाभिर्यँ दिवाः खाधिता- 

श्लेषा दिवसानां गतेष्यत्वे विपर्ययोन्नेवः। 

अत्रोपपत्तिः । यो पहःप्राच्याभ्देति प्रतितिष्ठति वा 

असौ रवेद्नः सन् पञ्चिमायाम्,ष्यधिकः सन् प्राच्यां दिथि 
प्रोक्तकालांयेद्नः सन् दणश्यतामेति | ताशद्धिरेव पञिमा 

यामधिक्षः सन् । अतो रवेः एतः प्राच्यां प्रोक्तकरालांशाः 

प्रतोच्यामयतः । प्राच्यासूने सदे य दृदटक्ालांयाः 

शाष्यन्ते ते रतेः एष्ठतः | अतः इवगतैरेव प्रोक्तकालां- 

श्त षामन्तरः कर्त" बुव्ते । अथ प्राच्यां रवेरधिके 

इमहेय इ्टकालांथाः खाध्यन्ते ते रतेरयतो भवन्ति| 

चऋतोऽपगतानां एषगतानाञ्च कालांशानां योने ठते- 

सत्यन्तरं छतं भवति तथा छक्तेभ्य ऊनाभ्यधिका यदोटा 

ति यद्गतगम्यलक्तणशक्ता' तत् सजातोयानानेव } यदा 

छुनरोके एषगता एकेऽखगताच्ञद्। तद्भतगम्यलच्चणं व्यत्ययेन 

भवति | खत चक्त व्यद्ययञ्च गतेष्यत इत्याडि} अन 

छधियेति विथेष्णदुबह्धिमतेददक्तमपि न्नायते" प्रनि° | 

व्यवहारे वादिप्रतिवादिनोः प्रतिन्नातार्थेसाषनाय रान्नारेये 

२५ वसर पे समयभेरे च तत्काल विशेषः खटतौ दर्भितो 

यथा “प्रत्ययो लभते कालं लुह सप्राहमेव च , अथौ तु 

प्रायन् कालं तत्तदेव होयते?। प्रय्थिनोऽपि क्रचि- 
दिषयेन कालो देयः कविद्धाथिप्रयथिनोरिच्छया कालो- 

देयः यथा यान्न° “साहससतेयपारुष्यगोऽभिश्ाप। त्यये 

च्ियाम् । विवाद्येत् सद्यण कालोऽन्यने च्छया ख्ढतः' › | 

समयद््पकालख वंेषिकमते संयोगविभागषटयकतव- 

शुख्यापररिमाणद्धपा पञ्च गुणाः । भोभो भोमसेनवत् 

उत्तरपदलोपः। कालदण्डद्मे २६ योगे कालदण्ड 

अब्दे उद्ा० | वारिथेषे दिग॒भेदेन च्योतिषोक्त 

याल्नादौ निषङ्ग २७ योगभेदे। सच योगः श्र 
चि० उ्गः। “कौषेरोति षैपरीत्ेन कालोऽकौद्यो वारे 
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सण्युखे तख पाथः | रालामेतौ वैपरीद्येन गम्यौ याना 
शे ऽखौ वजनोयौ ” । अयमयेः | रवावन्तरखां कालः, 
सोमे वायन्यै, भौमे पिमायाम्, बुधे नेष्रत्याम्, गरौ 

दकिणखाम्, शुके चाग्न य, शनौ पूववम् । “रवाब्- 
प्रतः कालः सोमे वायव्यभागके। भौमेतु पञ्चिभमे भागे 

बुषे नेतभागके | जीवे च याम्यद्गृभागे शुक्रो चाग्नेय- 

कोणके । शनौ त ूव्यदिगभागे कालवक्रः प्रकोर्सितम् । 

` ्वरोद्पे “य लस्थस्ततर कालः खात् पायच्त्छय त॒ खम्मखः । 

द्चिणस्यः शभः कालः पायो वामदिगाश्रवः | यालायां 

समरे तरेदस्ततोऽन्यत्र न शोभनः} राल्लौ च वैपरोयेन 

यथा रवौ रानौ दचिणां कालः उत्तरां पाथ श्त्या 

दिक्रमेणेयद्य् । र ८्कच्ाये (मटर) भिम्बोमेदे, वेज । 

^ विकवत्कलायङुद्ठमम् ” भाषव्या ° कालङ्द्ठममिति मद्धिर 

भवनासकवसोः २९. एत्रभेदे ° । शरुषख पवो भगवान् 
कालो लोकप्रकालनः” इरिवं ° ३ेख० | 

कालक न° काल-खायेक कलयति रक्गतां कल-नोदने 
ख्ल्वा। कालशाके भावप्रण तद्ध म्णवेत्वात् 

तथात्वम् ¦ रयकति हेभच० । निखिलदेहरक्घप्ररकत्वात् 

तख तथात्वम् । यथोक्तां भवप्र | “वदा रसो यक्त 

याति तत्र रञ्चकपित्ततः | रागं पाकच संप्राप्य स भवेद्र 

क्तसं कः” | ““यशत् ोहा च रक्रख खख्स्यानं तयोः 

शितम् । नयन् संख्थितवतां र ङ्गानां पोषकं भवेत्"दति 

च । देहस्थे शष्णवणणं (जडुख) २ चिङ्कमेदे जठके एु*अमरः 
४अलगङ्ं जलव्याले (खालदोड्ा) सपे षु°स्त्नो शब्द्र° । 

नित्ये वें तेन रक्ते चाये “कालाञ्ु" प कन् । कालक 

कालवन रक्ते पटादौ नि° वद्ध वथेखानित्यलाव् 
रागे रङ्गतयाऽनित्वत्ाञ्च ; तथात्वम् । स्तिवां दाप् । 

“कालिका थाट” सिरको°। बोजगयितोक्ग ६ अव्यक्र- 

रागिसन्नाभेदे पुरखव्यक्तणब्दे ४ ६७० विहतिः । 

कालकच स्त्री नि० वश्य° | सष्णव्े कचभेदे शब्द्चि० । 

कालक न° नि° कर्मज । {नी्पद्मो । २ दानवेढे ४" । 
^पौलोभेः कालकञ्चेख इृषटपुटरथि दितम् "भा ० व ° १७३अ 

कालकटङ्ट षए^कालद्पः कटङ्कटः । शिम । “वेणवो पटी 

तालो खलो कालकटङ्कटः" भा० आलु०{७ ख ° शिवस्तव | 

कालकण्टक एण स्त्लौ कालः ष्णः कण्टकोऽख } रक्ष्य 

करटकयुक्ते लि दाये (डाक) पक्षिभेदे अमरः . द्यां 

ज्ञातित्वात् इष । श्पोीनसारे टचे मेदि › 

कालकण्ठ ए कालः कण्टोऽख्ध विषपानात् । †थिषेष डि 
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च्छङ्डतमन्यनकाे उल्थितपिषपानात् कालकण्ठ जातः 

तत्कथा भागण्ट।ऽचअ० यथा | «ततः स कवलोलत्य 

व्यापि हालाहलं विषम् । अभक्तयन् हारेवः कपया भूत. 

भावनः । तद्धापि दशयामास स्वाभाव्यं जलकल्मषः । 

यद्धक्षार गजे नोलं तद्ध खाधो विभूषणम् ।"२मयूरे ९ दग्धे 
४खञ्जने च परक्िभेदे निका० स्त्रियां जातिलात् डनीष्.। 

तेषां ल्णवणेत्वात् तथात्वम् । वा कप् । दाये ु°स्त्ो 

कालकन्दक स्त्री कालः कन्द् दव कायति केक । काल- 

डोडा) ललसरये | स्तियां जातित्वाद् डेष् । 
कालकर्सयो स्त्री कालः कर्सोऽखाः ङोप् । अलच्छीभेरे 

“चऋलच्छोः कालकरसौः च""पुरा०।खार्येक हुखः। काल- 

गर्थिंका तत्राय हेम ° । अलच्ी चब्देऽदक्गस्वद्त्परत्यदि- 

रत्राभिधौयटे पाद्मे उन्तरख्ड ण्डे देवीं प्रति शिववाक्यम् । 

५ां प्रणम्य घुनदेधा ममन्धः चोरखागरम् । तख्खिन् 

प्रमथपरभाने व्र मया देवे भाविनि! । च्ये्ठा देवो सत् - 

पन्ना रक्तखम्वाससाटता । उत्पन्ना साऽबवीहेवान् कि- 

करव्यं सवेति वै । तामन् वंसतद्ा देवों सव्व देवगणा 

स्तद् | येषां टह्ान्तरे नित्य कलं सं प्रवत्तं ते । वत्त 

स्यान" प्रयच्छाभो वासस्तन्न शुभानने!। यख गे 

कपाला स्थिभद्यकेथादिचिद्कितम् | परुषं भाषते निव्य' 

वसन्त्यन्धतवादिनः | स््छदाकलेचये पापाः खपन्ति 

मलचेतसः । तेषां वेश्मनि स'तिष्ठ इःखद्ारिद्धयदाविनो । 

कपालकेशभखा स्थितुषाङ्गाराणि यन्त॒ । वल्लते ततं 

ख्यानं भविष्यति न संथयः । अलंत्वा पादयोः शौ चं यस्वा- 

चामति दम्पति: | वं भजसव सद्ा देष! कलयेणाटता ण्ट 

शम् | खाङ्गारकपाखाग्रसवालुकायसचम्दोभिः | दन्तधावन 

कन्तारो शषिष्यन्ति नराधमाः । रमस्व कलिना देवि} तेष 

बे्मश्चु नित्यशः । तिखपिषटञ्यु नक्त कालिङ्गशियम्टञ्जनम् । 

ऋताकं शिड्राहच्च विल्वकषोषातकोफलम् । अलान् 

(वर्ुार) श्रो फलं ये वे खादयन्ति नराधमाः । तेषां ष्ट 

तथ स्यान देवि ! दारिद्रयदे! ष्दा। इव्यादिश्य चराः 

सवते ज्येष्ठां कचित्रन्रभास्” । तस्छा उहालकष्ठनिना 

सह विवादह्ादिकथा च पाद्ये १६१अ०। 

““ब्द्रमथनाद्यानि रल्नाग्याएुः घरोत्तमाः । चेश 

कौस्तुभं तेषु विष्णवे प्रददुः छरा; । यावदङ्गोचकारासौ 

लच्छीं भार्ा्थैमात्मनः } तावदिन्नापयामास लच्छीख्ं 

चक्रपाणिनम् | लच्ोरुवाच | असंखत्य कयं ज्येष्टां 

कनिढा परिषोयते । तस्मान्ममासजामेतामलच्डीं सधु- 
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खद्न ! | विवाद्चोदह भां पश्चादेष धशा; सनातनः 

तद्त् धम्मव्यतिक्राम' न कुर्या मधुन | 1 इति दर॑- 

अं आला ड पिष्णर्लोकमावनः| उदह्ालकाय छनये दोषै 

सपक्षे तदा| चऋाप्रवाक्याचरोषेन तामलच्छीं ददौ किल। 

` स्थलों शुषकवद्नां विद्धपां विभ्वतो' तचम् । खव- 

दारक्गनयनां ख्च्प्कशिरोरहाम् । स खनिषिष्ण् - 
वाक्यात्तामङ्गोढत्य खमाश्रमम् । वेद्ध्वनिसमभायुक्गमा+ 

नयाभास धम्पवित् । होमधृपच्गन्धाद्ं भेदवोषेण ना 

दितम् । खाच्रमं तं विलोक्याथ व्ययिता साऽजवोदिदम् । 

च्चष्ोवाच | न हि वासोलु्पोऽयं बेदध्वनियुतो मम । 

नालरागभिष्ये भो बद्वन् ! नयखान्यत मां सवम् । उह्ा- 

खक उवाच | कथं नायासि किञ्चात्र ? वरते खमतं तव | 

तव योभ्यः च वसतिः का भवेत्तददख मास् । व्येटोवाच | 

बेदध्वनिरभबेदु यख्िन्नतिथीनाञ्च पूजनम् ¦ यन्नदाना- 

दिकं यत्र नेव, तत्र वसान्य्म् । परस रादरागे दाम्पवयं 

यन्न विद्यते । पिढदेवाञ्चं नं यत्र तत्न नेव वसाम्यहम् | 

दानशौचे न ष्द्यिते परद्रव्यापहारिणः । परदाररता 

यत्र तत्र स्थान रतिभेम | ठद्धसव्जनविप्राथां यल 

ख्यादवमाननम् । निष्र भाषणं यत्र॒ वत्र सम्य 
ग्व साम्यम् । श्त उवाच | इवि तहचनं छलना विषख् 

बद्नोऽभवत् । उद्ालकस्ततोवाक्य' तामलच्छोषवाच ह । 

उदह्ालक उवाच | श्रलयटचमूरेऽखिन् अल च्छि ! शरस्य 

` दां चणम् । आश्रमस्यानमालोक्य यावद् याम्यं एनः 
ष्टत उवाच | इ्तितां तत्र संस्थाष्य जगामोह्गलको 

निः । प्रतीचन्तौी विरः तब यदानतं दद्य सा, 

तदा रुरोद् कर्णं भरतसूयागेन दुःखिता । त्ताः 

ऋन्दितं खच्छोपरकुण्ठ मवनेऽष्टश्योत् । तदा विज्ञापयामास 

विष्णु छदिग्नमानसा । चच्छीशवाच | खाभिन् ! भङ्ध- 

गनौ च्येदा स्वाभिल्यागेन इःखिता। तामाञ्ासयिवः 

याहि कपालो ! यद्यं प्रिया । त उवाच । लच्छया सड- 

ततो विष्ण खत्रागात् कपयान्वितः । खाश्चासयच् 

लच्छी तामिदं वाक्यमय जवोत् । विष्णुख्वाच । अश्वल 

इच्वमासाद्य सदाऽखच्छि ¦ स्थिरा भव; ममांसम्प्वो 

द्धोष आवासे सया ठतः | भन्दवारे खदा नुनं लच्छी 

रत्रागमिष्यति । अषु श्योऽखौ भवेत्त खात् मन्द्वार' विना 

किल? । 

दीपाज्वितामावख्यायां वत्पूलामिधान" . मन्त्रलिङ्गात् 

यथा “शअलच्छीस्त' शु्धपासि कुत्खितिख्यानवषादिनि ! । 
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उखखरात्रौ मया दत्तां व पृजाञ्च शाश्वतीम् | दार्द्धि 

कलद्प्रिये देवि! त्व' धननाशिनो। याहि शबोग्टं 

नित्य" स्थिरा तन भविष्यसि । यदि त्व मे महाभागे! 

मता भवसि सयदा । षतवन्धृकललेष कदाचिन्न 

गमिष्यसि गच्छत मन्द्रं लोगे होत्वा चाशुभं सम। 

भदटाश्रयं परियज्य स्थिता तत्र भविष्यसि” | किञ्च) 

^+एवं गते निभोचे ठ नारोभिः खण्टह्ाङ्गनात् । अलच्छौोच 

बहिष्कार्यः अमन्त्ञ्च यथाविधि" इति छंत्यतच्त्वाणेवष्टत 

जह्एराणम् । “रवगते निशे त जने निद्र लोचने । 

तावन्नगरनारीभिः खूपडिखिडिमवादनेः | निष्काखते प्रषु 

शाभिरवच्छीः खटहाङ्गनात् ” इति सद्नरल्रश्टतञ्च । 

“"सडहइकुश्राण्डडेटादयाः काकक्णोरिशुपषह्ाः” काशी 

ऋालकव्रन्नोय ए कालकोड्लो यतर देये तत्र भवः “इद्ाच्छ, 

पा०ढ। वायसविद्याभिन्ने ऋषिभेदे । ततृकथा च भाग्शा० 

८रअ०“कोथक्ानामाधिपलयं सम्प्र चेमदग्िनम् । निः 

कालकडच्ीय जगामेति नः सुतम् । स काकं पञ्जरे बहा 

विषयं चेमद्र्भिनः । स्वैः पवय चरदुक्तः ब्रह्य 
घन पनः! अधोध्व' वायसो षिव्या थखन्ति मम वायसाः । 

अनागवमतीतञ्च यद्ध स्ति वन्तं ते" इव्यपक्रम्य दर्भिता । 

^चेषद्ी परत्ये यत्न च्ोणवलः धरा । छनि कषालक- 

इ्लोयमाजगाननेति नः तम्» तननोव १०४अ०| “निः 

कालकटच्तोय आखराव्योऽथ हिरण्मयः, भा०स०्ज्ण* 

कालकस्त.रो स्तरो नि°स° । कल्रोभेदे णब्द्चि° । 

कालका स्तो केष क बा नेत्वम् । दच्श्न्याभेदे ल्टा०| 

त्या श्प्य' ठक् | कालकेय अचरभेरे कालकेयशन्दे 
खउद्ा०। 

कालकाल प" कालमपि कालयति प्रयति खकम््{ण 

कल-नोदने अण् | परमेश्वरे कालशब्दे दर्थितकाल- 

माधवोययन्ये उट् | 

कालकौोट षए०ालः कोटोऽन । १ देशभेदे तत्र भवः पलद्य) ° 

चण | कालकोट रतह् शभे ति । 

कालकोत्ति पू० चन्द्रहन्त्ररांशसम्भ.ते भारतप्रसिद्धे न्टप 

भेदे ॥ “कालकोच्तिरिति ख्यातः प्रथिव्यां सोऽभवननेपः ॥ 

चन्द्रहन्तेति यस्वेष कोल्तिंतः प्रवरोऽद्ठर"'भा० खा०१७अ० 

कालकौोल पुण कालं तजन्नान कोलयति कोल-अश् उप 

स | कौलादृले गन्द्रत्रा० कोलाहलख कालद््पपर- 

मेश्वरन्नानविरोधित्वात्तथात्वम् | 

क नकुग्ठ इ कालेन ण्ठगते कण्ठ -कम्पेणि घञ. । यम- 
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राज्ञे शब्दमा० | "भोषाख्ाहदातः पवति-्डलयु्ावति 
पञ्चमः” इति खदुकतेः ̀ ई श्ररभियैष यभादिभिः खस्ठका- 

य्थणां करणात्तख्य ततकशिटितत्वात् तख तथात्वम् । 

कालकष्ठ न° नि °कसे ° । क ठे पवय तोयच्छन्तिकाभेदे राजनि ° 
कालकूट न° । कालं शित्रपि कूटयति कूट-उपतापे अण. 

उपण०्स°, काल श्योः कूटद्य षा कालवखंख कूट- 
ववा! भपिषभेदे षु°न० । विषभेदकालकूटलक्षख- 
यण्यद्युक्त भावप्रकाथे यथा “विषं व॒ गरलः च्खड- 
चख भेदाददादरे । वत्यनाभः षडारिद्रः सक्त कञ्च 

प्रदीपनः । सौराद्विकः भ्टङ्गिकखच कालक्रुट्लयेय च । 
हालाहलो ब्रह्मतो विषभेदा मी नवः" इति विभज्छ ` 
“देवाचररथे देवैहेतख एषमालिनः । देख रधि- 
राच्जातच्छरुरश्रलसन्निभः । निरयाः कालक्रटोऽख 

छनिभिः परिजो्तिंतः। सहि चेते शङ्गवेरे कोड्ये- 
मलये भवेत्” इति लक्षितम् । 

विष॑थोधनख बिधानादिकं तनवोक्तं यथा- 
“गोमू लिदिमं स्थाष्य" विर तेन विशुद्यति । रर 
सष पतेलाक्ग तथा धाय वाससि। ये यणा गरले 
पोक्ताक्ते स्ुरहोनिविशोधनात् । तस्ञादिषःप्रयोगे ठ ोध- 
चित्वा प्रयोजयेत्” । भोधितविषयुश्ाः ततर व । 

५विष" प्राणहर प्रोक्तं व्यवावि च विक्षाथि च| 
चाग्नेयं .वातकफष्त् योगवाहि तमोवद्म् । व्यवायि सक- 
लक्ाययु णव्यापनपूष्वं कपाकस्यानगमनथौलम् । विकायि 
ओज ;थोषणपुव्वं करन्विबन्धथिचिलोकरणघोलम् । शा 
ग्नेयम् अधिकाग्न पथम् । योगवाद्ि सङ्गियणस हकम् | 

तमोधद्ं तमोगुशप्राघान्येन ब्विरिध्वंसक्षम् । “तदेव बुक्ि- 
युक्तन्तु प्राणदायि रख्षायनम् । योगवा।ह पर" वातन्ञ- 

प्रजिद्यन्निपातद्त् । र्काके एुण्स्ती राज० । अति- 
छष्णत्वातृष्डल्यो दरू तरूपलादवा तख तथात्वम् ्ियां जा- 

तित्वात् हष । 

शविषमाले च । “कालिमा कालकूटस्य नापेति इरशङ्ख- 
सात्” । «¢“ततोडुर्ययोधनः पापः तदुभच्छे कालकूटकम् । 

्िप्रः प्रेपयामास भोभसेनजिवांसयाः' भा० चखार 

५००८ स्लोकः | 

कालकूटि लि° कालकूटे भवः इञ! कालक्गटभवे | 
कालक्षत् ष ० कालं कालमानं करोति खगत्या किप् ६त०। 

ग्यः तङ्गन्या हि चद् ण्ड़ादिव्यश्हारख कतत्वात्तख 

तथात्वम् र्परभेश्वरे च “कालात्मा कालकशषद्िर् :""@ ° वि° 
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कालक्षत ° कालः गेयेन । १ खणे शब्द्रत्ना° कारो- 

इवविदपः क्तो यख । ठतावधिके २्अाधिभेदे | “काले 

काललवोनश्येत फलभोग्योन नश्यति 'यान्न०।३त०] रेकालेन 

छते ‹सरव्य' कलकलं मन्ये कालो [ह बलवत्तरः?पएुरा०। 

कालकेय ए. कालकायाः अपत्यम् ठक् | दानवभेदे तत्कथा 

यथा `श्पुरा क्तयुगे घोरा दाना युद्ध इमेदाः । कालकेया 

दूति ख्याता गणाः परमद्ाङ्षणाः दति भाग्व०्१०१अ' 

त्युपक्रम्य प्रधानभूत दत्तस बधे तेषां सशदरद्गखयणं 

शालौ च नानःखन्याखरम्िखा दिवा पुनः सशद्रप्रवेयो 

वरितः पञ्चात् विष्णोरादेयेनागसयखनिना तेषां सरुदर दप 

इख शोषणे कते देवैस्ते नाशितास्तद् विष्टा “काचेकेयाये 

केचित् ह्हिरण्युरवासिनस्ते अच्छनेन निहताः इद्ट॒क्तम् 

षरिष०१०३अ० यया “चहं थ शतान्यन्यान् हिर ण्युर- 

वासिनः" इ्युपन्राम्य १०५ अ ० तत्नैव “मरौचिजेनयासास 

स्ता तपसान्वितः | पौलोमान् कालक्ेयांञ्च दानवास्ते 

मद्ाबलाः । अबध्यादेववानानच्च हिर ख्यघएरवासिनः | 

कताः पिवामदेनाजौ निहताः सव्यसाचिना" कालावा 

आखप्रत्यस् ठक । कालेयोऽष्यत्र उद्ा० तत्रैव । 

कालकेशो स्त्री कालः केश इव पत्रादियेखा; गौरा्डोष । 

जौल्याभोषधौ शब्दविण २छष्णके पयुक्तस्ियाच्च | , . 

कालक्तेप ए" कालखक्देपः चेपणम् । १कत्तेव्यकन्पेकाललक्कुने 

र्कालयापने च । 

कालखच् एर दानवभेदे “सादो गिप्रचि्ि् कालणञ्चाच 

दानवाः'' भाग्स^€ आअण०्वरूणसम्यकोत्तने | 

कालखञ्जन न°कालेन खञ्जति खजि-ल्दय । यति दयस्ये 

श्क्ताघारस्याने हेमच° । 

कालखुरड न ० कालं लष्ण॒ खण्डम् । दच्िणकुिस्ये साष- 

खण अकरः देमादविष्टते कालप्रतिपादके यन्यभेदे च। 

कालगङ्ा स्त्री कालो गङ्गा नदौ | यष्ठनायां ब्द्चिन्तखा 

मदोषु श्त्वाहथात्वस् । 

कालगन्ध इर कालः सष्णोगन्वो श्ववटुद्रव्यम् | १काला- 

शरण्य शब्ट्चि" | कालस्य गन्वोरेयः। र्कालजेथे 

कालकलायां च | कालचन्द्ने शब्द् चि° | 

कालग्रस्यि ए° काल्य सन्धिरिव | संवत्सरे हारा० | 

कालघट एु० जनमेजयषपेऽत्रो अत्ति ज्यकारके नाद्य 

विषे “आत्रेयः कुर्डजठरो दिजः कालघटस्तथा" भा० 

चखा° ५ रेख. | [भेदे रल्मा° । 

` कालत इर दषदलक्कुतः कोः का। (कालकासे द्) टच 
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कालं 

कालचक्र न"काल्ख कालगतेडक्रमिय | हेमच^उत्रोहादशारे 

१कालचक्रभेरे। (उत्सपिन्) श्ट ११२९० विति; । 
कालङ्क्रमिवानिशं प्ररिवक्चंमान्त्वात् | व्िष्णधुराणाद्यक्घं 

म १ 

च्योतिख्क्राधिष्ठिते 
६८ 

चक्रवत्परिवर्तभाने २ काले । 

यथा कुलालचक्रेण अमता सह श्वसतां तदाच्रयाणां 

परिपोलिक्षादीनां गतिरन्यौव प्रदेशान्तरे पृपलभ्यसानत्वात् 

एवं नत्तत्रराशिभिरप्रचल्ितेन कालचक्रय ध्रवं भेर 

दक्िणतः परिधावता सड परिधावमानानां तदाञखरयाशां 

षहर्यादीनां डां गतिरन्यौव नन्तत्रान्तरे राश्यन्तरे 

चोपलभ्यमानत्वात् > | भागम ५ २ <्न्लो०। भाग्वर 

१६२अन०कलाका्ाद्विभाग्चक्ता "“एऽमेष चरन् पाये! 

कःलचक्रमतन्तितः | वद्धेवनु चुमद्ातेजाः सिता परि- 

वत्ते » प्रपञ्चस्तु विष्णुपुराणे यथा 

“पराशर उराच । व्या ख्यातभेतदुब्रह्माण्डसंस्थानं 

तव श्वत्रत | । ततः प्रसाणरुंस्थाने दखव्यादीनां श्टणषु 

मे। योजनानां सहसलराण द्वितीयोऽक्षो विषखतः 

ईथादण्डस्तयैवाख दियुणो इनिसत्तम ! | साद्धेकोट- 

सथा सप्रनियुतान्यधिकानि वै | योजनानान्तु तखा 

लिनाभिषति सञ्चारे षखमि- 

न्यच्तयात्के । सुंषत्यरमये छतसं कालचक्रं प्रतिष्ठितम् । 

स्तत्र चक्रं ॒प्रतिहितम्। 

चत्वारिंशत् सहस्रा ण हितोयोऽच्छो विच्खतः । 

प्यन्यानि साद्गीनि खन्द्नख मद्ामते।! | 

सभयोः प्रमाणः तद्युगाङ्योः ) . ्लोऽ्तस्तत्दुगच्च 

भ् वाधाररथख वै | हितीयेऽक्ते त॒ तच्चक्रं स्थितं वं मान- 

पञ्चा- 

अत्तप्रमाण- 

साच्छे । हयाश्च सप्र ङन्द्ासि तेषां नामानिनेष्टथु |, 

गायली च हृड्ृदटुष्णिगजगतो व्रि्् बे च। अचष्प 

पङ्किरिगयेताच्छन्द्गसि इरयो रवेः | भानटोत्तरथेले तु 

पूव्वंतो वासवो एुरो | द्द्विखेन यमखान्या  प्रतोच्यां 

वर्ण वं । 

श्ट । वस्तेकसारा शक्र, याम्या सयमनी ख्दता। 

खरो छखा जलेशख, सोमख्य तु विभावरो | काषाङ्गतो 

दल्िणतः चिप्र द्रिव भच्छति। नेलेय ! भगवान् 

भारर्ज्योतिषां चक्रस"युतः। च्होरालरन्यवस्यानकारणं 

भगवानु रविः | देवयानपरः पन्धायोगिनां क्ेथरुक्षये। 

उत्तरेण तु सोमख तासां नामानिमे 

द्विश रविर्मध्ये सर्वकाल व्यवस्थितः | सर्व्व दीभेष 

मेत्रेय ! निशाइंख च सन्यखः। उदयास्तमन द्यैव सर्व्व 

कालञ्च सम्प खे। द्शाच्च येषा तथा सेत्रेय ¦ बिद् 

शच्च च | र्यत दश्यते भास्वान् स तेषाखद्यः रूरतः | - 

५ 
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तिरोभाव्ञ्च यल्रौति यत्र च ससन रतेः | नेवास्तसनम- 

केद्य नोदयः स्ववद् भतः | उद्याश्मनाख्य' हि 

दथंनादथनं रवेः । अक्रादौनां एर तिन् ख शत्येष एुर- 

नयम् । कद हौ कसस्यस्त्ील्लोकान् हे एुरे तथा । 

दनोद मानाभिरामध्याद्कात्तपनुषिः) ततःपरं इसन्ती- 

निर्गोभिरस्त नियच्छति | उद्याख्लमनाभ्याञ्च ख्टते पूव्वा- 

परे दरौ । यावत् पुरख्लात्त्पति तावत् षे चं पाच्चंतः। 

कते ;भरापुरोमरोरुपरि ब्ह्धणः सभा! येये मरोच- 

योऽकंख प्रयान्ति नद्धः सभाम् | तेते निरशास्त- 

ह्ञासा प्रतोपशुगयान्ति वै । तस्टां दिश्यृत्तर्ां वै द्वा 

रातिः सदे छ । स्वां हीप्पाणां मेरुरुत्तरतो 

यतः} प्रभा विव्रखतो रात्रावसतङ्गचछति भास्जञरे। 

विशन्यग्निमतोराल्यवै वद्िरेकः प्रकाशते | ठ्ड्धिपादश्वया 

भातु दिनेष्वाविशति हिज] खलती वड्धिसि'योगादतः 

शय्यं: प्रकाशते | तेजो भखछारःग्नेये प्रकाथोष्ण 

खपणो | परष्मरानुप्रेशाद्ाप्राव्येते दिवानिशम् | 

दकशिणो त्तरमभूम्यद्धे सस्ति भास्करे । आातालादहि 

भवन्त ापोनक्तमद्धः प्रवेशनात् | दिनं विति चेवान्भो 

भालारेऽकछ्पएागते | तश्चाच्छङ्गोभवन्त्यापो नक्तमद्कः 

प्रवेशनात् । ए षषक्नरमध्येन यदा याति दिवाकरः । 

नि शङ्धागास्तु भेदिन्यास्तद्ा मोदस्तिको गतिः । कुलाल 

चक्रपर्यस्तो श्रनद्धेव द्विकरः | करोग्यतस्तदा रालि' 

भिषश्चनर दिनीं हिज! | खयनखोत्तरखादौ सकर' याति 

भाष्कारः | ततः कुरच्च मानद राशे राष्यन्त- दविज !| 

तेष तेषु भृङ्गेषु ततो वषवतं गतिस् | प्रयाति खविता 
कव्वश्नहोरात्रः ततः समम् | ततोरालिच्चय' याति वर्ने 

च द्नि द्निम्। ततच्च भिथनच्यान्ते परं का्ाष्पागतः | 

राभि कक्रटक्रं प्राष्य कुरुते दकिणायनम् | कुलालचक्र- 

परयंश्लो यथा शोध प्रवत्तते | दिखे प्रकमे द्यःस्तथा 

शो" प्रवसते) अतितिगितयाकालं वायुम गशणाञ्लन् | 

व्ात् प्रष्टं भूरमिञ्च कालेनान्यन गच्छति | द्र्योहाढ- 

शनि चेष्यते दं्िष्ायने। तयोदथाद्वमृ्ताणामङ्धा- 

अरति बे हिज।। द ै स्तावड्ाणि गक्तमषटाद् चरन् । 
कुलालचकभमध्यस्यो यथा मन्द्" प्रसरति | तथोदगयने 

खय्येः पेते मन्द्विक्रमः। तहरे कालेन मूनि- 

सक्छन्तु गच्छति | अटाद्गचहतत यडुत्तरायणपञचिमम् । 

अद्मेपति तञ्चाभिचरते सन्द्विक्रमः। वयोद्थादइ् 

मच्खाव्र कचा ज्रतेरिः। द् तला डचि रानौ 
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हादभिच्चरन् | अधोमन्द्तरं नाभ्यां चक्रं भ्वति यथा, 
मुत् पिऱवद्क्रमध्ये प्रो भवति दै तथा | कलालचक्रना- 
भिस्तु यथा तंव वततत । भ्रु दस्तथा भैलंय ¦ तयैव 
परिश््तते | उभयोः काण्योर॑ध्ये भ्म शङ्ख) नि व॒ । 
दिवा नक्तञ्च द्यं मन्दा थो्ाच परगति: । भन्दाद्कि 

यख्ित्रयने शौघ्रा नक्तं तदा गतिः} शोघ्ा निचि 

यदाखाचतदा मन्दा दिवा गतिः। रषं प्रमारेनैवैष 

मागें याति दि्राकरः। अकोरान्नेष योभङ्गो घमा 

राशयो दिज | षड़वराशोन्यो भङ्गे रात्रावन्यांञ्च षड- 

द््। राथिप्रमाण्जनिता हुखरोषां न्विता हिज || म 

निथ्ायां रानां प्रमाखेरुषुदी्ता । दिन।देदौद्धख- 
त्व" लङ्खोगेनेव जायते । उत्तमे प्रक्रमे षुः निथि 
मन्द्] गर्तिदषा | दिखे त्वयने चं पिपरोता विषश्वतः।» 
नरप्रतिजयच्थोक्तं चत्रथौतिषक्रभध्ये रचक्रभेरे तव्- 

स्द््प चक्रन्द वच्छते। द्ानायेक्षल्सिते हेमा ० द्7, खतरे 

शर्जतमये चक्रमेदे यथ, 

“चक्र रौप्यमय' ठत्वा छक्रारश्रििभयाककम् । शता 

मूड रनद्ररश्िमध्यान्तरस्ितम् । त्वमांसानि व 

रौष्याणि मात्रेषु च समन्ततः | रव ध्यानवतस्तस् 

श चन्द्रः ठष्णतां ब्रजेत् । वतोऽष्वननर' पञ्चात् सिला 

विप्रप्रदल्तिणम् | तं ग्टह्ोत्वा बरजेह्,रमद टत्वभपि नेव् । 

स्लयद्चाङ्धतसंचातपूषटकायस्छितिस्थितः । कालयक्रमिदं 

नास्ता दान स्ख विनाशनम् | ददन्ते राजतं चतर 

रश्सिजालसमाक्लम् । अपच्छल् गिनायाय ददामीति 

सशद्धरन् । वणे द्ति्णयुक्तः बाद्धणाय निवेदयेत् । 

वं ठति विनश्येत अपञ्छलय नं संचय; । ततसतखात्बदा 

रेवमपग्ड्् भयान्वितः । चवरादिरोगयस्तशं महापत्- 

परतितेरपि | ततो ग्टद्योक्रविधिना स्थापयेच्जातबेदसम् । 

लयात् कालनान्त्रा त॒ यतमदोत्तरन्तिले; | ततस्तु 

भोजवेद्धक्ा {प्रान् हादथसंख्यया | शखयमन्चारलवथं 

भुञ्जीत सक्षरेव हि | एर कते नरोननं चिर जोय खं ययः» 

रव्याद्वारे नक्तत्रयोगभेद्त् ५द्ण्डभेदे कालदण्डगन्दे 

श्टितिः। [ज्योति्िदि दैवन्ते। 

कालचिन्तक इ*कालं चिन्तयति पिचारवति चिन्ि-ख्ड ख् । 

कालचिद्क न° काखख स्छषयोतरापवं चिम् । लच्तापके 

लचणमेदे | तज्ञच्तण्छक्तः काथोख० ४।अ०्यथा 

“वदामि कालविद्धानि जायन्ते यानि देहिनाम् । 

अन्यौ निकटसापन्ने हने ! तानि निषानय | दचनाबा 
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टे यश्य वायुबाति दानिम् | खण्डते तखायुः 

चशयन्यब्टेलयेण हि । दहोराल' बाहोरान्र रवि- 
बहति सन्ततम् । साद्धशषेन्नसयेह जीवितावधिर्च्यते। 

बेन्नासापुटथुगे दशाहानि निरन्तरम् । षातञ्चत् रुहं 

क्रान्तिस्तया जौगेदिनित्रयम् । नासान्कोदयं हिता 

भातरिश्चा छखादइहेत् । संगेह्नन्रयादव्वीक् प्रयाणः 

तख चाध्वन । दन्य" सद्रमरा थस्य जनस्य निथा- 

अरे | पोष्णः सख कालो द्रट्व्यो यदा यास्ये रविब्डेत् । 

्कदारेप तत्काले ष्ट्य: स्निहहितो मवेत् । वच्चनो- 

यः प्रयेन स कालो द्टयभीरुष्ण | अकंस्नादोतते यस्तु 

रुष लश्णपिङ्लम् | तद्खित्रेव चणो गुप्रः सजोवेद- 

व्रहयम् । यख षोज मलमूत्र, चुतं मूत मलन्तथा। 

इद्धकदा पतेद्यख ब्दन्नस्यायुरिष्यते । इन्द्रनोलनिमं 

व्योन्न्ि नागडन्द् यदैक्तते । शूतस्ततः प्रष्धमरं षरूमाखं 

मस जोवति | व्यभ्नेऽङ्धि वारिपूर्णं ‡ पष्टीठय द्वा- 

करम् । फक, ् यापसिन्द्रदापञ्च पण्येत् धर्म 1सजोवनः । 

र्न्तः भवदेव विष्णोस््रीखि पदानिच। चात्र 

षयर्नापण्ञचदय मामराडलम् | व्यरन्धतो भवेच्लिह्ना 

बबो नाखासहच्यते | विष्णोः पदानि भ्वि.मधय नेत्ाम्नौ 

शामणड्लम् । वेत्ति नोलादवयेस्य कटुन्डा{द्रसख 

हि | खक्ख ट्न्यथाभावं षण्मासेन ब मृत्य॒भाक् । घर्मास 

ब्धतयोरव्यस्य कशटोषरसनारद्ा | शुष्यन्ति सततं तद्दि 
च्छायास्तालपञद्चमाः | दन्त :करजनेल्लान्ता नौलिमानं 

भजन्ति चेत् | सषद्हि कीनाशनगरीं षे मासि ब्रजेच्नरः। 

शप्रटृत्त निधुवने मध्यान्ते तौति चेन्नरः । निचितं पञ्चमे 

भावि धम्मराजातिचिभेवेत् | द्र.तमार्हय सरट श्तिवर्थो 

यस्य मस्त्जम् | प्रयाति, याति तद्यादुः षर्साते सम्पर 

शयम् । छस्ञातस्यापि यदखाशु दयं परिश्ष्यति। 

चरथो च करौ वापि विमाखन्तद्ध जोवितम् | प्रतिञिम्बे 

भ्बेट्यसय पदङ्कण्डपद्ा कृति । पांशौ वा कदने वापिपञ्च- 

भासान् जोषति धाया प्रकम्यते यख देब्न्वःपनिचवे। 

कतान्तदूता बरक्नन्ति चतवं सासि तच्चरम् | निजख प्रति- 

विम्ब नोताजचक्रूटादिष । उत्तमाङ्गन्र यः पश्येत् ्षमासे- 

म विनश्यति। भतिर्भ्वाम्ये त्सूललेद1 ण) धनुरंन्दरं निथ)चते। 

रात्रौ, चन्द्रदयं वापि दिवादौ वा दिवाकरौ | दिवा च 

बारक्षाचक्र' रालौ व्योम दितःरकम् । दुगपड्ध चति क्त 

मक्र कोद्गाडमख्डलम् । भूरद्धे मूधराये बा गन्वनं- 

नगरोद्यम् । दिवा पिथाचन्छत्यञ्च एते पञ्त्वङेतवः। 
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स्वेषु तेषु चिङ्कषु ययेकमपि बीक्षते। तदा माघावचिष्टयुः 

प्रताक्चेत नचाधिकम् | करावर्हखव्णः ष्टयोति न यदा 

ध्वनिम् । स्यूलः कणः कथः स्युलस्तदा सासाच्चिवत्त ते । 

यः पश्यदात्मनन््ायां दलिणायाखमाश्िताम् | द्निानि 

पञ्च जं)रित्वा पञ्चत्वश्चपयाति सः । प्रोद्यते भच्छयतेषापि 

्याचाद्ठरवायतैः। भूते; प्रोतः अभि्टशरंगेमायुखर 
करो; | सरमः करमेः कयैः ष्यनेरश्चतरडंकेः | सपे ख 
जितं लजना वर्षान्ते यममीच्तते। गन्वदुष्मांशकैः शोः 

स्ठान्तलु' भूषितान्नरः। यः पण्योत् खमरषमये सौऽ्तौ- 
मासाननियहो। पाशुराशिञ्च वल्मीकः यपं टण्डम- 

धापिवा। योऽधिरोहति वैखभ्ने षड भावि क नण्यति । 

रार्भाङ्द्मान्मानं तलभ्यक्तञ्च शख्डितम् | नीयमानं 

यमाथां यः खमे प्येत् स्वपूव्व जान् । खमौनौ खतनौ 
वापियः पश्येत् खप्रतोनरः | दषणानिं शुषककाष्ठानि 

षष्ठ मासि न तिष्ठति | लोदश्डधरं शणः पुरुष ठष्ण॒ 

वाससम् । खयं योऽये स्थितं प्रश्येत् ष लोन्धाशाच्च जक्ु 

येत् । कालो कुमारो यं खरे बक्नीयाद्वाहपाथकेः। 

समासेन समौक्तेत नगरीं शमनोषिताम् | नरो यो वानरा- 

द्: प्रयान् प्राचो दिशं खपन् | दिनः स पञ्चमैरेव 

पश्येत् स्यमर्नीं एरोम् । छपष्णोऽपि वदान्यः ख्यात् वदान्यः 

कपणोर!द। प्रशतिरिढतिचे तपादा पद्धत्वश्छच्छति । 

एतानि कालचिङ्कानि सन्त्यन्यानि बह्न्यपि। न्ञात्वाभ्य- 

स्यद्नरोयोगमथवा काशिज्ां श्रयेत् | न कालवद्चनोपायं 

छनेऽन्यसवय म्यहम्” । 

कालजोषक {वि० शरे यवायोभ्यकखे जुषते भोजनादि 

जष-ल् | यचायोग्यज्ञालेऽल्याहारादिना ठे गोष- 

मेरे ^वाहोक्ञा दाटधानाच आभीराः कालजोषकाः* 

भाग्भो०््चख. | 

कालन लि कालं योभ्यक्षालं च्योतिषोक्तकाखायववं वा 

“जानाति ज्ञा-क} ऊउशितसमयाभिन्न *खव्यारूढो 

ड नारोखासकालन्नो ननोभवःण्यषुः | “तेजः चनावा 

नैकान्तं कालन्नख्य मह्ोपतेः” भाषः | श्शाखकवान्तान- 

शुक्त ज्योतिषिके च। 

कालज्ञानं न° । कालो ्तायतेऽनेन च्वा-करणे युट् ६त° । 

शछौरागमादि ज्योतिःशास्त्र (विदिते भया भावस्तोशित- 

सपसा हम् । दद्यां कालाख्यं ज्ञानं सहगखां चरितं 

कथा” इल्युपक्षम्य .खि°मयनामाद्चराय सां यपुरुषदारा 

रालन्नानश्क्तम् ) भवे द्ट॒ट् रयोग्बशमयसाने च। 
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कालो खलात्तायतेऽनेन करये च्छट । ३मवय॒न्नापके चिङ्क- 

भेदे काल चङ्कशब्दे तद्धोक्तम् । 
द्शोदासख वनम्"? काथोख ० अनुक्रम णिकाध्याये । 

कालच्ज्ञर एकालं जरयति ज॒-णिच्-च्च् बा°छम् | प्त- 

भेदे “शप्र व्याधा दशारे स्टगाः कालद्वरे गिरौ भार 
५८तन्न 

""क।लन्न|नं ततः प्रो 

तन्यतम भाव्वण्८्५ र 

त्न देवद 

स्ञात्वा गोषडखफलं लभेत् । यः क्ञातस्तापयेत्तत्र गरौ 

काचद्धरे पः । खगंलोके मह्टोयेत नरोनास्यत्रे संशयः। 

ततो भिरिषरचे्े चिव्रक्रुटे विशाम्पते !» 

चितक्नुट पब तसा चविध्यं गम्यते । तन्न भासं ठतद्ञाने 

"गङ्गा 

द्थाञ्मेधाना- 

प्िकलखगाथा | 

कालञ्जरो गाल पष्येतो लोकविद्ुतः । 

तेनाख 

दशाञ्चमेधफलं यथोक्तम् भा०्खतु° २५अ० 

यश्चनयोस्तायै तथा कालङ्खरे गरौ, 

ओति तन माषं ऊतोद्कः” | 

अयञ्च भूमिमध्यस्यरेखातः प्राच्यां दिधि ब्तेत यथा 

भा ०वण्दञच०। पू प्राचीं दिशि राजन्! राजर्पिगश्य- 

खेषितास् इपक्रम्य पव्वं दिस्य तीधकथने “^प्रयागसिति 
श्ख्ातं .तश्माद्भरतसखत्तम !। आअगस्त्यख त॒ राजेन्द्र, 

सल्लाच्रमवरो न्प । तत्तथा तापषारण्यः तापरुरूपयथोभि- 

तम् । इ्रिख्यविन्द्ः कथितो गिरौ कालङरे नहान्" | 

द्यैः । लोधपरत्वे अद्य ज्ञोदत्वभपि । “कालञ्चरं 

प्रभाख्ड् तथा वद्रिकाश्रमः“द्ति काथो. भौमतीयकयने 

६अनतथाप्रयोगात्। रयोगिचक्रमलके। ३भेरभेदे मेदि °। 

४ देशभेदे धर° | 

बधिभूत; । 

सच कलञ्जरगिरिर्ूपलनपद्ा- 

ततो भवादौ रोपधत्वात् प्राम्बस्िंतवाञ्च 

बज । भ्रालरङ्धक तङ्खबे ।त्र | कालं मन्यु जरयति 

जु-बा° खच् । ५ काल श्टलोनारके ति०। “इन्द्रिः 

याण्पां हि सब्दषां वश्यात्मा चलितश्टति;ः| आत्मनः 

स्प्रद्ानेन मरच्योशृवय पात्र ते । आ इत्य सर्वसङ्कलान् 

सत्वं चित्चः निवेशयेत् | शत्वं चित्त समानेश्य ततः 

कालङ्रो भवेत्" भाग्णा०२४अ०] कालं मृव्य जरयति। 

` भृव्युञ्जटे ६ैथिवे तख पत्रो छोए् कालरी ऽचण्डकायां 

स्त्रो धर० । स्वयं तच्जारकत्वे त॒ टाबेवेति भेदः । 

कालतम(र) लि°्खतिथयेन कालः छण; तमप् (तरप्) वा। 

अतिशयलष्े । स्त्रीत्वे ठ अतिशयेन कालो इतिवियहे 
वत् कालतसा(रा) इति मेद्; । [तमाले राजनि०। 

कालताल "कालतः लति पर्ागरोति अङ-खच् ४त०। 

कालतिन्द्,कं ए नि ° कम्पे । कपोलौ राजनि° । 

{ १९€ ८ 1] काल 

कालतो ननकोशलास्ये तोर्भमेदे । “कोधलान्तु समासा 

कतो धैसपस्पमयेत् । इषभक।ट यफल लभते नात्र संशयः 

, भाग्व०ट८५अ० | 

कालदख्ड बु°कालपापकोदण्डः | ज्योतिषोक्ते षारादियोगभेरे 

स च वारविशेषनन्तत्रभेद्योगद्धपः यथोक्तं नारदेन 

“खानन्द्ः कालद्ण्डोऽय धो धाता शभावः | 

ध्वाङ्खो ध्वजाख्य च्रोवत्सश्जसखद्रखतरकाः | वित्र 

भानसपद्माख्य लुम्बकोत्पा तमृन्यवः । कालः सिद्धिः शुभा- 

भृत्खलातद्ङुञ्जराः राक्षसा ख्य श्चरस्यं वयवर्बंमानाः 

क्रभादमो) योगाः खसुं्नाफलद् स्वटाविं थतिसंख्य- 

काः | रविवारे क्रमादेते दाखभादिन्द्भादिधौ । सार्पा- 

ज्ञोमे, दषे इस्तादा नभादे वमन्तिणि । उचखदेवाह्ग.य॒- 

इते वार्णाद्धास्करात्मजे' । अयमर्थः आनन्दादयः 

अषटाविशतिर्योगा अतः साजित्कानाम[शन्ादीनाम- 

हाविशतेरिच= सहणम् | तथा च रविवारे श्िनी- 

नन्तलात् यात्रुख्यकं नच््रभि्टदिने भति अानन्टा- 

दिष मध्य तावत्संख्यको योगो भवति एवं सोमवारे 

मृगात् यावत्संख्छकं न्लत्रभिष्टदिने तावत्स ख्यक्षो योगः | 

तथा भौमे अच षपतः€ इन्यादि। बधे हस्तात्१२य॒रौ अल- 

पधातः१७, शुक्रे उत्तराषाद़ातःर१,शनौ शतभिषातः४। 

एष् वज्छदण्ड़ादिकरक्त खड ०च ° “ध्वा वजे श्रे चेष५ 

नाडपरो वज्याबेदाः 9पद्मलम्बे गदेऽश्चाः७| {धुम रका 

मौले ३भद्य इ रकतोम्य त्मातकाका च सवे ' । तद्या- 

पवादोपर्षनोक्तः “'दछर्याद्धतयं दयमे च षठ विशर्चगे 

विं्तिगे च चन्द्रे । भवन्ति बड्भाहुगतर्चयोगाः कुयोग- 

विध्व सकरा; शुभेष्" । 

कालदन्तक इ° कालोदन्तोऽख कप् । वादधकरिकुलजे सर्प 
सलनष्ट १नागभेदे। “ह्िरग्यबाह्धः शरणः त्तकः 

कालदन्तकः । एते वाद्किजा नागाः प्रष्टा इव्यवाड- 

नम्” भाण्छा९५७अ०] रररूरन्तयुक्तो ति" । 

कालधन्ध पु०६ईत०। यौः ऋछमर: ऋआप्राप्रवति सच्छिसतु 

यौनं षुरुषषभे । स राजा शान्तहर्भोर नु कालधमं पेय 

वान्» भाग्खा०१०२्अअ० कालस्य कतुविथेषसख ध्मः 

&व० । र्समयस्य खभावे चत्वादिकालख्छरे धमं च| 

कालधग्धन् प° कालखेव हंखाथाल्ितया धन््ोऽख च्निच् | 

समा० । ष्टव्यो । “उ पाण्डु; कालधम्पेणा भारा 

१९४ ०। एतादता! प्रजाः सर्व्वाः दचकन्याद्च जश्चिरे | 

कण्यमेनाव्ययेने ह, संयुक्ताः कालधम्मेणा''इरि०२१२अ० । 
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कालनर ए* अहवंश्य खपमेदे | १ अनोः समागरशुः परो- 

शुच त्रयः एताः” सभागरात् कालनरः इ्ञ्मयस्ततष्तः 

शुभः" भाग० &,२३,२स्लो° | कालः कालचक्रं राशि- 

चक्र नरष्व | भेषादिहादशथराशिदपमस्तकादङ्खग्युक्त 

२ कालपुरुष तच्छब्द् विततिः । ““¶्नि कालनरखाङ्ग 

सदसद्पहयोगतः”' वु ङज्जातकम् । 

कालनाथ ए° कालख्य कालमैरषख्य नाधः | मडादेबे «काल- 

नाथाय कलाय चयायोपल्याय, च" भागा २८६० 

द््ोक्त शिवस इस्तनाभ ततं ने । 

कालनाभे ए* कालःशब्णः नाभिरख्य सत्तायाम् अचसमा० । 
हिर ण्याक्चाद्रषएलरभेदे “शिर ण्ात्तघताःपञ्च विहांसः 

महाबलाः | भाभोरः शकुनिचव भूतसन्तापनस्तथा । 

लहामाभव विक्रान्तः कालनाभस्त्धैव च” हरि ०२० । 

१ दामवभेदे “महानाभ विक्रान्तः कालनाभस्तथेव च” 

रि० शअ० । अयश्च से डकेयः यथोक्त तल्लौव 

“जञ हिकेया इनि खयानास्त्रयोद च म हावलाः| व्यथः शल्धस्च 
बलिनौ नभस्तौव महाबलः | यातापिनैखचिद्धौव इल्वलः 

खशमस्तथा । खाञ्चिक्षो नरकडौव कालमाभस्तयेव च । 
रा्कज्ये“ठस्तु तेषां वै श्रयं चनद परमहू गः | 

 कालनियोग ए कालेन शतो नियोगः कारूख वा नियोगः 

शान्ता नि+बुज-वज् । १ दैवान्नायां २ कालक्लतनियभे च 
कालनि्यस इ निन्क० | यगगुखौ रल्मा° तद निया- 

सष छष्णत्वात्तथात्वम् | 

कालनेमि इ* कालद्ध मृचोननेभिः स्तम्भ दव | दानवमेदे 

तदुत्पन््यादिक्षया रि ° ४० यथा-- 

पूवं देव भयं त्वा भारुताऽग्निकतं मत् । काल- 

मेभिरिति ख्यातो दानवः प्र्यदश्यत । भास्कराकार- 

शकटः शिञ्जिताङ्न्दभूषणः । भन्द्राचलसङ्काथो सहा- 

राजतर्वृतः | शतप्रहरणोदपः शतबा्छः शताननः | 

शतशः स्थितः चोमान् शतण्टङ्ग इयाचलः | कक्ते 

महति संयुद्धो निदाव द्व पावकः! धृम्केशो रिच 

श्य दालौटपुटाननः । लन लोक्यान्तरविस्तारी नाम- 

यन् वपुषा क्षितिम् | बाह्निसतुलयन् व्योम जपन् 

पद्भयां महोघरान् | र्रयन् छख निः रासे टि भाजोबला- 

कान् | तियंगायतरक्ता्षं भन्द् रोदपवचसम् ¦ दिघ- 

चनलभिवायान्त सव्वान् देवगणान््,परे । 

च्रगणान् कादयनल'ः दिशोदश | संधत्तंकाले टषितं 

चप सृुभिभोत्यितम् | इतलेनोच्छ यवता विषुलाङ्गुलि 

अ 
तजयन्त 

५०१ 
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पष्वः णा | भाख्धाभरणपृखेन कि्चिश्चलितवरष्रणा | 

उच्छितेनासहस्तेन दक्िणेन वदष्द्मता । दानवान् देव- 

निहताहत्तिध्वभिति म्.यम् | समरो कालनेमि" त 
दविषतां कालनेभिनम् | वौचन्ते ख छराः सव्ये" भययिङ्धव 

लोचनाः । तं वौचन्ति स भूतानि क्रन्त कालनेभिनम् 

लिविक्रमे विक्रमन्तं नारायणमिवापरम् | सोच्छ यन प्रथः 

पाद् मारुताघ शिताम्बरः । प्राक्रामदच्चरोयु्धं त्ाश्यः 

सघ्वं देवताः | स सयेनाष्रेन्द्रो ण परिष्वक्तः क्सन रणे 

कालनेमिवेमौ देत्यः सपिष्ण् रिव मन्द्रः । थ विव्य 

धिरे देवाः सञ्वेः सेन्द्रएरोगमाः । हदा कालभिवायान 

कालनेमिं भयावहम् ।” 
ततस्तत्परा कमसक्का ४९ श “तमप्रतिमकम्म्ाणं 

` समानं स्यं वचेसा । चक्रखदयम्य समर क्रोधदीपो 
गदाधरः| स इष्णन् दानव" तेजः समर स्तेन तेजसा । 

विच्छेद बाह चक्रण चरोधरः कालनेनिनः | तञ्च वक्त 

धतं घोर साम्निचखाटृहासि वे । तख देतयख चक्रो 
प्रममाथ बलाद्खरिः” शूत्ममेन हरिणा तख बधकथोक्ता | 

“कालन मिवधात्प्रीतसतुराषाड्वि शाङ्गिं यम्” रषः का- 
लमेनिवभे युद्धे युद्धं लिएरबातने” दुर्गा चापद्तिः | 

कालनैमिन् इ° कारव नेभिर ख्यस्य नरद्यारेरालविगण- 
त्वात् नि | कालनेमिद्ानमे तच्छब्द उदा० | 

कालनेमिहन् ए कालनेमिं हतवान इहम- भूते 

किप ६त० | विष्णौ लिका तेन तस्य बधकथा काल- 

नेमिशब्द् उक्ता कालनेमिरिषतच्छलु प्रभ तयोऽप्यलर | 

कालपथ पु विच्वामित्पुलभं दे | “मधुच्छन्दस भगवान टेव- 

रात वौयंवान् | कजोकखच शकुन्त ख बभव: कालपथ- 

स्तथा'”भा० च्चातु* ४० विश्वाभित्रतरकौ त्तं ने । 

कालपसषं इ कालं शष्ण' पमस | तगरवु्ते थब्द्रत्ा* । 
कालपयथय ष* कालख्य प्यं यः वेपरोत्येन गमनम् ६त० । 

१ शुभदायककालख श्यश्ुभदायकत्वे आशभतदायकख 

र्शभदायकत्वे च | “स(कणंः) हि तेषां महावीर्यो 

दोषेऽमूत् खमहावलः | भिन्ननौका यथा राजन् ! दीप- 

सासाद्य निट ताः | भवन्ति पुरुषव्या । नाविकाः काल- 

पर्यये | तथा कणं समासाद्य तारकं एरष्मम्” भा 
विर अऊ | श्कालक्रमे च | 

कालपव्व॑त् ए० निर क० | त्रिक रपवैतनिकटस्वपव्वं तभेदे 

“स(रावष्डः) निचिव्य ततः लल खसारम् (गूृषनखाम्) 

उपसु1न्तग च ¦ जङ्खं माचक्रभे राजन् ! विधाय नगर 
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(ख्ायास् ) पिधिम् । विक्गूट शमनिक्रम्य काखपवेत 

भेव च| दद सकरावास गम्भौरोद' महोदधिम्” 

भागव २७६ ० | 

कालपालक न काल शुष्ण खमधं वा पालयसि पाल- 

ल् । १कड्् टमत्तिकायाम् राजनिःतख्याः शब्णव्यतवात् 

सथात्वम् | रसमय प्रतोचके त्रि° स्य शाप अतद्त्तवम् | 

कालपोलु ९० नि° कमरे । पौबुभदे कुपीलौ भावप्र° । 

कालपुच्छ एस्त्ी° कालः एच्छोऽख । ^“गुणेरो णसमयः काल- 

इच्छोखनिभिरौरितः'” काव्या° रलयक्तं भृगभे दे स्तियां 

जानितवात् ध । स च ज्रूलचरत्वेन छते उक्तः 

करूलचरशब्ट् विव, तिः । 

कालपुरुष एर कालः कालचक्र पुरूष इव । मेषा ददादश 

राथिखद्पे कारव्यवडारकारकै पुरुषाकारो गगनस्य 

शवायुचक्रमेदे। तख च जन्मादौ शुमाश्भन्नानाय 

अथाङ्गादिविभागः, तथा दव्लातके उक्त' यथा “शीर 

खवा 'हृदयोदराशि कटिवस्तिुह संन्नकानि । जातु- 

अङ्कु च ऊ चरणाविति राशयोऽजादाः” तखाथेः । 

““ज्ञेषः शिरोडणोवक्रा' भियुनं बा्युग्यकम् | ककंटो- 

'हृदयद्धेव सिंहस्तु दरमेव च । कन्या कटिस्तुला वस्ति- 

ढचिको गु्यभेव च । धहरूङ् सगो जाह कुम्भोजक्घु 

प्रकौरसिते। सीगः पादद्रयद्चेवाङ्गमानि कालनरस्य ठु"” । 

वञ्च यदङ्राशिराशोशौ दी तदङ्क दीं, तयोलं बुव 

लघु, राशिराथोगयोभिन्नरूपत्वे मध्यमस् इति कल्पम् । 

खम्नदरेक्काणमेदेनाङ्कविथेषः तत्| ककाये सद्सद्य- 

योगेन फलविेषञ्च दहव्ला० उक्तः यया । “कं टक 

आओलनसाकपोलहनवो वक्रश्च होरादयस्ते कगढां सक- 

बाङ्पाश्ं हृदयक्रोडानि माभिस्ततः । वस्तिः शिश्रश्यटे 

त्तञ्च ष्णाय ततो जात्तनौ -जद्खु 7ह्ख हा. भयत्न 
वामखदितेदर'ककाणभाने स्जिधा"” वचनस्ायमधेः लिभि- 
रककाणभागे स्त्रिधा रेहविभाग दूति शेषः । तन्न प्रथ- 

मेन दर ककायेन मृद दयङ्ख", दितोयेम करणठादि, तीयेन 

व्यादि । तल्ा्य दते श्छभागस्धं वाममङ्गमलुदितेर- 
हशय्रभागस्यं टे च्िणाङ्गमित्य्ः | तथाच लग्नात् दाद 

ओेकादणदथमनवमाष्टमसप्रना, उदिवभागस्या दृशपराः। 

अदुदितभागस्थोऽ दुः ल खग्नात् इितीयतुतीयचत्य- 

यञ्चमषसप्रमांशम दभागस्यः । तथाचायमथेः प्रथमे दरेक- 

काश्य शम्नः शिरः, हितोये हादे च करभे दच्चवाभे 

ट्ै, बतोयेकादथयोः दशवामश्रोने, चतर्थपञ्चमयोः, 

कारं 

दच्षवामे नासे, पञ्चमनवमयो, दच्ववाभकपोखौै, षषा- 

मयोः द्यामे न्, परमं इषम् । दग्नगे दवितोबे 

दे ककाणे लग्न' कटः, दिती यदादशयो: दच्वामण्छंन्धौ, 

हृतयेकाद्शयोः दच्तवामौ बाद, चठर्धदथमयोः दशषवाभे 
पाश्च" पञ्चमनवमयोः दच्षवामौ शृद्धागौ, षठाटमबोः 

दक्षवामौ उद्रभागौ, सप्रम' माभिः । लग्नख्य ह तोये 

द्रेककाग्ये चगन' बस्तिः ( नाभिलिङ्कमध्यभागः ) हितोय- 
हादथयोः दच्ववामौ शिच्रयुहाभागौ, कतीयेकादशयोः 
दक्षवाभौ द्ध । पञ्चमनवमयोः दच्चवामे जादुनी । 
श्टाषटमयोः दत्तवामे लङ्क, सप्रमं पादाविति। इति 

मही धरकतव्या ख्याटुसारि | वत् फलमा इ त्नौ व “त्न 

पापवुते जरणं, श्युभयुते सौम्य, हि लच्छादिशेत् । 

स्तो शे स्थिर २५५८,११, सं युते च सहजः, खादन्व- 
धाऽऽगन्कः | मन्दे खानिलजोऽग्निशस्तरविषलो भौमे, 
बुधे (पापयुते) भूभवः, स्य्ये" काषटचतष्यदाञ्च, छिमगौ 

(होनचन्द्र) दद्र जजोऽन्य शुभाः” । कालपुरुष 

प्रति माद्यतयाच्सख च्च ¦ ज्योतिःशास्त्र ““किन्वद्ख 
कालपरप्स्य महार्ययभ्छ त् कदाचिद न्धधिमेमसाऽपि 

पारम्” भट्टोवृपलः । कम्प ° | शकष्णवख एर्वे | कालः 

रुष इव । दानां कल्यिते एरुषाकारे श्काशद्पेश्चर- 
मृत्तिभेदे ए ततृप्रकारो दछेभा° दा० ख उक्तो- 

भविष्यो° एु° यथा 

““कास्योदानविधिः पाथं | क्रियमाखो यथातथम् | फलाय 

खनिभिः प्रोक्तो विपरीतो भयायश्च | न्यं निष्कशतं 

पां, दानेषु विधिरूचमः | मध्यमस्तु तदङ्ग न॒ तदङ्गं - 

नाधमः ख,तः | सेष्याञ्च कालपुरुष तथान्येष मह्त् 

च| णव वृक्ते रथेऽखडे च धेनोः ठच्णाजिनसख च । 

शक्तस्यापि क्िरोऽयं पञ्चसौ वर्को विधिः | अनतोऽ्यस्मेन 

योदद्यात् महादान नराधिप! प्रतिग््काति वा तद्ध 

इःखशोकावहं भवेत् | पुण्यन्द्िनिमथासाद्य मूमिमागे 

समे शभे । चतं श्यां चतध्य† वा विच्छा वा पाण- 

नन्दन ! । मान् शष्णतिलेः का्रौष्यदन्तः वरतं टक" | 
खवखाँ दिपरोमामन यथाशक्ति सम्पादनीयम् । 

खड गोद्यतकरोदीर्घालवाकुमङृगडलः | रक्ताम्बरधरः 
खम्बो शद्खमालाविभू{वतः | नौच्छासिषलीवन्बेन विद्ध- 

गदारिकटीतटः | रपानद्युगयुक्ताङ्खि,: रष्णकम्बल- 

पाश्चगः। ग्टङ्ोतमांशपिख्डच वामे करतखे तथा | 

रवं विधं नर कत्वा ग्ट हतकुदमाञ्जलिः | यजमानः 
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परसन्नात्मा इम" सन्तलदोरयेत | सम्य ज॒ गन्धङ्तमेनै- 

वेद्य विनिवेद्य च । स्वः कलयसे यात् कालस्व' तेन 

चोच्यसे । ब्रह्मविष्णुिवादौनां त्वमाराध्योऽसि व्रत | । 

पूजितश्व' मया भक्तया पाथिवञ्च तधाछखम् । यद्बु- 
ध्यते त विभो! तत्कुरुष्व नमोनमः | एउ" संपूजयित्वा 

त' ब्राह्मणाय निवेदयेत् । बाह्मण प्रथम" पूज वासो- 

भिभ्यैस्तथा | दश्िणां शक्ञितो दद्यात् प्रखिपल्य 

विसञ्जं येत्” । दिण्णं पूवो करां निष्कादिकाम् “अनेन 

विधिना यस्तु दानमेनत् प्रयच्छति | न च मृल्युभयं तख 

न च व्याधित भवेत् | भवत्यव्याहतेश्रये; सर वाधा- 

विवच्निःतः | देहान्ते श्ट्यंभवन' भित्वा याति पर" 

षदम् । एष्यचयादिङागल् राजा भवति धाश्िंकः | 

खल्रयाजी चिया युक्तः षलपौलसमन्वितः | संपूजय 

कालपुरुष' बिधिवद्दिजाय दत्वा शमाश्ुभफलोदयहेत- 

भूतम् | रोगाठरे शकलदोषमयेऽव टे देहौ न मोह- 

सपगच्छति ततूप्रभावात्”” | 

कालष्रष्ठ ए काल छं यख | एकणेधदषि ₹ धल्माने 

मच । [गौरा डौष | श्यामालतायां रत्रमा° | 

कालपषौ स््ो पिव्यतेऽसौ पिष-कम्मोखि वल कर” 

 कालप्रभात नभ्कालं ष्य॑ प्रभातं वन | शरदृतौ विकार । 

कालग्रहत्ति स्तौ ६त° । खर्डकालख व्यव हारारम्भे | 
गतूप्रव,्तिकालच सिन्ि° जक्तोयथाः 

“लङ्कानगर्याहदयाद्च भानोस्तख्ेव वारो प्रथं बभूव । 

मधोः सितारेदिं नमासवषे यु गादिकानां युगपत् प्रव. त्तिः" 

“काल व्यक्तौ नामपि दिनमासवषेयु गादीनां युगपदेक- 

हेलया प्रव, ्तिवेभव । रएतदुक्त' भवति | चन्दराकयो- 

ैषादस्वयो खौ ख शुक्लपत्तादिः प्रतिपत् | चतो मधोः 

सितादैद्दनान सौरादिमासानां वर्णाणां युगानां मन्व- 

न्तराणां करपख च तदेव प्रवतिः | अधोदयाञ्च 

भानोः। स चोदयः कञ्डित् देशे । लङ्खानगर्यांम् | 

तथा वश्धौव वारो चादिव्यवार इत्यधेः | 

 कालभार्छिका स्त्री कालभाव कष्णप्रभाये ्चर्डःत अडि- 

चद्प्रमे वल । म्यां राजनि° तखा रक्तनि- 

याँ रुवत्त्वे ऽपि ॒काथनात् पृष्व" ंष्णकाण्डत्वात्तथात्वम् | 

कालभैरव ° भीरोभाशः चष नेरवं भीरुत' काल 

मैरवं मयं यच्ात्। कषाशौर्यं शिवांशजे भैरवभेे 

खच शिवतच््वच्ानवि घरब्रह्मणःपद्चमधिर् दनाय शि- 

जेन प्रादभ बितः। तवृक्षथादि शाचौख० १२अ०/ तद्दाक्यश्च 

[ २००१ ] काल 

कणालमो चग शब्द् १ ६५५ एणद्िनम्। तच्नामनिरक्गिखलौव 

दर्थिता यथा “त्वत्तो मेष्यति कालोऽपि वतस्तु 

कालमैरवः' | कालराजोऽग्यतर तत्रैव तच्नागनिरक्त 

दशिता यवा “कालवद्राजसे यमात् कालराजसतततो 
भवान् | तख च काश्यामाधिण्त्य' तल्नौवोक्तं यथा 
“खाधिप्यञ्च तखां ते कालराज ! सरव {ह | तत्र ये 

पापकर्तारस्त घां शास्ता त्वमेवह्हि। शुभाम न तक्म 

चिलयुप्नो लिखिष्यति ॥ एतान वरान् प्रग्टहाथ बत्- 
णात् कालभेरवः । वामाङ्कलिनखासेख चकर्त च 
शिरीविषेः'” 

कालमयुख पुणकालख प्रकाशकत्वेन मय् ख्व | कालसद््प 

कम््ोद्धःभावादित्तापके खटतिनिबन्धभे दे | 

कालमसौ सनी कालो मसीय ए बत् | नदोभ दे] “मद्ो का~ 

भसौ चेव तमसा इपवाङ्िन"” हरि” २१६अ० | 

कालमाधवोय ए माधवख माधवाचार्य सखायं काल 
प्रतिपादकोमाधवीयः माधवढतः खन्ध: | माधवाचार्य 

प्रणोते कालभ दकम ङ्भावनि्पके खटतिमिवन्धभ दे । 

कालमान इ° कालोभन्यतेऽसौ मन-क्ममि वञ्च छप्०स०। 

लंष्याच्ज के (कालठलसी) रल्माज7 ! ६त०| रकालपःरि- 
माण्ये न° | मल-सावे चश कालेन छब्शवर्ये न मालः 

सम्बन्धोऽख । कालमालोऽपि ज्ष्णा्जके पु> राजनि° | 

कालमुख इस्तीः कालं शरुलं यद्ध । $ रष्णष्ठखे 

वानरभद् स्तिया छष॒ | “वख अाखारगा भिता- 
ययच्ताः कालूखास्तथा'” भा०व०२९१अ० | न्धे च 

कालश्खानाम नरराच्चसयोनयः'” भा०स००अ० | 

कालमुष्ककं ° कालोदप्क श्व कायति क-क । वख्टा- 

पारलिवृक्ते रल्रमा० ! 

कालस्ल ए काल मूलम । रक्तचिलकवु ते राजनि° । 

कालभेषौ खी कालवशं भिति खङ्गं ते का न मिष-अण॒ 

उ०्ख° | ‡मङ्जिठावास्, रसोभराजास्, लिंवृति 

(तिचा) च अमरः ! स्वार्थे क । कालमेधिका तला 
भरतस्तु दारबव्यसध्य' पटित्वा तदथं तामाङ | 

कालयवन -पु° क । यवनाधिपे चपभेदे | 

^भनिश्याभिशस्तो गार्ग्यं स्तु मन्द् नाभिकूमौरतः । गोप- 

कन्याहपादाय मेश्नायोपचक्रभे ¡ गोपालौ तपररा- 

स्तस्य गोपस्तीबे शधारिखो | धारयाभाशं गाग्य॑ब्य 

गभ" इद्धं रमच्य् त! | मातुष्यां गाग्यं भाव्यं नियो- 

गाच्छलपाथिनः। स कालयवनोनाम जतत राला- 
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महाबलः | चम कायाय वाजिनो रणे। 
पुत्रस्य स ॒रान्नस्तु यव, घेऽन्तःएर शिशुः । यवन 

सहाराज } स कालयवनोऽभवत् | स योद्धुकामो ग्टपतिः 

प्यं च्छद जोत्तमस् । बषणगन्वककुलं तद्य नारदोऽ- 

कथयद्दिभ्,: । खन्तौष्हि्या त॒सेन्यस्ध मधुरामभ्यया- 
तदा । टूत सम्भ षयामास व.ष्णगन्वकनिवेशनम् | ततो- 

व. व्णग्न्वकाः शष्णं ुरसशत्य महामतिम् । समेता सन््रया 

मा््यैवनख भयात्तदा । रत्वा च निश्चय सव्व पला- 

यनमरो चयन । विहाय मण्रां रस्यां मानयन्तः पिना- 

किमम्। कुशस्य दारवं नितेशयिठमोपसवः'* हरि 
२६अ० । “अस्ति तख रणे जेता यबनाधिपतिधपः । 

स कालयवनो नाम आवबध्यः केशवस्य ह । तल्ला च- 

दारुणं बोर तपः परमदश्वरम्। रद्रमाराधयामास दाद् 

शाब्दम् योधनः | पत्रकामेख छनिनातोष्य रूट्" इतो 

बुतः। माथुराणाममवध्योऽसौ भवेदिति च शङ्क 

रात् । एवमस्ति रुद्रोऽपि प्रददौ नमे तम् | णव 

गाग्यं ख्य तमयः च्रोमान रुदरषरोद्धरः । मा् राणाम- 

बध्योऽसौ मध्, खायां विशेषतः । शष्णोऽपि बलवानेष 

माधुरो जातवानयम्"' हरि" {११अ० | “वाष्देवस्तु 

तं ट्ठ निहतः योगमात्मनः । उतृद्धज्च सथ्.रामाश् 

हारकामभिजगमिवान् ! वं रख्यान्त' विधित्संसतु वाखदेवो 

महावा: । निवेश्य हारकां राजन ! वष्णीनाश्वाख 

चेव । पदातः पुरुषव्याघ्रो बाह्धप्रहरणस्तद्ा | 

अजगाम महायोगो मथ्रां मधु्दनः| तंदटहा 

येयो हृष्टः स कालयवनोरूषा | प्र चषा पूमवञ्च कष्णोऽपि 

निञक्राम महाबलः । अथान्गच्छद् गोविन्द् जिषक्ु- 

यवनेश्वरः | न चेनमशक्द्राजा सहोत योगधर्भिणम् | 
मान्द्ातुस्तु इतो राजा खचुङ्न्दो महायशाः | षरा 

देवरो युद्धे कछतश्मां महाबलः | वरो चछन्द्तो 

देवनिद्राभेव च्टद्धोतयान् । श्रान्तख तश् वागेव' तदा 

प्रादुरभूत् किल | प्रखरः बोधयेद््रो मां तं दह्ेयमहं 

सुराः ! | चक्ुप्रा क्रोधदीप्र नेत्ये वमाह पुनः पुनः । 

एवमस्ति तं शक्र उवाच ल्रिद्थैः सह । स चरौरभ्य- 

गुन्नातलवद्रिराजष्पागमत् । स पव्व तुहा काञ्चित् 
प्रविश चमकपितः | सष्वापं कालमेतं वै यावत् ष्ण 

दशमम् । तत् सव्व" वाघवदेवस्छ नारदेन निवे {दतम् | 
वरदानश्च दे१भ्यस्तेजस्तश्य च भूपतेः ठष्णे)ऽलुगम्यसानञ 

तैन ्डच्छेन लु | तां गुहां छचकृन्द्स प्रविवेश 
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विनौतवत् । शिरःस्थाने तु राजर्षे कन्दस्य केशवः । 

सन्द्शनपयं त्यक्ता तस्यौ नुद्धिमतां वरः । ऋलप्रविथय 

यवनो दद्य थिीोपतिम् | सतं सुप्र शतान्वा- 

भमाससाद खदम्मतिः| वाच्देवन्त तं भवा 

वट्यामास पार्थिवम | पादेन पादमाक्रस्य पादस 

प्रबोधितः । च्कोप निद्राच्छटेनम पादस्सर्शेन 

तेन च| स संख्ल्य वर शक्रादवे चत तमसेव: । 
स टुट्मावः क्रङ्धन स प्रजज्वाल सव्वंतः|। ददाह 

पावकस्तन्त॒ शुष्कां बुच्चमिवाशनिः | षणेन काल 

यवनं नेल तेजोषिनिगतः इरि० ११५ च्च तद्षकथा 
कालयापन् न° कालस यापनमतिवाजनम् । कारूचेपणे 

कालयुक्त ए प्रभवादिष्टिसंवत्सरान्तगंते शदापञ्चाशश्तमे 

वत्सरभेदे प्रभबादिवर्षानयन' ज्यो त° खक्त' यथा 

^शकेन्दरकालः एधगाक्षति २२ क्षः शथाङ्कनन्दाञश्जिबुमैः 

४२९१ समेदः । शराद्भिवखिन्दु १८७५ इतः स लब्धः 

षच्चावशिष्टाः प्रभवादयोऽब्दाः । वर्भवख्ज न्तु यच्छेषं स्थैः 

१२ संप खोमिभिः ६० । हतो य तक्रमतः खाग्निर* 

तेऽ ये मासकादयःः खाय: । थकेन्द्रकालः 

अकराजावद्कालः यक् च्ारतिन्नः हाविं्त्या पूरितः 

शशाद्ःनन्द्ाश्वियुगेरोकनवत्यधिकश्तहयाधिकचवःषङषतं ; 

समेतोऽङ्कः शराद्रिवख्खन्द् हृतः पद्धसप्रत्यधिकारटादश- 

शते या उत्सं खय' हनः शक्यते तावता तः कर्तव्यः स 
लब्धः पूव्यं शकाब॒दः शरोत्वादना खश्चसंख्धया युतः काय्यं ; 

घश्छाप्रावशेषे पूवव वत् ष््छातलच्धस्यावशिष्ट प्रभवादयः 

एक्षावेषे प्रभवः हाद्यविष्टो विभवादिः | वपवलैन्तु 

यच्छं वरपातिरिक्गं शरा द्विवखिन्द् हृतावि्ट तत् शूँ; 

हादभिः कप्य खोभ्करिंभिः पच्छा इते ब्य् तक्रमत 

इत्यनेन परद्ितावशिष्टः ्काद्ण्डाः षष्टिहत 

लब्धां शके खाग्निते लि शता इताशिषटा दंशका 

खब्वा मासाः ख्ुरिति | प्रभवादिवषात्य्, पक्रम्य 

५“अद्या त दिशति््रह्लो हदितौीया वैष्णवी खता । 

तोया रद्देवन्या इष्टा मध्याधमा भजेत्" इतु्खा 
तत्फलश्क्त' भविष्म पु* यथा “गोमहिष्यो विनशन्ति बे 

बासवो वधते देवि} शख्यञ्च 

तिलसर्पपमाघाद्कापसानां मडा- 

च्ता। गोमःइष्यः क्ववरशैनि क खतामुख्यभ्े षतः । 

तत् सरव देवि] विक्रीय. कर्चव्योधान्यसञ्चयः। तेन 
शाज्येन लोकोऽयं निर्दर ष्यति इरिनम् | पार्थिवा भेम 
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का दीनाः कालयुकं प्रपोडिताः ५२ वपंफलकधने । 

९ त° । रेकलेन कालघन्तण सृ््ना युक्त च ति 

कालयोग ए" &५० ¦ कालसम्बन्धे । , “महता कालयोगेन 

प्रतिं याखतेऽखं वः” भा० व० !०अ०| कम्प ° 

जगोण्जक्त काल्छमे योगभेदे च कालशब्ट विव,तिः। 

कालयोगिन् ए लि° कालणव योगोऽस्य इनि ११ भिवे | 
«कालयोगी महानादः सर्व्व कामख्लठषपथः”” भाग्य्रादु° 
१७अ० । शवसहखनामोक्तौ | २ कालसम्बद्े लि° 

कालराचि स्तौ कालौ राल्िरिव कालस्य खण्डकालख 

रात्निरिव अप्रकाशकत्वात् । ! प्रलयराल्नौ रप्रलयकालं 

तन्न॒ सव्व चटाराह्ित्यात् तथात्वम् | “यदा स देवो 

जागर्ति तदेदं चेते जगत्] यदा खपिःत शान्तात्मा तदा 

सवं प्रलौयते” इति मनुना प्रलयकाले सवं चेष्टारा- 
हित्योकग सतत्कालस रालिरूपत्वम् । श्दगाृत्ति भेदे सा 

च “कालरा मयोवच्छं सपलगणस्दनोम्"" इय्, पक्रम्य 

भन्त्र मोद्नौ १८तर ङ्क उक्ता, तत्रैव तश्चा मन्त्पूजादिकं 

हशयस्। “शक्तिभिःसद्िता दगा काशीं र्ति सव्वं तः | 

ताः प्रयल्लेन संपूज्याः कालरातिमुग्वा नर :”” काथोख० 

“कालरा{निमे हारानिर्मो हरानिञ दारुणा” देवीमा० 
व्याकनञचे तद् गुप्रवत्वां यथा “कालरालिः सव्वं जन्तु- 

भरणोपलच्िता कल्रानिः | मडहारालिः बह्मलयोपल- 

: चिता महाप्रलयरालिः, मोहरा: मो्ावत्तं गन्तं 

पातिनी महामायाखया संतिकन्नीः, यदवा दैनन्दिनि- 

प्रलयब्रह्मप्रलयमोचद्धपम हाप्रलयदछपरालय इति पद्- 

लयख्ाथः। ४तत्प्रतिपादकमन्त्रभेदे च अभेदोपचारात् 

खच मन्त्रः बहन चय्मन्ध राल्िसृक्ततेन प्रसिद्धः| 

खाममेदे च “सालनि' प्रप्य" इर्यादः | 

५ भीमरग्याम् (ऋतिड्गवयस्क ) इारा० । सवेप्राणिना- 
शिकायां ६ यमभगिन्यां भावप्र° | ७ दौोपान्वितामाव- 

स्ायाम् ““दोपावली व॒ या क्ता कालरालिख सा 

भता''इत्यागमोक्गो : । 

कालस्द्ध ए कालष्छपो रुद्रः| कालच्छ्पप्रलयाग्निर््पे 

खद्रभेदे “याः एरः कालसदरर नानास्त्रोशतसद्ुःलाः । 

विचिनहरम्य विन्यासाः कुतस्ता मेरुष्टएतः। ताएव का- 

लस्द्र् नद्ूपेय संस्थिताः । या परा शिवद््- 

पेण परमा प्ददायिका। तखा यद्, सं तेज ब्रह्मा- 

दोगा शयङ्घरम् । त" विद्धि कानर्दरेति सौम्बद्पं 
सदाभथिवम् । काशाभ्निव्यसनं (व्य 'सः) लक्ष' योजनाना 
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प्रमाणतः । ऋद्ध नोच्छयतस्तख पादः पादेन भाशते । 

सि'हष्पा महाघोरा महानक्रमहाबदाः | कालाग्नि 

रटरष्पो योब्ङच्छपरसमावृतः । , अनन्तपद्मर्ूपञ्च धातृ 

कारणेश्वरः । दारुणा “ग्नञ्च रुद्र यम हन्ता श्चयान्तकः'" 

देबीपु° | कालाःग्नरद्रौऽप्यल् 

कालल वलि कालः कालकः चिद्कमेदः अस्यख सिप्रा 

लच | कालकचिद्धयुक्तं लिका० । 

काललवण , न° नि० कम्पं । विडलव्यो रल्नमा० । 
«रोचन तोच्छपरष्णञ्च विड" वातानुलोमनम्” 

तद्गुणा क्ताः | ५विड्' पाकञ्च॒कतक' तथा द्राविड ̀ 

मारम् । विड् सच्षारङष्णञ्च कफवातानुलोमनम्” । 

उखं" कफमधो वातं सञ्चारयनोत्यथेः | ““दोपनं लघ 

. नीच्छोष्ण' द" रुच्य व्यवायि च । विबन््रानाहइवि- 

दभ्धि्दुग॒ गौ रवश्ूललुत्” भावग्र° ततृपर्या ययाः 

काललोचन ए० १ दानवभेदे । “श्रलम्बो नरको बालौ ख- 

ष्टम: काललोचनः'” ईहरिवं* २४०अ० दानवोक्तौ । 

क्रं ° | २ ठब्णो लोचने न° ब व| श तद्य॒क्ते लि 

काललोद् न° नि° कर्मा° । लब्णायसे रल्रमा० लोहसेत्प- 

च्िलच्खगुणा भावप्र° उक्ता यथा ““एुरा लोमिनदत्यानां 

निहतानां चर युधि । छत्मन्नानि शरोरभ्यो लोहानि 

विविधानि च। लोहोऽस््री शस्त्रकं तच्छं पिण्डं 

कालायसायसी । युरूता टद्तोतक्तो दः कश्मल दाडका- 

रिता । चऋष्सदोषः सदर्मन्धो दोषाः सप्रायसस्तु वौ । 

खों निक्तं सर' शोत मधुर दवर यर । चतं वय 
चचुष्य' लेखन वातलं" जयेत् । कफ पित्त गर" शल 

शोधः शी हषास ताः । भेदोजेो कभीन् कणं, तत् 
किट तदेव हि । पाण्डुत्वङ्गामयमृलुद भवेत् द्रो- 

गन्बूलौ कुरुतेऽश्मरीञ्च । नानारुजानाञ्च तथा प्रकोप 

करोति ृक्ञासमशुद्वलो हम् । ऊीवह्ारि मदकारि 
चायसं देहशद्धिमदसंस्ल,त' भर वस् | पाटव' न ततुते 

शरीरके दारूणां हदि रुजश्च यच्छत । कुष्माण्ड 
विलतेलञ्च भाषान्न' राजिकां तथा ¦ मद्यमस्लरसञ्चापि 

व्यजेज्ञो इद्ध सेवकः” । 
कालघन्त ए० कालं ष्ण टन्तमख । कलल्यउच्े रत्रमाऽ्गोरा* 

ङोष । कालव, न्तौ पाटलाव. चे रूो राजनि०। 
कालबेला सौ कालख शनेः वेला कालमेदः| रव्यादि- 

वारेषु दिवानिशोरदं यामभेदे खच कदं मामावष्दे ०६४ 

उक्तः ततूफलमाद वसिष्ठः “निधनं प्रहराद्नः ठत 

भरते 



कालं [ २००६ | 

निःखलत्व' यमधण्टके | क्लिक सरव्वनाशः स्यात् 

राल्नावेते न दाषदाः” | ततश्चाङ्गयामद्ूपकालमेलायाः 

रात्रावपि सम्भवेन तख राल्लौ दोषाभावोक्गिः वार- 

विशेषविषया तदुक्तं ज्योतिनिभरन्धे“न वारदोषाः प्रभवन्ति 

रातौ देवेज्यदेन्य नद्रदिवाकराश्णास्। दिवा शशाद्कजम्- 

छसानां सवत्र निन्द्यो बुधवारदोष” । तस्छाः सेदेधे 

वजैनोयतामा ह ग्मः “विन्ध्यसोत्तरक्रुले त॒ यावदाठहि- 

माचलम् | यमघण्ठकदोषोऽस्जि नान्यदेशे त॒ विद्यते । 

मतृखाङ्कमागधान्वुष् यमवख्टस्तु दोषशत् | काष्यीरे 

कुलिक इष्टमद्गं यामस्तु सव्वं तः” ! विन्ध्योत्तरकनादयय- 

मम्तगंतत्वात् भतखादौनां एषगुक्गिः । 

कालशाकं न नि कमे | खनामखयराते( गरिचा) हिन्दी 

भाषाप्रसिद्धे शाद्गथके भावप्रण | “नाडिक कालशा- 

कञ्च शराद्धाकञ्च कालकभिति"” तत्पय्यीयखक्षा ““काल- 

शाकं सर श्चं वातलत् कफथोधद्कृत् । बल्य रुचिकरं 

सेध्य' रक्तपित्तहर' हिमम्” ततरुाद्य क्तम् । रुच्य 
ख्ये दौप्रवे हिनमिव्य्ेः | मेध्य' चाद्खदेवत्वे न पवित्रम् 

यथाह हारीतः ““कालशाकञ्च बाद्.क' भूलक ग्णना- 

लिकाम् | वेरा र' कलायञ्च ( भटर ) पटोल' सेषः 

सथा । दर्यां" चु निषस' शाकान्याड्मेनौषि्ः” । 

कासखशालि ० नि° कमै । छष्णत्री हौः धान्यभेदे राजनि? 

कष्णत्री हि-शालाखख-जतुखख-नन्दोखख-लायाच्चक-त्वरि- 

मक-कुक् टाख्डक-पारावतकपायपरष्टतयो ब्ौहयः। कषाय 

मधुराः पके मधरा वौं तो हिमाः । शलाभिष्यन्द्नि- 

सुखाः षटटिकेबं द्वच सः । शब्णत्रीड्डिवे रस्तेषां कषायालु 

रसो षः । त्ादत्पान्तरयुणाः क्रमणो व्रौषयोऽपरे । 

दग्धायामवनौ जाताः शालयो लघुपाकिनः । कषाया 

बद्धविय््॒ा खकताः शेषरापकषे खाः*छतः। वक्ञचवणमुकत" 
भावप्र शब्णत्रीहिः स विन्ञयो यः शष्णठषतख्डुलः” । 

कालथे(से)य न° कलण्याम्(खाम्) भवः ठक । तक्रो कमर 

कालल ए नि° कर्मं | प्वैतभेरे तत्स्थानादि भा० 

व०११८अ०““उ न्घ यथा ““उ्ीरवीजं मैनाकं गिरि शरेतञ्च 

भारत ! । खमतोतोऽसि कौन्तेय । कालभेलच्च पाधथिव !। 

रषा गङ्ग सप्रविधा राजते भरतपेभ ! । श्यान' विर- 

जघ' पुण्य यत्नाग्निर्नित्यमिध्यते | एतद भातषेष्णाद्य 

भ॒ शक्यं द् महू तम् \ समाधिं कृरुताव्ययाखीयीन्य - 

लानि दृच्छय । रतह्, श्यति देवानामाक्रौड्श्चरणाद्धि- 

तभ् । अतिक्रान्तो$सि कौन्तेय ! कालकश्च पव तम्” । 

काल 

कालसंरोधः ए* ६ त । ?चिरकालावस्याने | “मन्वाेः 

कालसंरोधाच्निसर्गोऽच्तरि न विक्रयः“मलुः । “कालसं रोधः 

चिरावस्यानभ"” ज्ह्,० । श्त° | २ कालेन रोधे च 

कालसङ्षौ न० कालेन सङः ष्यतेऽसौ सम्-ष-कमेणि- 
षस | नववर्णीयां कुमार्याम् | ‰एकवर्षां भवेत् सन्धया 

दिवषां च सरलती । लिव ठ लिसू्तिच चत्व ठ 

कालिका । भगा पञ्चवर्षां च धड़ वर्षां च उभा भवेत् । 

सप्रभि्मांलिनी साच्ताददटवषा च कञजखिका | नवभिः 

कालसङ्कपां दशभिञ्चापराजिता । एकादये त श्ट्राणी 

हादथाबरे ठ भैरवौ । त्रयोदशे महालच्छौहिं सप्ना पीठ- 

शायिका । चेल्न्ना पञ्चदशभिः पोडये चाचचदा मता । 

एव कऋभेण संपूज्या यावत् धृष्म न जायते । इएष्मितापि 

च सथ्यज्या ततुपष्मादानकम्बौखि'” अन्नदाकल्सः । 

कालस ए स्रौ नि° क । शब्णसपे विषा स्तयां 

संयेगोपधत्वात् टाप् । इयोगे व छेष । 

कालसार एसो काखः श्वः शारः प्रधानमस्य । 

ष्णसारे मृगे शब्द्र० स्तिया जानितवान् छौष । तद्ञ- 

चणं ष्णसारशब्दर दयम् रपीतचन्द्ने कावादसाग्ये 

न° भावप्र । तख गुखादि कालाहसाय्यं ब्द दथयम् । 
“कालसाराजकखं खदिरकदरकालस्कन्धेत्यादि" छख । 

कलसाद्वय न० कालेन समानः आह्वयोययय । कालस्छात्रा 

ष्ये नरकभेदे ““यो लद्ष्यः खकं एत्र विक्रीय धनभि- 
च्छति | कन्यां वा जोविता्याय यः शुक्तोन प्रयच्छति | 

शप्रावर भहाषोर निरये काकशाहये । श्लेदं मूत 

परीषञ्च तञ्िन् मूढ; समन्न्,ते” भा० च्नादु° 8५ अ० ॥ 

कालस न° कालख यमस्य स्धवभिब बन्धनह्ेतत्वात् । 

१ मरकमेदे भाग० ५, २६अ० “नाभिस्ोऽन्धताभिसञः'? 

इव्यादिनरकभेदोक्गौ “रौरवः कुम्भौपाकः कालद्तरम्'" 
द्यादिना तद्ध दासुङ्घा “यस्ति बह्मभ्,क स कालद््रम् 
सप्तके मरके खयुतयोजनपरिमण्डले ताभृमये प्न 

स्वल उपर्यधस्तादर्न्यकाभ्यामभितप्यमानोऽभिनिवेशितः 

शुत्पिपाखाभ्यां दद्यमानान्तब हिःशरोर आस्ते चेष्टते 
पषतिष्ठते परिधायति च योौवन्ति पशु यैभाणि तावह- 

पैसहस्ताणि"” ' इमि लक्षितम् | ““काठसाह्चय- 

शन्दद्शितभारतवाक्ये ऽन्योऽपि तद्धेतुरुक्तो सव॒ना ठ 

भचर मुक्घा य उच्छिष्ट' षदाय प्रयच्छति । स भूढो 

मरकं याति कालश्छलमवाकथिराः”” श्त्यन्योऽपि 

तद्ग ठविं लिष्योक्तः सामान्यतस्तु एकविं तिनरकष्ेत॒- 
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रन्यायवस्ति राजग्रतिखह णव मनुना “यो रान्नः प्रनि- 
ष्टहहाति लब्यखोच्छास्तपस्ति नः 1 स परव्यावेण याती- 

भास्नरकानेकविंशतिम्। ताभिखमन्धताभि्तमू "इय् षक्रस्य 

«नरकं काखसमलञ्च महानरकमेव च” इत्यादिना एक~ 

विंशतिनरङहेत॒लोक्त : । कालख मत्योः लभिव । 

रमृयेदस्ते ““वड्डिथोऽयं त्वया यस्तः काल द्वे ण 

लाम्बितः'' भा० व०११४९०क्ञौ° । 

कालस्कन्ध पर कालः लष्णः ष्लन्धोऽख | {तमाले 

शजिन्दुकयुके (ते द) श्जोवकु ते (जिरोल) भेदि० ४इ- 
खदिरे ५ उदुम्बर च राजनि° | ६त०। ६कालायवभेरे 

खालद्कर एर जालं मृष् हरति टच | शिषे र्काम- 

खू्पानर्मते त्िद्धभेदे च । “वसात् पूर्व भद्रकासः 

प्व तस्तु लिकोणकः | यत्र॒ कालहरोनाम शिवलिद्धः 

श्यवख्ितम्'” कालि०प०७८अ०।रसमय हरे लिन्द्जियांङोप् 

कालद्ानि स्रौ & त । विलम्बे णट्ट्चि 
कालदहौन इश्क्ालेन शष्णवग्यं न इनः । लोभे शब्द्चि° । 

कालद्ोरा स्त्रीकले कालभेदे होरा | !कहोरात्ोदित- 

दादशलम्नार््प होरायां २समयभेरे च वत्तदीथित्रा- 
भयन् भूहत्तंचि° यया 

“4ारादरषं टिका दिषाः खाचष्ष्ड षवडिं ताः । चेका- 
स्तष्टा ममः कालद्ोरो शा दिनपात्क्रमात्”” चर चि | 

“वारादेरिति वारप्रवुत्तिप्रकार ख यित् च्षणे वार- 

प्रषत्तिजाना तत इष्टषटिकाद्दियु णाः का््याँस्ता हिस्थाने 

स्थाप्याः तत्र॒ पञ्चभिभेक्तो यज्ञव्ध' तत्त्याज्य' यच्छे चं 

सत् दिगुणषटीमध्ये वितं काय्यं म्। एव विधःवच्धःसंका 

एकयुक्ताः भा स्ततोनगेः सप्रभिस्त्टाभक्ता अवशिदटाः 

कालटोराः ख् स्तादिनपाद्वारात् क्रमाद्रणनौयाः । यथा 

रविवार इृष्टषटिकाः षट् ६ दियुणाः १२ एधगच्ताप्रेष 

२ वर्खिताः १० ननैस्तष्टाः शेषं १ सकं ४ रविवार 

कऋमगणनय) चतुर्थो बुघस्तख्य होरा यथाह वसिः 

<"वारप्रन्ते गे दितादिनेथात्कालाख्यहोरापवयः क्रमेण । 

„ सार्धेन नडौद्धितयेन षष्ठः षष्ट घञ पुनःपुनः खात्" 

सथा छतेऽहोरात्रे चदुर्धिं्तिः कालद्होरा भवन्ति 
अल्ालुपातः यदि वटिकाना ष्टा ६ चदाभशति- 

छरा २४ लभ्यन्ते तदा एकया किमिति प्यतकेन गुणे 

विेषाभावाञ्खतुर्वि'थतिः रेद्: षटटिर्जातः उभयोददादशा- 

पवत्त" दटघटिकाद्िगुणाः पञ्चभक्ताः कालहोराः ख~ 

रिति । तयाचोक्ञ' रल्मालायामू ““वारग्रव, ते षेटिका- 

काल 

दिनिन्नाः कालाख्यहोरापतयः शराप्राः । दिनाधिपाश्धा- 

रविशक्रसौम्यशथाङ्सौरं जगकुजाः क्रमे" अचय यन्व 

शतेक्गौ वासना साभेवटीहमेनेका होरा िगुखताः साधै- 
दिषद्यः पञ्च भवन्ति| अतणएवोक्त'““वारादेषैटिका दिन्ना" 

दति एकयोगे ष्ट जाता एव रविवारक्रभेण गणन- 

या हितोया शुक्र काल होरा प्रयन्ता अतछक्त' सेका 

षति । भवन््तेऽपि र्यात् षषः एक्रसतस्यव होरा शयश्च 

कर होरा पञ्चवटौपयन्त' स्वमते इटषटिकाः ४दविगुणाः 

च्ल पञ्चभ्य आधिक्यमन्ुचितभमिति ददितीयस्थाने 

स्थापयित्वा पञ्चभक्तावशि्टत्येोनाः पञ्च जाताः च्यत 

उक्तः सखाच्ह्छेषवच्निता दति। णएकयोगे ष्ट 

रव" सति एनः सैव होरा एवमिष्टवटी भिः कालंहोरा५५- 
भयन' गमम् | वाराणां सप्रसं खा त्वात्तदापिष्वमलु- 

चितभिति नगेस्तष्टा इयम् | ऋमगणनायाज्तियं 
शुक्तिः दयो कराखाभिनोरन्तर' पञ्च सम्भवति | एकयोग- 

स्तु वत्तेमानकालदोरान्नानार्थमतो रयिक्रभगग्णनया 

भवददिव्िता संव छोरा भवति । विवाहबन्दावने ठ 
काल्ोरा उदयमारभ्योक्ताः यथा “तत्काला 

कंन नलग्नां यपिण्डोभक्ताः पञ्च्ौ णभिभूक्रषोराः | भा- 

स्च्छ् करन्दुसौरोजभेामा संख्यायैरन्वारतास्ते तदी” 

नयोविषयविभागो वसिष्सं्हितायाम् ““वारप्रत्ेषशवान 
णवारारथेनेव {ड । अखिलेष्यन्यकार्य षु दिनादिरुदया्ग- 

बेत्। च्षणवारः कालङ्ोरा्पः तदथं वारपरव त्तिः, 

चन्यकार्ये पु दिकच्छलादिषु तिथिवारप्रसुक्त पु नकत्रषारप्र- 

युक्तेषु चायोगेषु योगेषु च छर्यादयादेव वारा यायाः" 
पौन्धा० । “वारे प्रोक्त कालहोराद्च तख धिष्णेय प्रोक्र 
स्वाभितिथ्य'शकेऽख'* इ | 

“अथ कालहोराग्रयोजनमन्यञ्च शाखिन्याष | 
वार प्रोक्रमिति | यत्कमं यख्खित् वारे प्रोक्त तद्िनख 
सदोषत्वे ऽत्यावण्यकलत्ये तख ॒ कालदोरायां करग्य' 
यदाह नारदः“ यख खेटस्य यत्कमे वारे पक्त विधीयते | 

प्रख्य स्षणवार ऽपि तस्य तत्कम स्वेद” '} अल केचित् यख 

वारो+यत्कभे मो क्त तख बलिनो नवाश खयं बन्दरवा दे्ति- 
त् तदा तत्के कार्यभित्याद्धः उज्गश्च “यच्छ सहदिने कर्म 

यत्किद्धिदभिधीयते। तखां संस्थिते रये चन्द्रो वा तदि्ी- 

यतति । केचचत् प्रत्ये कं होराफलान्् क्तानि“ भातो - 

रा भृतिं वुर्याचन्द्रहोरा स्थिरासनम् । काराजन्धं भवम 
होरा बुघहोरा च पुल्दा । वस््नालद्कारदा जोवह्योरा 
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क्री विवादा । जडत्व' अनि्लोरायां सप्नहोराफल- 

ज्तिदम्'" उद््यकाले यद् दोरा तदा उदयादारभ्यो- 

रानयनप्रयोजनन्त॒ ““पादः स्ववधे चदल' स्वमासे दिने 

स्वकीये चरप्योन्यस् । पं ख हो रासि (त कालवोयेखक्त' 

हि छोरानिषुेः एराखेरिति'"। युक्त' चैतत् वपे शादौना 

खद्यादितः प्रबुत्तानां साहचर्यादारोथा अयु द्यादेव 

ग्णनीयाः”” पौरधा° | 

काला स्लो कालोवर्णोऽ ख्यस्य -खरे०अच । “कालात् व- 

ख त्'"वाभ्ि कालशब्दस्यैव यसं वाचित्वे खघ षह तु अशे 

च्ाद्यजन्तत्वात् न खेष | १नौोलिन्याम् २ छष्णलिषटतायां 

(कालतेश्रोड़ो) रेलष्णजीरके च अमरः फर परत्वे ऽपि 
छरी स्तो | कल--विछेपेःणच-प्चादय्मच । ,४भञ्जि- 

छायां भेदि० कुलिकवृ्चे (कलियाखाङ़ां) रत्नमा” | 

६अश्वगन्धावुच्वे राजनि०७पाटलावृक्ते भावप्र° । ८ दक्च- 

प्रजापतिन्या्पे कण्यपपत्रोभेदे । “श्रजच्निर म्हा- 

भाग ! दक्षशनन्यास््रयोदय ॥ अदितिर्दिसिदेचः काला 

दनायुः सिंहिका तथा” इत्यादिना भा ° ६५अ. 

काः उक्ताः “कालायाः प्रथिताः एल्लाः कालकल्याः प्रहा- 

रिणः | प्रविख्याता भङावीय्या दानब॑घ॒ परन्तपाः । 

विनाथ क्रोधञ्च ऋोधदन्ता तथेव च । ऋोषथतु 

स्तधैवान्ये कालकेषा इ{त ताः” कालाया पत्यम् 
ढक् । कालेय तदपत्ये [ लवभेदे कालशब्दे विवुतिः 

फालांय ए* कालद्ूपोऽ"थः । पाणां दश्यतायोग्ये काल- 

काला्षरिकस््ली कारे यथायोग्यकाले शर' ठेन्ति 

ढक् | भिचिताक्चरो विका° ) 

क्रालागुसं न कर्मज | कष्णायुरुशि श्यमरः तद्गुष्णादि 
भावप्र क्तं यया “अयुर् प्रवरं लोह राजाहं 

योगज' तथा । बंशिक' कमिज' चापि शभिजग्धमना- 

ययंकस् । अयुद्ष्णं कटु त्वच्य तिक्तं सीच्छञ्च पि- 

तलम् । लपु कर्णाचिरोगन्नः शोतवातकफप्रणुत् । 

छष्णं शखाधिक' तत्त॒ लौ इवारि भच्जति | 

्गुरप्रभवः सते हः छष्णाय॒रसमः ख्टतः'” । तडत्- 
1 पर्तिदेशच प्रागज्योतिषदेशः यथाह रघौ «““चकम्बे 

सौखेलौदिपये तखिन् प्रागज्योतिषेश्वरः | तद्गजाला- 
नतां प्राप्तः सध कालायुरुदरमेः” | 

कालाग्नि ए कालः सर्व॑द्हि"सकोऽग्निः । १ प्रलयाग्नी | 
कालानलप्रष्टतयोऽप्यल् रतदधिष्ठातरि र्ट्र ९ तत्प्रिये 

पञ्च सखे शद्रे । “पञ्चयक्रः स्वयं खटः कालाग्निमाम 
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मामतः | गस्यागमना ङौ घ अभच्छख च भ्ष्यात् । स- 

च्यते सर्म पापेऽभ्यः पञ्चवद्राय धारणात्" ति०त० स्कान्द पु. 

सद्रपरत्वं कालरटर शब्द उदा दृश्यम् । 

कालाग्निसद्र ए कालाग्निरिव रद्रः। सर्व्॑ारके प्रज 
यांग्नित्छये रुद्र तभधिलब्यौव कालाग्नरप्रोेपभिषत् 

-परृत्ता । अभेदपचारात् तदपासके २ ऋषिभेदे वेदिक 

मन्त्राणां बड्धनां तह्.दत्वात् तदात्वम् कात्या° षर्वाचु- 
क्रभिकायाङक्म् । ८: 

कालाङ्ग न° ६त० । ̀†कालपरषखाङ्ग । शालएरषशब्दे 

प्रमाणादि । कम्प °। २ छब्णवर्णदेषहे न° कालभङ्ग' यख | 

ेटष्णएवणा ङ्ग्युक्त लि° “सिञ्च कालाद्खमकोषमनत्रणम्" 

भा वि०ऽच्° | 

कालाजिन न° काल्य लब्णमगसखाजिनम् । १ टष्णसारम्ग- 
चभ खि क्ालमजिनं यत्रे | रक्ालाजिनप्रधाने देशभेदे 

स चरेथो वुहण्सनकर प पिभागे दकिणश्यासक्तः यथा 

“खथ दक्िणेन लङ्काकालाजिनसौ रिकोणं तालिकटाः” । 

कालाख्ञन न° कालमञ्जनम् । छष्णवसधिक्ययुक्तो अञ्च 
नभेदे (काजल) “न चक्षोः कान्तिविभेपनुद्या कालाञ्जन 

ङ्गलमिल्यु पात्तम्” कुमा० । 

कालाच्ञनौ स्त्री यज्यते अनया अनृज-करणे-खट् ट प 
कालौ अञ्जनौ एुवद्धावः। रेचन्यां लुपभेदे राजनि° 

कालाग्डज ए स्त्री नि कमे । कोकिले सस्छाण्डजेषु 

(पिष) अतिक््णलवात् तथालम् । “कालाग्छजकणठ- 

रागरक्तरक्ताधरारतिरणायमच्राहशालिनि""दशकशस्तरियां 

जातित्वात् डेष ! 

कालाति?क ए ६त° | उचितसमयातिक्रमे संवत्सरातिरे- 

कै च। “कालातिरेके दिथणस् प्रायश्चित्तं समाव 

रत्”” प्रा०्त° देवलः | कालातिरोे संवत्सरातिक्रभे- 

“संवतसराभिशस्तख इटख दवियुणोदमः"'इति समु वचने 
वाक्यलात् दखण्डवत्प्रायञ्धित्तानि भवन्वीति न्यायाञ्च 

कालातिक्रमकालात्ययादिकमष्यल्र “कालात्यये च कन्थायाः 

कालदोषो न विद्यते" उद्दा त° भृजबलः । 

कालातीत न° कालखातीतमत्ययः अति ~ श्य-भावे क 

हत । १ काला।तक्रते। “कालातौते दथा सन्ध्या 

बण््यस््रीसैधुगं यथा" मण्त° काशौ° । अतीतः काखोऽख 

निषटानत्वात् परनिपातः रअतिक्रान्तकाले नि° | गौत- 

भोक्त कालात्ययापटिदाखेत वाधष््पे रश्टेलाभासभेरे 

कालात्ययापदिष्टशब्द विवुतिः। 



षालाव्न् ए काल्रात्ास््र 

कालात्ययापदिष्ट ए* 

ज्रासला 

कालसप परमेश्वरे । 

^कालान्मा कालङद्िभः??| छः सि०॥ वा कप् । काला 

केऽष्यव । कालेन तनृक्लत ओव्या सङ्पं यद्य वा कप । 
९ कालत खभाव्के स्थावरजङ्खमादौ लि° “सात्विका 

राजसास्तैव तामसा ये च केचन । भावा कालात्मकाः 

सव्व प्रवसतैन्ते हि जन्त॒ष । जद्धन्माः स्यावरादव 
दिवि षायदिवा भुवि । स्वे" कालाकषकाः सर्पं | काला- 

ऋकमिर्दं जगत् | प्रवृत्तय लोकोऽसि स्तथेव च निवु- 

तयः । तास विततया सब्दै' कालात्मकं खटतस् । 

भाग्यानु° १ऋर 

कालात्ययेनापदिद्ः 

गौतमोक्तो इेत्वाभासभेदद्ूपे हेठदोषे 

सौ° सू° भाष्यादौ दधिनम् यथा 

“भ क्ञालात्ययापदि्टः कालातीतः” ख 

«“कालात्ययेन प्रयुक्तो यखार्थस्ं करेशोऽपदिश्यमानः ख 

कालात्ययापदिष्टः कालातीत शुष्यते । निदभेनम् । 

निव्यःशन्द्ः संयोगव्यद्भगरत्वात् पवत्, प्राग चच व्य्तं र- 

बस्थितं पं प्रदीपघटटसं योगेन व्यज्यते तथा च शब्दोऽ्य- 

षस्थितो भेरौदण्डसंयोगेन व्यज्यते दारूपरशुसंयोगेन 

वा| तश्रात् संयोगव्यद्भयतवात् नित्यःब्द् इत्ययमहेतुः 

कालात्ययापदेशात् व्यञ्चश्ख संयोग कालं न व्यद्खनख 

स्प्ख व्य्तारत्येनि सति प्रदीपवटसंयोगे ख्पख ष्णं 

भवति न निवृत्ते संयोगे रूपं गृहते, निवृत्ते दारपर- 

संयोगे दूरस्थे न शब्द्: ख.यते । पिभागकाले सेयं शब्द्- 

व्यक्तिः संयोगकालमव्ये तीति न संयोगनिर्भिंता भवति । 

कद्यात् १ कारणाभावाद्धि कार्याभाव दूति | एवखदाह- 

रष्णसाधर्य खाभावादसाधनमयं हेतहत्वाभास इति 22 | 

भा । उज्ञसूल' बुत्तौ त्वेव" व्थाख्वातं यथा । 
"क्रमप्राप्नमतीतकालं लक्षयति | अतीतक्ालसख समा- 
भाथेकत्वात् कालातीतथब्देनोक्तकालख् साधनकालखया- 

त्यवेऽभावेऽपदिटः प्रयुक्तो हेतुः एतेन साध्थाभावप्रमा- 

ख्याय इति चितं साध्याभावनिर्यये साधनासम्भवा- 
दयमेव बाधितसाध्यक् इति गौयते| तया वद्धिरतुष्णः 

ब्रतकषत्वादि्ादो | न च बाघे आवशयकख व्यभिचार- 

स्वष्पासिद्यन्यतरखेप दोषल ध्ठचितमिति वाच्य्" तद- 
प्रतिसन्वानेन बाध्य दोषत्वावशगूकषत्वात् उपाेयसङ्करे- 
$ पाधेरखङ्करात् । उत्मन्निकालावच्छिचनो घटो गन्धवान्, 

भिष्वरावच्छिव्रः प्ेतोवद्धिमानिलाद्ासङ्राञ्च साध्या 

४० 
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तह्लच्च णादिकं 
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भाववतृप्र्यच् तावच्छे दकावच्छिन्रकत्वखं त॑ल्ल॒ सत्वात् 1 

परे त॒ घटः शकतेकः कायैत्वादिव्यादौ यल लाववोपनी- 

तमेकमात्रकतेकल्वं भासते तत्र तदभावोऽमड्योर्णोदाहरण- 

भिति वदन्तिः” | 

सखिता तु बाधत्वे नायं व्यव्तः 

तल्लोक्त' यथा 

शन्वाधो न साध्याभाववत्मच्चकत्व' पच्चत्यभावप्रतियोगि- 

साध्यकत्वं वा पके साध्याभावन्नानमात्रसयं प्रमात्वन्नानं 

विना ऋधिकबलस्वान्नानेन बाधाभावादिति वच्छते अतण्व 

ाध्याभाववत्प्चटत्तित्वमपि न, असिंविसङ्गोणबाधाव्या- 

घ च। किन्तु साध्याभाववच्त्वप्रमाविभयपच्चकत्वं, प्रभितसा- 

ध्याभाववत्पच्चक्रत्व, पच्चनि प्रमा विषयत्वप्रकाराभावप्रति- 

योगिसाध्यकषलव' चेत विवच्िविभेकेन साध्याभावप्रमैव 

दोषः सा च प्रमात्वेन ज्ञाता न खद्ध्पसती हेत्वाभासत्वात् 

प्रमात्वन्नानं विना आखधिकबलत्वाभावेनादोषत्वात् प्रमा- 

यामपि प्रमात्न्नानेऽखुभितिप्रनिबन्धाद्ध” । 

“कालात्ययापदिष्ट च हेत्वाभासाञ्च पञ्चधा" भाषा०। 

कालाद प° कालः कालखद्पकम्बां क्रत्वादि अआद्थयतेऽव 

चा+दुण-णिच-खाधारे अच्च , खटतिनिवन्धभेरे 
कालाध्यत्त ए कालानां खण्डशालानामध्यच्ःखगत्था 

प्रवत्तेनात् । १ स्ये 

त्घच्तणादिकं 

स््ये“कालाध्य्तः प्रजाध्यच्चो विश्वकम्मा 

पमोनुदः"” भा५व० १० । स्य्य सया्टाधिकशतनासकथने | 

सर्व्वकालप्रवसके २ परमेश्वरे च । 

खालानल ए कालःसव्वं संहारकः अनलः | ! प्रलया- 

म्नौ ““ददराकरालानि च ते खखानि दुद्व कालानलस- 

चिभानि”” गीता । २ ्पभेदे ““सभानरशषाचुषञ्च परमे 

शु तथेव च | सभानरस्य एवरस्तु विदान् कालानलो पः । 

कालानलख धर्म्मन्नः इञ्जयोनाम वितः | खञ्जयखा 

भवतं एवो वौरोराज्ञा एरञ्जयः'”” । हरिव ° २१ य 
कालानलचक्र म कालानल इव हहिसक' चक्रस् | 

नरपतिजयचर् को निष्टा दिन्नापके चकरभेदे तदभेदगदिक्द् 

चक्रन्द बच्छते ' 

कालालुनादिन् भ कलणथ कालः तं, काले वर्ाडाले वा 

अनुगदति आन्+मद्-णिनि । १ भ्वमरे २ चटके १ कपि- 

इजले$चातके पश्चिणि च मेदि० स्त्रिय जातित्वात् डोष 

कालानुशारिवा सतौ कालेन वर्णेन खलुकता थारिवा च 

हशारिवा | रतगरभृले रशोतलौजटायाञ्च (शिडकीदोप) 

रेनमा० तयोः कालवखं तया शारिवाठच्यत्वात्तयात्वम् । 
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कालानुसारक न° कालं लश्णश्णे मृगमदमनुरसति 

गन्धेन अतु+--रबुल् । २ पौतचन्द्ने कालालसाग्थेके 

कालोयके(कलम्बक) भावप्र° २ समयादुसारिखि लि° 
कालालतुसारिन् न° कालः सगमद्द्वातुखरति गन्धोन 

दूरतो गच्छति अहु+-षिनि । १ |चेलजे गन्धद्रव्यभेदे 
शब्द्रला० २ समयादुसारके व्रि स्ियां डोेप् । 

कालानुसाय्ये न कालोमृगमदोगन्धे नाला यख । 
तगरभेदे भावप्र° (कलम्बक)“कालादुखा्य' तगर कुटिलं 
लषषं तथा] अपरः पिर्डतगरः दण्ड हस्तौ च वाहि णस् । 

तगरहथमुष्ण' खात् खाद ्िग्ध' लघु खटतम् । पिषाप- 

खआरशूलाश्िरोगदोष्वयापम्”? तलेव तद् णादिकल- 
क्षम् । ब्ध वा कप॒ । कालालसाय्ं क ९ कालोयके 
ओलजे राजनि° १ रशिंणपाटक्ते (शिण) मेदि° । 

क्रालान्तर न° अन्यः कालः मयु* नि°स° । †अन्यस्खिन् 

काले २उत्पत््् तरका. “कालान्तरक्तमा"” शकु शेसम- 

यान्तरस्थायिनि च 

क्ञालान्तरबिष सतरी° शालानर दंशनकालात्, दीरधैकाले 

विषं विकारकारि यस्य । भूषिके इेम° तद दंशनादषे- 

काले विघस विकारकारित्वात्तथात्वम् स्तिया छेष । 

कालाप ए.कालो मय् राप्यते यद्मात् आअप-अपादाने षज 
६त०। $ सपभोगे २ राके एुःस्त्री° धरणिः स्तयां 

खेष । कलाप्रं व्याकरणणभेद' वेत्त्यधीते वा आण् । ३ 

कलाप्व्याकरणाभिन्नो ४तद्ध्यतरि च लि° | कलापिना 

वेशम्पायनान्तेवासिभेदेन प्न क्रमधौयते “कलापिनोऽण॒” 
पा चरण् इनोलोपः । ५ कलापिना प्रक्ताध्येदषु भूज्ि 

“उदगुः कठकालापा” सि°ङञौ ०।६ ततुप्रोक्तवेदशाख्वाभेरे च 

कालापकं न° कालापष्य कलापिना प्रोक्तस्य शाखाभेदख 

धम्मं मायो वा “चरथाङम्भीग्ाययोः" प° वुज॒ । 

१कलापिप्राक्रशाख्वाभेदख् २ धम्मे" आश््राये च 

कालाभ्त्र ए कम्प ° | सजले छब्णवँ मेवे सजलब्यैव मेष 

कालत्वात् तथात्वम् ““कालाश्वामेः कटाक्षेररिकृलभय- 
दाम्'” तन््सा° | कालभनेघादयोऽणयत्र| ते नदेमाना 

दूवकालमेवाः'” भा०अा०१९१अ० | 

कालास्त्र एणकाल चामोयत्र । दोषभेदे “शष्धन् यान्य् रान् 

वीर | कालामो पमेव च” इरि° १५।अ० | 

कालायन वि कालेन निवत्तादि पच्चाश्चत्र्थ्या' फक् । 
कल्ननिवृत्तादौ | 

कालायसर न° कश्पर* अच समा० | ष्णवर्ये लोहभेरे । 

॥ २००८ ] ` काला 

काललौहशब्दे दृश्यम् ¦ र्लौहमात्रे डेम० | “वद्कि- 

ना द्राव्यमाणं कालायस' निधिद्चन्ति"” भाग ५,९६.९७, 

कालाश्डहि स्तौ कालख कम्मयोग्यसृमयखाश्ुदिः। 

सभयाशुद्धौ काल्य कम्प्र{वयेषानडंलप्रयोजके धम्म 

भेदेसा च गुरुशुक्रास्तत्वादिङता भवति। “वक्रातिषार 

बृद्वास्त बालत्वे गुरुणुक्रयोः । गरौ मकरसिंस्ये य 

मासमासयोः | त्रयोदशदिने पत्ते य॒ब्व दित्ये तथेव 

च । लुप्राब्ट् लिविधोत्पाते कालाश्द्धिरुदाडूता'" | 

ज्योप | रतद्परलच्चणम् अन्यान्यपि तन्निमित्तानि 
नत्तद्पन्धे उक्तानि तत्र कालस शास्त्रादेव तत्ततक् - 

साधनल्पे ऽवगते शास्ते ण च कालविभेषस्य पयय दस्तत्वाद- 

डत्वम् । “व्यक्रियायुणादीनां धनं त्व' स्वापयि- 

ष्यते । तेषासेन्द्रियकत्वोऽपि न तादूपयेण धर्ता । 

यःसाधनता छोषां नित्य वेदात् प्रमीयते? भद्वा्ति- 

कोक्तेः तख पएण्यत्वं वद्ध रिक्तादिदोषरा {त्यं अटभचन्द्रा- 

दिदोषराद्ित्ये मरभासादिराित्ये च भर्वात खतस्तेषां 

प्य दासात् कम पिणेणे काला शुद्धिः । ति सिन्तन्नापकश्च 
रलनाकरादिष्टत' न्यायरलनवाक्यक्  म°तच्च्वे यथा 

“त्ख सलिम्ट् च-यरुएक्गाल्टदञासलमय सं हमकरान्य- 

तस्यरुख्िति-पूवैराश्यनागतातिचारि युखकयर सर पूवे- 
राशिगभिष्यमाणातिचारियुरुकपत्तल्य-वक्रियुरकाष्टावि- 

अतिवाखर-कम्प्यद्भ् तोत्तरसप्रा ह- सिं हा द्यवी - 

दिव्य-पौषादमासरुचतटयान्वतमेकदिल्नितदधिकान्यतम- 

दिनहनत्तप्राकालिकव यत्र कलिसप्ना हान्यतम(द्न-नि- 

षिद्वद्ूपसमयान्यत्वमिति''। म^त०“एषु प्रमाणं वच्छामः । 

अल नब्यवद्ंमानः “एकदिलितद्धिक्ान्यतमदिनवृन्तया- 

कालिकवुष्छ् सरोकलिसप्रा हे व्यत॒ उन्तरदिनत्यख पूर्व 

दिननिरप्यत्वात् उत्तरलपुषैल्वयोविं शङ्गतया नानात्वात् | 

खतोऽसिमदिना दित्वप्राप्चिरिति” जीवभिच्रे णाभिहि- 

तम् । नचैकमेकदिनः बुष्छवचछे दानवच्छे दाभ्या भिन्चभिनि 

वाच्य विगेष्यीमू तदिनखखं कत्वेन प्रत्यभिन्नानविरोधेन 

उपाधिमात्रभेदात् अन्यथा अपावच्छिच्वुत्ताक,लाव- 

च्छिच्वुचखाभेदेनान्योन्याभावस्याव्याप्यवृत्तितवप्रसङ्गादि- 

न्याह" तन्न बुटिदिनोत्तरदिनख निषेधविषयत्वे वटि 

दिनख कर्न्हेता स्थात् | तश्मरात् विरेष्याया वृ रेवो- 

न्तरत्वम्, न त॒ तदवष्डे दकदिनद्धापीति । तेनेकजिन् 

दिने वु्छा तदिनमारत्यागः हितीयदिनादौ त अन्तिम 

दिनमारभ्य व्रप्हशप्राहयोख्छागः | तथा च व्याः 
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ननो सष्यागर्जिते प्रावरं तोपन्यन' बुधाः नचवृ- 

ावधाकाल वृ्टावाऽऽसप्रवासरान्”" । आसपरवसरा- 

नित्य उपस्थितत्व!दुवृ दिकालमादाय सप्राहगखना 

आसप्रवासरानिति अधिकसंख्याव्यवच्छ दास् | एतेन वि- 

ध्यहवादभिया ऋधिकसंखःरा निरस्ता । अल् वृ्ुव- 

क्षरभेव सभा हत्यागः एतदचनन्त॒ द तीयाददिवसीया- ` 

कालवुद्यभप्रायेण | “'अतोदिनेनेकषदिन' त्याज्य 

हितौयेन दिनत्रयम् । दतोधेन च सपाह" त्यजेदकाल 

वभे" न्यायरत्परिग्ट हीतवाक्येऽपि दिनेन दिनवृत्ति- 

वर्ैखेन एव' दितीयेनेत्यादौ च्ञेयम् । अतएव न्यायरल - 

$पि बच्छ त्तरत्व्क्त नत वृिुक्तदिनोत्तरत्वजिति । एका- 

दिदिनवृत्तित्यविशेषणं दिनाद्यत्वक्त्वन्नापनाथै मिति । 

रोपतिव्यवहारनिणेवे खाकालिकौं वुटिमवेच्छ गना 

षद्" न गच्छे चछ भमातनीच्छन् । श्लौर' व्रतद्चापि एभा- 

भिलाधी कदापि मैव भनसापि शुष्यत्” | अनर नो- 

श्या गलित इति आकालिकोवुटिमवेच्छ इत्यादि च- 

ण्णात् । “्रतेऽद्कि पूवेसन्ध्यायां वारिदोयदि गजेति । 

श्रतन्ल त॒ मेव खादित धर्म्मो व्यवसितः?” इति वचने 

पूैषदमपि कारणता कत्वेन परसन्धयाव्यावततैकम् । 
न्यथा संकरान्तिजद्धाविनिभित्तष्वेन परसन्ध्यायां गजि- 

तेऽपि त्रववैय्य' खात् । एतेन पूषैदिने सायं रन्ध्याग- 

अनेऽपि परदिने व्रतनिषेध दूति मैथिलभतं चिल्यभिति। 

खप्रम्य्ा लुपयत्तेः गौतायां ““सयैवैते निषताःपूर्भेव नि~ 

भिन्तमाल्रं भव सव्यसाचिन् !?' इतिवत् खर्पाखःानपर' 

बा ॒पृेपदस् । काम्पौयनिबन्धेऽष्येवस् । योगीश्वरः 

“तमसे निवृत्ते त चक्रपाणौ ब्ठत्यिते । अकालवृष्टि 

आानौयात् यावन्न ग्यते हरिः” । अल् यावदष्ण्.स- 

व्व इति जौमूतवाहनः पठति महोत्धवः फालगुनौ 

पूिभा इति व्याखयराति च । लव्यचिन्तामणिभोजरा- 

अव्यवरहारसखञ्चयच्रौधरसख्येष ““पौषादि चतरो 

मासान् न्नेया वृटिरकालजा । व्रतयन्नादिकं' ततर वज 

जेत् सप्र वासरान् ; मार्गँन्नासात् प्रश्टति इनयोव्यास- 

बाखमोकिगगाश्चैल यावत् प्रवधैणविधौ नेति कालं 

वदन्ति । नाङोजक्कः चरगुरुखनिर्वक्ति वष्टोरकालौ 

भासावेतौ न श्ुभफलदौ पौषमाषैै न शेषाः | सार्गादि- 

वधौ पञ्चमी नाभिविधौ । व्यासवालमोकिगगां इत्यत्र 

व्याखबालमौकिशिष्या इति जमृतवाहनः पठति | प्रवधेणे- 

ल् डन्दोभङ्ग आभैत्वात् सोढवयः। एव" पच्चत्रये व्यव- 

[२००९ | काला 

सिते गेन सर्र्पारपह्धः खात् तदैव यदणभित्ति 
ज्यायेनाद्यः पक्चः च्रोयान्, तद्न्तरन्त॒ पक्षहयषापदत्य- 

न्तापददिष्यभेवमन्यलापि । अतरव राजमात्तै शङ 
“उक्तानि प्रतिषिद्धानि पनः सम्भराधिनानि च | सापेख- 
निरपेच्चाणि चर्,तिवाक्यानि कोविदैः?” । इति येषचरखे , 

भीमांखानीह कोपिदैरिति लर््याचन्नामण्णौ पाठः | 
यदा ““खषटस् त॒ विधेन वरुपसं हार इष्यते"? इति न्यायेन 
दोषातिश्याथे ण्व सामान्यनिषेधे विशेषनिपेधः। तन्नापि 
विशेष्डक्तो वृ हस्तिना “वृष्टिः करोति दोषं तावन्ना- 

कालसम्भवा रान्न: । यावन्न भवति याने नरपणश्युचर- 

शाद्धिता वद्धा” । काश्यपः ““ऋच्यैकमन्द्रिगतौ यदि 

जीबभान् शुक्रोऽ्तगः छरवर कुरु सिंहे | नारभ्यते 
श्रतविवाहग्टप्रतिष्टा च्तौरादिकश्म गमनागमनञ्च 
धीरः” । ऋच्तोकमन्द्रिगताविति विशिष्ट न थक 

तथा च “ठकराशिगतौ सखाताभेकर्थविषये यद । 

गुव दिव्यौ वदा ॒व्याच्या यन्नोहाहादिकाः क्रियाः” । 
चातर्माखत्रते त प्रतिप्रसवमाह महाभारते श्वात्- 

मा ङनतारम्भमस्तगेऽपि गुरौ श्नौ । खरडेऽवापि तिधौ 
कयात् एवभेव समापनम्” । 

गार्गः “जीवादित्ये बाले शक्रो छदः दाशा 
ङ्ग्य. प्रतिषां खदातच्च श्यात्” | माद्धन्लय' विवाद्धादि । 

स्तात प्करिण्यादि | राजभार्ये हारीतः 
यात्रां चूडां विवाह चर्, तिविवरविधिं सामसद्मप्रवे" 

प्ासादोद्यानहम्मयरीन् छरनरभवनारम्भविद्याप्रदानम् । 
भौज्जीवन्ध' प्रतिष्ठां भश्णिवरकनकाधारण' ङुर्येते ये 

मृ्यसतेषाञ्च सिंहे गुरुदिनकरयोरोकरा शस्यो ख" | 
सिंहे गु रुदिनकरयोः- सिंहस्य गुरौ रदौ च एकरा- 

भिस्ययोयु गपत्तयोरेव «तेषाञ्च सिंह” इत्यत «“तेषां 

इरीञ्ः" इति पाठान्तरम् । हरोच्ये खि वृ हृतौ । 
सोमथेखराखःनिवन्बे ““वापीक्रूपतड़ागयागगसनच्चौ र- 

प्रति्ठानत' विद्यामन्दिरकर्थवेधनमहादानः वन 

खेवनम्। तौधेस्तानविवाहदेवभवनञ्चाना दिदे टूर ेव 
लिजौविषुः परिरेदस्त' गते भागे" । दौपिकावाम् 
शुदि गुरौ सिंहे न्ट शक्रो मलिभ्ह्,चे। या- 
श्यायने हरौ छे सैकमां खि वजयेत्” । सव॑कम्मा- 

ति वचनान्तरोक्तप्रातिसिकनिषिद्धक्भपर' लाघवात् 

अन्यथा अतिप्रसङ्गापत्तेः । बृ हद्राजमाततैण्डः “गालावि- 

बाहव्रतवन्धेष्कप्रासादचूदाकरथं तेभी । नष्ट श्ध्गौ 
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मोपदिशे्नराखां देषपरतिष्टालपि कणं वेधम् | हत्पाद्य 

शुभकर्माणि कुर्याद् तमवे सिते | विवाहं मेखलाबन्ध 

यान्नाञ्च॒परिवजेषेत्” ¦ अल याल्ाञ्चेति चकारः 

शू वैवचनोपात्त्न्यन्तरोक्तप्रातिखिकनिषण्ञ्कम््ा ख स 
भ 

छच्चिनोति । “बाले शुक्रो , ब्धे शक्र,नष् शुक्रो, जपे 

मर । बाले जवे, जीव सिंहे, सिंहा{दये जोवाःदत्य | 

तया मलिन्ह्चे मासि छराचार्थेऽतिचारगे। वापो- 

करूातागादिक्रिभाः प्रागुदितास्यजेत्" । एवश्च काला- 

द्धौ विद्यारम्भं न क्यात् तद्िधानञ्च विष्ण धर्म्म 

र । “संप्रा पञ्चमे व अपरहठभे जनाह् ने | षीं 

प्रतिपदश्चौव वञ्जयित्वा तथाष्टमीम् । रिक्तां पद्धदधौञ्चौव 

सौरिमौमदिनन्तथा । एव सुनिद्धिते भ्राखे विदयारम्भः 

मशख्ते” देवलः “वाले वृद्धे तथेभस्ते कुरूते देत्यम- 

ज्िणि । उद्ठाह्ितायां कन्यायां द॒म्पत्योरोकनाशनम्”' | 

अन्तक दूति येषः। राजमार्तण्ड ““सिंहे गुरौ परिणीता 
पतिमा्रानमाजान् ₹इन्ति | ऋमशस्तिष पिल्ादिष 
बशिषटगगदयः प्राः" | पितरादिषु-सिं हषटकमधा 
षृषफालगुन्य् त्र फाल गुनौ प्रथमपादेषु | प्रतिप्रसवमाह 

शातातपः ““माव्यां यदि मधा नास्ति सिंहे गुरूरका- 

रणम्”? । ततैव हेमाद्वि्टतमाख्डव्यव चनम् ““खति- 

वेधजातान्प्रानचड़ादिकः सवः। रविभवनस्ये 

जीवे कार्यौ षज्यौविवाहस्तु' } भाष्यं मघायोगे त॒ ऋ- | 

अशमन्द्रिगता वित्यादिना सकर्मनिभेधात् । अधेव' 

विवाहोऽपि चयते तथाच राजमाततेख्डं दकः 

्युरौ इहरिस्ये न विवाहमाड्ध हा रीतग गे प्रडखाछ्- 

मौन्द्राः यदा न भाधौ मघसंयुता खात् तदा च 

कम्योदहनं वदन्ति" । इत्यञ्च माघ्यां मघायोगाभावेऽपि 

खविवेधादि, जवास्वेऽपि गुरौ भवति विवाहस्तु य॒रोभे- 

षापरित्यागारेव तथाच माण्डव्यः “मघाच्च' परि- 

स्बज्च यदा सिंहे मुरुभेवेत् । . तलान्द कन्यका चोढा 

छमगा प्रिया भवेत्?" | वाह्यायनः ““यालोदा हप्रति- 
शादिष्टहचूडाव्रतादिकम् | यल्रलो बजेयेड्खंव जवे व- 

क्रातिचारणगे । को्तिभङ्गः प्रतिष्टायां, भयं चौरात्तथाऽ- 

ध्वनि। चृडोद्ाहे भवेन॒मृ व्रते हानि,भयं ग्ट । 
अतिचारे लिप्चः ख्यात् वक्रो पश्लचतुट्यस् | न 

कयात यानादि गुरोवेक्रातिचारयोः?” गमैः 

“गुरोषैक्रानिचारे च वजयेत्दनन्तरम् । यक्नव्रतविवा- 
दहादव्टाविंथतिवासरान्?' । माण्डव्यः “वदा वक्रा- 
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तिचाराभ्थां रार्चिं गच्छति वाकपतिः। दिनानि स~ 

-बंधानि त्वक्घा कम्पं समाचरत्" । अलाप पूवैः पूवैः 

पच्च: श्रेयान् । रािं-राश्यत्तरम् अन्यथा व्यर्थे खात् । 
तरण न्यायरल्नेनापि पूवेरशिगभिष्यमाणातिचारि- 

गुर् क्रम् । व हद्राजमात्तण्डे ““वकातिचारो- 

पगताः कुजाद्या यद्यनप्रराश्तै,परिवजनोवाः । यथाक्र- 

मख्याः खण्टहृस्यिता वा न वनवा यवना वदन्ति?” | 

व्यवहहारसष्ठञ्चये शत्यचिन्तामणौ च हारीतः “(कल्वा$- 

तिचार' यदि पूरा नायाति मन्त्री विवुधाधिपा- 

नाम् | यान विवाहं ब्रतबन्धगेहं सवे तदा न्ति भतं 

खनौनाम् । अतिचार गते जरे वृषे वुधिककम्भवो: । 

यन्नो ाहादिकं कुर्या त्र कालो न लुष्यतेः" । छव्यक्रख- 

लतायां वाचस्तिमिश्रंः “पराश यदा त्यक्वा अपू 

वत्र गुरः | लुप्ःकालः स विन्नोयः परगेहं गतो यदा । 

सोने मेषे वृषे चैव तथा भिथुनकन्रयोः | अतिचारानच्न 

दोषः खान्नियतं काललोपजः?' | देव नणेये “कन्यावु्धि- 

कमेषेष मन्यये च छे वृषे । अतिचारेषु कतव्य विवाहादि ` 

बुषैः षरा"“इति अमूलकमिदयुक्रम् । वरा हषंडितायाम् 
“अतिचारः गतोजीवस्तलैव कुरूते सितम् । तदा महा- 
तिचारः खात् लुप्रसं वत्घरक्रियः । अतिचारण योराभि- 
ले क्कितोदेवमन्तिणा ¦ तदाद्यो वल्छरोलुप्रोयोशनरः 

सेक" । तत्र वभ क योलु भत्वात् वठसरोल्,प्र इति 
तदाह योऽन इति। मुजवबलभौमादिनिवन्वेषु 

शुभ भवनमासादयरं यदातिक्रमते गुरः । च्ल सव 
चिंता कन्या खं भरैः प्रमोदते दोपिकायाम् 

“व्रिकोख्जायाधरनलाभराशौ वक्रातिचारेण गुखः 

प्रयाति । यदा,तदा प्राह शुभे विलम्ने ताय पाशि- 

खण विः” ' | लिक्ोख' नवपञ्चमम् । जाया-सपमं, 

, घन -हितौय', लाभ-एकाद्शग्ट हस् । रलत्रकोषे ““च्ो- 

दशाहानि तथा लिपद्ौो मासत्निभागः खलु ष्टु च 

भासाः | एषोऽनिचारः कथितोयहाणां भौमादिकामां 

परतस्तु चारः” | प्रतिाकाख्डे कल्मतरौ देवीएराणम् 

«यधा जौवे स्थिते सिंहे तधैव सकरस्विते । देवाराम- 

बड़ागादिषरोदप्रानग्टह7ख्ि च | विवाहादि महाभान+ 

भयदानि विनिदिं थेत् । यदा दादे जौगे अष्टमे वाय 

भाखर । प्रतिष्टा कारिता विष्णो हाभयकरी मता?” | 

क्चचिन्तामणयौ देवीपुराणम् “सिंहस्य गुर शकरः 

स्वीरगमे षु॒वच्ज येत् । आरग्यच्च न चिद्व प्रत _ महा- 
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भयकर' भवेत् । कू 71 रानतडागेषु एरोदग्रनग्ट्हेषु च । 

सिंहस्य मकरस्ञ्च गुर" यत्रेन व्ज्रेत् | कारको- 

जजते नाशं सन्तानः क्लीयतेऽचिरात्”” | नुखिसर्वसते 
मङ्रस्यगु तैः प्रवत्तकण नरसिंहृराणम् “विया होनेव 

कर्तव्यः किं हसंख्ये गुरौ सदा । करस्थे च॒ तत्काय्ये' 

कलां सन्तं तोतुपैः । तथा देवीपुराणम् “मकरस्थो 
चदा जीवो दयेत् पञ्चमा शकम् । भेषेष्वपि च भागेषु 

विवादः शोभनो मतः” | एतदा ऋं व्यबहारापरिग्ट द्ोत- 

निति जत्यचिन्नामखिः । एतेनेतद्नाज्ञर न भवति किन्तु 

बेधिलानामनाचारः इति खरसोऽवगम्यते । अतएव रत्रा- 

बल्यादिषु नोचस्यगुराषेव दोष खङ्गः | गुरोनों च- 

स्थत्वमपि लिश यलकररारेः पञ्चमांशं यावादति 

उ्योतिस्तत््वे न्नोयम् | रत्नावल्याम् “नौ चस्यः सिंह 

गोवा यदि भवति गुरः द्र्यरष्टौौ च लीनः संयुतो 

बा यद खात् दयशतश्खना च्ोणद्पोऽय बालः। 

ाल्नागेद्ं विगड्ोव्रतममरग्टह" यन्नच्डादि स 

दापो चोदप्रानङ्कपरम् न भवति शुभद यद्य दटञ्च लोकेः' । 

स्रौपतिरल्नमालायां सयचिन्तामणणै च वद्धः “या 

खाधिपे बलिनि केन्द्रगतेऽव वाख्जिन् वारोऽख चोपन- 

यन" कथित दिजानाम् । नो चरस्थितेऽरिग्ट षहगेऽथ परा- 

जिते वा जीवे श्टगौ जतविचै ख्टतिकर् हीनः?" यख: 

शाखाधिषद्य । तेन सामगानां कुजवारेऽग्् पनयनस् 

` “सामञेदाधिपो भौमः" "इत् कत्वात् । कामद्पोयनिवन्धे 
खढनिसागरे देदीएराणम् “भकरस्यो यदा जोवस्तदा 

लिंशदिन' त्यजेत् | त्यक्घा त॒ षटटिदिवख' कुर्यात् कर्माणि 
मानवः" |. रायकृटज्योतिःकालकौ खदम् यतत, 

“मकरस्य' गुर यल्नात् सिं हवत् परिवर्जयेत् । देवारा- 

मतङ्गे षुरोदप्रानग्ट्ेषु चः" द्यादि देवलवचनः 

तड्पि सिंहवत् प्ररिवजेयेदित्यनेन यथा सिंहस्यख 

शुरोखूयाज्यता तथा रूकरस्थद्यापौति गम्यते । सिंहस्य 

गुरोमेषावुक्तमा्यां स यामेव त्याज्धता अतो मकरस्य 

सापि गुरोस्तखाभेव त्याज्ता इत्यवगस्यते | अतएव 

देवीएराणम् “यथा जवस्थिते सिंहे तथैव सक्र. 
स्थिते” र्यत यथातथोणादानम् ¡ तदपि देशविशेष एव 

दूष्यम् तथाहि ““गख्डक्या उत्तर तरं गिरिराजस्य 

दशिय । सिंहस्य" मकरस्थन्च गुरु यले न वजयेत्' | 
अतणएवान्यदेशाभिप्रा्ेण भोमयराक्रमे शवापौकरूप- 

नद्धागादि निण्द्ग खिंहगे गरौ | मकरस्ये त् तन्- 
५२ बा० माग दे 

` दिनन्रयम् । 
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कायथे' न दोषः काललोपजः | कार्य" करगे जीत 

विवाहाद््रखिलः बुपैः। न त॒ छि्गते जीवे कुर्या 

दिप्रः कथञ्चन" | अन पूरौ क्नरसिंहृएुराश्यव चने 

सकरस्यमाले विवाह छक्तः| अतएव तत्सारभूतः 

व्यवहारमाल्' विरक्ति श्रोपतिनात्मबुे ति प्रतिन्नाय- 

समयाशुद्धौ भकटस्यवुहस्सतिदोप्सनभिधाय केवलछप- 

नयने नौचस्यवृहस्पतिरनिभ्ड्ः | रतेन द तनिखये 

ख्रौपतिरड्हितायां व्यवहारोपवु हितमेव वचन" नच 

व्यवहारविरुद्गभिति ¡ एतेन यत् मकरस्वगृवा दौ षिवाहा- 

दिविधायक' वचन नदाचारविरदहादनादरशौयम् 

दति वाचष्निभि्रोक्त हेयम् मकरस्यगुरो प्रात 
छाव्यतिरिक्तकम्म निषेधकस्रीपतिखन्थविरहात् } खथ 

तन्निषेधकरूनिव चनानि प्रामाशिकान्तरष्टतत्वाड़पादेया- 

नीत चेत् तद्धि प्रनिप्रसववचनान्यपि तथा | रवच्चाति- 

चार विवाहादिनिपेधकवचनानि श्रौपतिना लिखितानि 

नतु तदपवादकानीति तेन तान्यप्रामाखिकानीति 

यदुक्तं तदपि हेयम् प्रकते पू्वोक्गयुक्त रूतौलयात् 
भूजबलभौमे “जौबोऽेख युतः करोति मरणं वालां- 

शकोभागुरिः नचन्नकगतो वदन्ति यवनाः परादस्थितो 
देवलः | प्रायोगमपराशरादिखनयो नेच्छन्ति चास्त'गते 

तखाद् स्तमिते द्वरेन्दरखुचिवे नेष्ट विवाह्ादिकम्? ` श्रीपति- 

रन्नमालायाम् ्रागुद्धतः सिर हच्नरितयम् सितः खात् 

पञ्चाहशा हमभितपञ्च दिनानि वृद्धः । प्राक् पच्चभेव कथितो- 

ऽलिवरशिषगओ जीवस्तु पच्लमपि वृडथिश्विवजै यः" । 

बुद्धशिशएुतवगन्ते ति कचित्माठः | सितः शुक्रः | इह-पञा- 

दिशि । राजमासख्डे “भवेत् सन्ध्यागतः पञ्चात् अस्तमेष्यन् 

दिनानि पञ्च॒ पूरेण, ततृकते कम 

बज्लयेत् | बाले बुद्धे च सब्यांथे चतःपञ्चतिवाखरान् । 
जीवे च भार्गवे चेव विवाहादिषु वच्जंयेत् | बाले बृ 

चसच्ध्यादां नष्टो च च्छगुनन्द्ने। भगा चासती बन्ध्या 

मृ युक्ता फलं क्रमात् । बाले च इभगा नारौ दद 
नष्टप्रजा भवेत् । नष्ट च मृय्.माप्रोति स्ेभेव' 

गुरावधि" | बुद्धे पञ्चदिनत्वकी संनमम्याप द्िषयं ज्योतिः- 

पराशरेण ग्टगोः पादास्तेऽपि दशहविधधानात् | एच" 

गुरावपि । रलमालादां पक्चविधानात् तयोभेते न 

सन््याया; एवङ्निदे भोऽपि बु. हृत्वे मैव॒तद्यहृखणात् | 

दीपिकायाम् “गु द्ये, गुरौ सहि, नष्टं शक्र 

मलिच्ल् चे । याम्यायने हरौ सप्रे र्मैकमां ण वजेयेत् । 
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ततैव “नो शुक्रास्त ऽमेऽङे र् खषहितरबौ जकामासेऽट- 

भेन्दौ, वि्टौ, मासे मनाय, कुजश्शिदिशसे, जन्ताराद् 

चाय | नाद़ोनक्व होने, गुरुरविरजनौनायतारादिशुद्ौ, 

प्रातः काय्य परीच्वा दितचुचरण्ट्ांशोदये शस्तलम्ने › | 

च्योतिषे “सिं हस्ये अक्रस्थे च जोञे चास्तमिते तधा । 

सिंहस्थे त॒ रवौ नैष परीच्ा शम्यते दुध | गमेः 
ष्दाडे दिशाच्चौव धराप्रकम्पे, वजुप्रपाति ऽथ विदारय 

भा | धते, तथा पांशुकरप्रपति'न कारयेन्द्ाङ्कलिकादि 

कार्यस् । उलकापाति च निर्घाति तथैवाकालव्शे । 
चदि श्रये विनिहिंरो न ङ्ग्य अद्खगलक्रियास् । 

भूमकेतौ सषत्यचचे, पणे चन्द्र सव्येवोः । हाणां 

सङ्करे चैव न वृथा सङ्गलकियास् । दिख्र्ये वा बि- 

रयं वा ठा गगनमरूडलम् | रालौ शकधलुखौय भङ्ग 

खानि विवञधरेत् । दिगदाहे दिनमरेकञ्च सहे शक्न दिनानि 

च । भूभिक्षमोो. च सन्भूते लगहाखि परिवजयेत् । 

उलज्ञापाति च्व -नितय'» धूमे परञ्च दिनानि च । वजुपाते 

दिनजेकं वजवेत् स्ैकर्म्ब' । भोजराजः ““यद्धे रवीन्दो- 

रवनिप्रकम्पे केडद्मोलकापतनादिदोप | बते दशाहानि 

वदन्ति तजृच्नान्त्रयोदशाहानि वदन्ति केचित्?” । ह~ 

खकाखे भूकम्योलक्रापातवजुपातादिदो्समाहारो तर 

योदथाङ्णुद्गम् किचिद् नतत्समाहारे दशाशस् । 

पड्ष्वाद्ये वीकदोषे व्यमिति वाचस्पतिमिश्रः 

खल् खटतिसखागरष्टतसारसं पदे ““राञ्यादिकमहासिद्धौ 

यश्दानतपःद्च च । हौमसखाष्टाययोचव व्ेगेह्शरा- 
तकम् । लच्चहोभे महादाने वजयेत् सोके भे । 

सपःसाध्याययोखव चिरारम्भ लयोदय” इति व्यवख्या 

अन्यन ““उलकापाते भुवः कम्मे आअकालवर्भगलिंते । 
वजकेढरभोत्माते सहे चन्द्र.खयोः | प्रथाणन्तु 

व्बजेत् चरः सप्ररालमतः परम् । नाद्यः चच्ियो 

बेग्यस्मजेत् कम तिरालकम् | गदरस्यक्षा चेकराल 
स्वकरे समाचरेत्, । पराथरः “्रयाये सरार 

श्यात् तिरालर' बतवबन्धने । एकरालरं परिग्यज्च ङु्धौत् 

पाशि यहे" | गुः कम्मे राजनि, सप्राह 

नाद्नणानां वहन्ता । गूदरखाञ्ंदिन' मोक्त' सर्पका- 

वेव वे भ्डगुः” । गटरस्यापद्िषयम् | कम्पद्यपलच््म् । 
पहस्यादावप्ये वभेवान्यत्नेकल्न पठितत्वात् । भोजदेदव्यव- 

हारसख्ङतरे “सवं जायय" ग व्यो त गुरौ सिं ऽस्तगेऽप 

च| ब्रतदोक्े न कुव त नमोयुक्ने वृतो?" । तनो- 
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युक्त राड्युक्त । बतदी्धे एति नित्वेवरकम्मौपव्च- 

शम् | तथाच खटतिसागरसारो च्चोविषम् “^शकराथौ 

स्वितौ खानां यदि राङहसखतौ । विवाहब्रवयन्नादि 

सन्तर विवजेयेत्" ।  सलभाखाचय पक्रम्य रपिष्ये “क~ 
चमभेदेऽ्ये कराशौ सम्यक यदि वाऽनयोः । गुरोराहो- 
रपि वथा व्यजेदिदाच्च संशयः” । खल ॒गुरोकेख्लितत्व' 

हेः । तद्यथा “यत्न तत्र स्थितो जोवसरमोयोगेन खच्ज- 
ते। उपासा किं ग स्यादसत् सङो मनोभिच्थास्”"्नि । 

“निष्ट लिविधोत्षाते सिं{हकाष्लद्ेने । श्रावं 
म ब्व न यालोदा हादिमङ्गलम्”” । इति दीपिकाया- 

अनिष्टद्त्यभिधानात् च्निष्टजनकोत्यात णव सर्वक 
गधिकारः ! पूवकिख्डितभोजराजवचनेऽपि “केद- 
श्कापतनादिदोषे, इति दोषजनक एव तथोपरागे भख्ड- 
लतः श्ुभेऽपि याव्रानिषेधाय सिंहिकादव इति एषगुपा- 

दननस् । खल्र विवाहादाषपि सप्ररालनिषेधात् परा्रो 

क्तस्वखकालनिषेघ आपदिषयः । तेनानिष्टाजनके भमि- 

कस्मादौ न दोषः | अवण वृ हतृरंड्ितायां वराद्ेख 

उत्परातप्रकरशे प्रायःपदममिदहितम् तथा चः" यः प्रज 

तिविष्यौसः प्रायः संचेपतः च उत्पातः। कितिव्योगदि- 
व्यजातोयथोत्तर गुरुतरो भवति"” प्रायद्नि छत्वादिग्र- 

बुक्तविपव्ाशव्यावुच्थे यदाह तल्रौव “वि चन दोण" 
जनयन् त्ातास्तानु ऋतसखभावलतान् । षिषः 
छतः लोनैवं दययादेतैः समासोक्गौः' क्नापि “निर्वाति 
भ.भिचलने च्धोतिषाञ्चोपसपेष्ये | एतानाकालिकान् 
विद्यादनध्यायाग्डनावपि” । अलानध्ययनारथमृतावपोवय् ~ 

क्तम् | उत्पाते दोषभङ्कमा ह चपतिव्यवहारनिबन्धे““शखव 
दिषरूलयमध्ये मृडुजलपतनं यदा खात् । तदोत्पाल- 
दोष शमगेदि्याह्राचा्याः' वारस्य ““मयन्त्याब- 
प्राहात् कम्पादिशत' निमित्तमाश्चव । प्यतिव्षेणोपवा- 
सव्रतदौच्चाजष्यहवनानि”” । विष्णु धर्मोत्तर “येतेऽ 
चतरोमासान् यावद्भवति काकः । विथिष्टा न प्रवन्त॑न्पे 

तदा यञ्चादिकाः क्रियाः| नाभिषेच्यो पचते 

माधिमासे कदाचन । ग भे च नथा शच्े विेभाव् 

प्यवुभि दिल ¡'* । भविष्योन्ञरो “भ्र मयि जगच्चाचे 

केशवे गरुड्ध्वजे | निवर्त न्ते क्रियाः खयां बाठ्व ख्य ख 
भारत } | विवाहबतबन्धादिश्दसंस्ारदौचणम् । 
यन्नग्ट हप्रवेश्धादिदानाद्धं नप्रतिषठनम् । धख्यानि यानि 

कम्पि वजयेदुकिष्यायने” । शवाँसतत्तदाकर गायता ` 
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एवैप्रातिख्विजोक्ताः णव दुपयानौति चआअन्यथा 

विरेषयचनवैध्यां दति यदन्वि। भोजराजः 

श्वापो तङ्गण्ट हगापुरदेवसद्चपा्ादवारिमटच्रुपविवाहचै- 

व्यात् । कते वयागमविवामविधि बधाला मोक्तसतयेव 

कथयामि लमासतोऽहस् । रभ हरौ प्रकटे षफ्णोप- 

धाने लच्छोकराञजपरिमार्जितपादपद्मो । मीने रथै 

धदषि चास्तमिते तयेच्छे वास्तुक्रियाविधिरसौ रनिभि- 

निषिद्धः" । इज्योगुः । नारदः श्वापोक्रुपतङाणा- 
दिग्रतिष्ठायन्नकमे च । न कुधी कलमासते च स डहादान- 

जवानि च” | दानप्रदं सासान्यदानपरभिति वदन्ति। 

तथाच चुढतिः “आस्ते सन्धयरागते बाले भ्टगौ भोखि 

जलिच्ल् चे । देवतादशषेन' दान महादान विवजेयेत्" । 
षु हारौतः “श्टगावस्ते गुरौ चे गुयादित्धे मलि- 

श्छचे। त्यजेत् दान सहादान जन" देवविोकमम्'" । 

रतद्वचनदयं कालविे केऽपि । खल दानम हादानयोरू- 
घादानात्”” स० त° । इद्त चिन्तामखिपीयुष्धारादौ 

विशेष उक्तो विस्तरभयाच्नोक्त स्ततणएवावसेयः | 

क [लिक इस्त काखे वर्णका चरति ठ, के जले अलति 

खल-वा० स्कन् ऽतन्वा| १ क्रौञ्चो वके शब्दरल्ना° 

च्छियां ऊध | कालोवर्ेपऽस््यख ठन् कालात् वख 

बाचिस्वे जानपदा० नि० छेष तनः खाये क छखः दूति 

षा | काचिका २ देवीमृन्तिं भेदे “तखा विनिर्गतायां ठ 

बन्णाऽभूत् साऽपि पाव्य तो"” देवीमा० तश्याः रष्ण शं - 
तवाविर्भारात्तथालवम् विवुतिः कालिकाषुराे ६०अग्यया 

“जवे दछरग्णाः सेन्द्रास्ततो गत्वा ह्िमाचरम् | 

गङ्खवत(रनिकटे महामायां प्रठद्व्,:| अनेक 

खंस्तुत। देवो तदा सव्वानरोतूकर: | मात द्गवनितामू ̂ 

भूत्वा देवानषटच्छत | यु्राभिरमर रत्र स्तयते का 

अ भाविनी । किमर्थमागता यूयं नातङ्गखाशनमं प्रति । 

ङ्व व्र बया मातङ्खास्खास्तु कायकोष्तः । सषज्.- 

।ऽवीडहेवौ मां स्तुवन्ति छरा इति | शम्भो निशुम्भो 

द्रौ बाधेते सकलान् दरात् | त खात्तयोबं धा- 

याक सतूभेश्य सकलैः छर; | विनिःद्टतायां देव्यान्त 

, सतद्भः कावतवस्तदा । भिचाञ्जननिभा क्ष्णा खाऽभूत् 

मोरौ चण्यादपि | कालिकाश्यांऽभवत् सापि दिमाचलल- 

बया” | दचिक्षपतशुचे ४ कऋमदेयवस्तुमूलधे ५ 

धृश्याम् ६ जटा्मा्ां ७ काक्यां ८ पटोलशाखायां € 

शोलावद्यां १* चिवायाम् !! नेषाबद्यां सनो मेदि°! 

१६दौरकोटे हारा० {९ मखा शब्दरता" १४ काशोष्धां 

१५ ग्यामापक्िण स्तौ राजनि०। १६ हिमाचलभ- 

वाया निशिरायां हरीतक्याम् स्त्रो भेदि० । १७चदररबषे 

क्ञमारीभेहे अच्रदाक्दयः कालस इर्षा यन्द विवृतिः । 

कालदा भावः वा वा दुख | शट लष्णव्खे सन्नो | १९ 

स्वखं दोषे जटाधरः बद्धिना दाहे यदहोषात् खसंस शब्यता 
भवति खा च तामादिषाठयोगेः। ““इहेग्बः संर्च्छते हग्नौ 

विशुद्धिः श्यासिकाऽपि वा'"रषौ अग्नावेव कालिकान्नान- 

ख्योक्त स्तस्यैव तथात्वम् । काय जलाय खलति परा पोति 

अल -पर््याधौ ख् ल टाप् अतदत्वस् । २०कुच्ाटिकायां 
भरतः २१ नवभेषे स्त्री भेदि० | काले दीयते ठक् | २२ 

परनिनासदेयवु दौ (हृद्)““परतिमास' ख्वन्ती या वृद्धिः सा 

कालिका भता” नारदः | कं जलमलति भूषयति अन 

भषणे च्ल टाप् अतदइन्वम् | २२ रायां स्त्री हेमच०। 
कालोवर्सऽसतयख उन्। २४कालीयके लष्णचन्द्ने न०थब्द्- 
अ० | प्रकटः दोषं :कालोऽख प्रकट ठ । २५ वैरो न» 

तद दीषकाठस्थायित्वात्तथात्वस् । ““वखे* ` चामिग्ये 

इ्यधिकारे ““कालाञ्'' पा० कन् | कालक च्तियां 

टापु अत इत्वम् | २६ कालिक्ञा श.नत्यष्णवखं यक्त 
श्राद्धादौ स्तो “कालिका शाटौ''सि° कौ०| कालन नि- 

वृत्तः ठञ् | कालिक २७ कालनिवं त्ते काललते लि° । 
“विशेषः कालिक्ञोऽवस्वा'“अमरः। काले भवः ठ | रट 

कालभये लि° | उभयत स्त्रियां डोप इति भेदः । 

कालिकापुराण न° कालिक्षाया माहादरादिप्रनिपादजं 
इराणम् | उपषुराणभेदे उपपरा शब्द् ट तख तथात्व- 
सुक्घं ततृप्रतिषाद्यविष्याञ् 

शक बरह्मणोनारदादिक्रभेण ततूएराणव "शवस नम् । 
ऋषिर माकंर्ड योक्तिः ! प्रजाखष्टः-ब्रह्ममनसः 
शन्ध्याद्धषिः कन्दप्षटिः। वख ब्रह्मणा स्तीएरषयो्भे ल - 
नाय निदेशः | २्अन्तद्छ मउथनामादिनिरक्तिः | तख 

हषे णरोचनद्रावणयाषणनभार णाप ञ्चवायो क्त: | सन्ध्या - 

दृष्टा ह्मणो मनोविकारः सन्यादर्थनेन जादसालििक- 

षम्मात् अग्निषात्तादोनाछत्पत्तिः | वां दष्टा विजारा- 

भ्विवद्चधम्दरं तः रतिन?सककन्योतृपत्तिः । 

शख ब्रह्मणः कामटेवथापः | रत्याः कामेन विवाहः | 

४अ० शिवभोहनाय ब्रह्मणा कामख नियागः| शिवभोह- 

नाय न्मा विष्ण् मायायाः स्तुतिः । दखकम्यास तीत्वेन 

तखाः प्रादुभावम्राधेनः दन्तेख मद्ाभायायाः स्तुतिः । ५. 
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विष्ण मायाया दक्षाय वरदानम् | ईत श्म्भोदांरसह- 
५ 

चाय ब्रह्मणा कामद्यनियोजनम् | तेन खह माराःदमण 

श्य प्रणम् | ऽअ कातेन इहरभोहनप्रकारोक्तिः । 

चकर द्न्नञ्लतम हामायास्तवः । सतोजकतत्पालन प्रकारः 

तनच्नामनिरुक्तः | नारदेन सया इरर्पवर- 

प्रष्क्तिः। €अश्सतोशतशिवत्रतम् ¡ बरह्मणः शिवसमौोपे 

दारखहणधाथेनम् | तदङ्गोज्ञारे तत्पःरणययोभ्यतया 

दशक्गन्दायाः कथनम् | !०अ० सचा नन्दोत्रवसमाप्नौ 

शिवेन तख खख भार्यां भवनद्छपवरदानस्। दच्तसमोपे 

स्वेन सतीविवाहाथे शिवेन ब्रह्मणः प्रेरणम् । बह्मणो- 

दकं प्रति तव्राप्रायने तेन तद्ङ्गोज्ञारः। स्तो- 

विवाहाः ब्रह्मादिभः खं शिशयं दच्चपुरगतिः। 

११अ० वियाहक्ालं सतोद्पं टदा बह्मणोमनोविकारः | 

ततः संवत्तौदिनेवादनामुरपत्तिः । ̀ ततोदच्तयाक्येन व्- 

शाणं प्रति शिवख कोपः । विष्ण ना सान्त्वनम् | १२० 

चथचप्न्नो बरह्विष्ण् शिवानाममेदोक्तिः | १२अ० शिवाय 

विष्ण्ना ब्रह्माण्डवंस्वानख दशनम् । तथा ऋपदये- 
नेन तेषाभेत्वोक्रपरा बरद्राणं प्रति नद्च कोपनिंष, त्तिः | 

१४अऽशिवसनीवि हारवणेनम्। १६अ०दचवन्नप्रारम्धः। त्र 
शिवसती निमन्त्रणाभावे सत्थाः पितरः प्रति कोपः | वल 

दशकोपेन सया देहययागः। {७तेन क्र शिवेन वोर- 

भद्र खटडातं प्रति दचयल्तनाशनायादेशः| तेन तद्यंज्ख- 

माशनस् । सतो वरहे शिव विलापः। १८अशशिश्ख सतो- 

विरहवखं नम् । शिव रोदनाम्ब् नो भ.मौ पतने तच्नाणा- 

अङ्कया देवानां शनि प्रति तच्छोषणप्राधैने तेन तखा- 

छ्कारः । तदष्ेण वैतरणोनदी धरामपि | सतीशटत- 

ेहप्रह पूवव कं शिवख भ्वमणम् | शनिना सतो शवदेहा- 

यवानां ऋमशःखर्ड पे अङ्कः भ देन त ततख्यानानां पौटत्व- 

प्रा्चिः; क्रमशः सत्वंसतीटेहपत ते शिवख लिङ्तवप्राप्निः । 

ह्णा तख सान्त्वनम् | १९ चन्द्रभागान्तिके शिप्रसरः 

धिपानदोशमुतपततिः । चन्द्रभागानद्य् तृप्तिः। चन्द्रभागा 

नामनिरुक्रिः ¦ सप्रवि'शते अश्विन्यादिषु सतीषु रोहि- 
ण्याभिन्दोरयनुरागे अश्चिन्यादीनां चन्द्रे ण विवादः| तत्र 

५३९१०१२ १६ ९१२६ भरण्यादिभिर्मवभिचन्द्रख 
भद्छंने कते चन्द्र ताः प्रति याल्ायां वञ्जं नीयता- 

खपशापदानम् | स्वस द्षरमौपरे गनः ताभिः चन्दुदा- 

रात्मयरख कथने दच्चेण चन्द्र प्रति सर्व्वाइदुल्यर्तनोपरेशे- 

$पि चन्द्रख तथानाचरणे दक्लेण राजयच्छाणं गदषत्- 

पाद्य चन्द्राभिभवाय तद्ध नियोगः! तख प्रवेशेन चन्द्रश्च 

च्यः | चन्द्रत्तरे यओधधौ नामणषटौ यन्नाभावात वुष्टय्भावेन 

प्रजात्तयोक्तिः। २१ तदालोक्य दश्चसषसीपे देवानां 

गमने तदुपदेशेन राजयच्छणा मोणेकलानां जग्रत् 

्ञादोनाञ्च निष्कासनसम्| बु हल्लोहितानदोश्ञानात् चन्द्र 

यच्डमोचः । राजयच्छस्थितिस्थानकथनम् । नत् पलनी- 
कथनम् । दच्तपाक्यालखारेण चन्द्रमसो मासाद्ध' 

छासबुदिप्रकारकधनम् । र्थं विन्वे न चन्द्रवृ िकथनम् | 
शिवेन चन्द्रखौककलाधारणं ततर जन् ्ञायाः चीख 

चन्द्रो प्रवेशेन चनद्रुदधिकथनम् | सोतानदीप्राडुभौवः । 

चन्द्रभागानासप्रा्िखमधैनस् निर्वि सन्ध्यां प्रति विष्ण॒- 

पासनाधं वसिष्ठोपरेः। स्यां प्रति विष्णोः प्रसादे लया 

तख स्तुन्तः | तख तेन वरख दानम् । विच्लोरुपदेथा- 

न्धो धातियियन्नाग्नौ नद्या टेहवयागः तच्छरीरख विष्णोरा- 

त्रया सर्य मग्डले नयनम् ; स^ तस लिधाकरस्येन 

सच्यात्रयकलखनस् । मेवाततियियन्ताग्न : अरुन्वतीसचत्यानं 
तच्नालनिरक्रिः | »रेअश्चन्द्रभागानदीमाहात्मदुम् खस- 

न्ध्या वसिष्ठोन सह विवाहः } २४अब्रह्मादिभिः शिव- 

वकल्यवारणा्' योगनिद्रायाः स्तुतिः । विष्ण् ना शिवस 

सान्वनम् । निभेषादिपरः इ पथं नकरालमानो क्तिः | मन्वन्त- 

रोक्तिः; प्रलयप्रकारः। द्िप्रकारः । २५अग््हे विवृतिः | 

ब्रह्माण्डादिसंस्थानम् | २६अ०वरा हकर प्रतिसगेः। ९७०० 

यन्तवराचेण थ्वोधारणप्रकारः । रटअ० जगतेानिः 

सारत्वाक्तया तत्वन्नानेन भोच्तोपरेशः | २९ शिवमखाना 

शत् पत्तयादि । ३० यन्नवराहद्य धरापया दारादप 

ख ह कोड़नेन तदरहुरागात् तदू हत्यागेऽनिच्छा । तद् इ- 

त्यागा" देवौ विष्णोः स्तवः | वरा हदेहनाशार्ध" {शिवख 
शरभतिधारणस् तेन तस्य युद्धे ४ यव्या नषटप्रादताशङ्कया 

रोद्ितमतृखख्छपेण विष्णोरा विभावः | तेन छ यवीवे द- 

न्यादीनां धारणम् । शिवेन नानाविधगणानां खष्टिः । 

वरास्ते शरभेख सड युद्धे तस्यांशतौनरनारायणयोरूत्- 

पत्तिः । शिवेन वराद बधः| शिव गणानां खद्पयुणादि । 

२१अ सतवराहइदेहावयव भ्यो जयोविघ्येमादियन्नकद्य- 

नम् । वराहपलत्रयसख त्रे खिख्ूपेणोत्प्तिः । ३२७० 

स्वायम्भ् वमु प्रति कपिलशापः। मनो्विष्णु.पारनस् 1 

तत्समीपे विष्णोमैत्खद्पेणागत्य वासस्यानपरार्धनं, 

शषुद्रपावादिवृ हत्सरोवरप््ं ने मशो व्खमानस् 

मतृखधदेह्याधारत्वाभावोक्तिः ! ३र.महनाऽदग् तदभनेन 



कालि { २०१५ ] 

प्रति तख स्व््पन्नानाय प्रश्नो तख तेन अकखर््पखय 

कथनम् । कपिलवाक्यादुसार णाचिरो ण भाविखर्डप्रलया 

षडारणाे' मत॒ख्येन दहनच्नौ ् ानिर्मां णद तत्रवोजसञ्च- 

यस्यापनखोपदेथः। सखश्टद्ूःख च तन्नौकायाः समाकषणं 

क्तव्यमिवयक्किः। प्रलयान्ते जगतां ओेषद्छपे धार्यं तोक्तिः। 

४, करू खूपेख वरा हशरभयुद्धेन नद्प्रायायाम मेः 

खमोकरणम् । नरनारायणाभ्यां तपसा र्यां दिस्थिति- 

करणम् । पूवं सशचितवीजेः महुना एन; शस्यप्रवद्ख'नम् | 
५० भिव पूवं ग्ट ङोतशरभमू्तित्यागकाले अष्टाभिः 

पादैः सयौद्यटमूत्िं सह्यम् तेन तस्वामृ्ति नासता । 
शारभकायात् कपालिभौ रवप्रादर्भावः | नद्यजनप्रकारः | 

२६अ० रजस्वलायाः एथिवीद््पवरापत्याः वराद्ेण 

अङ्कमात् नरकाडरोतप्तिः। ३७अ० जनक्न्टपात् सौता- 

दय् त्पत्तिः | धरोपदेचेन जनकेन नरक प्रतिपाल- 

नादि। २८ ° तद्य॒प्रागजगरोतिषदेशे राजयकरणम् 

लह रसीमादि । २९. ऋअ० हापरयुगे उत्पच्नवाणशाचरसं- 

गात् नरकस्यात्याचारः | नीर कूट स्थितदेवीदनाध 

सागतयसिष्ठदभेननिटत्तये नरकेण महू बोहाराच्छादाने कते 

तः प्रति^धेन ऊ नितस्व' मालुषद््पेण तेनैव तव वधो भविष्य- 

तोति, वसिष्ट शाफ्दानम् । ४०अ० तख भगदत्तादिषएनो- 

तृपलिः। वसिषटशापाद्सार ख ठष्णे न दापरयुगे मरकख 
बधः| ४१अ० सेनज्ञायाः सैनज्ञादिषत्रश्ख कालोनामक 

कन्यायाञ्लो त प्तिः। नारदेन तखाः शिवविवाहयोम्यत्ख' 

वह् हार हरत्वख च हमाचलसमोपे कथनम् ¡ ४२० 

चिप्रसरस्त्यागेन हिमवत प्रस शिवगतिः | शिवशयु् षायै" 

ह्िभाद्विणा खडताकालोनियोजनम् | देवानां तारकाडर- 

पोडयकथा | तद्बधाय देवप्रायिं तब्रह्मणा शिवस्तर पार्व- 

लोसङ्गमाञ् त तेजोजात कुमारात तख बधो भविष्यती- 

व्यक्तौ तया ख शिवख मेलनार्थं शक्रो ण कामस प्रेषणे 

छते तेन कालौसच्धिधाने रस्य भनसोविकार जनिते 

शिवेन ललाटनोत्नोलयापितेन वद्धिना तख दाः तद्धव्य- 

धार्य । इरनेत्रोत्यिताम्ने : वाड्वाग्निरपे सिन्धुप्रवे- 

शः }४३त०नारदोपदेशेन काल्याः शिवाराधनाथें पित्रोः समौपे 

अनगसनप्राधना | नदखाउमानामप्राभिक्रारणो क्रिः | वदाराधने- 

म तुषटख्य हरस्य ब्रह्मचारि षेशेन तदन्तिके आगतद्य तत्सखी 

प्रति कालौतपख्याप्रयोजनप्र्ः । तच्छ्रुत्वा ब्रह्मचारिणा 

र्य निन्द्नेन अन्यपतिवरणोयतोपदेशः | तच्छ. वणे त' 

प्रति क्रोधात् काल्या शिवख्ःपादेः कथनम् | शिवख 

५०५ 
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नन्दाचवखापराधमाखच्ज नाय काल्या गख म्तुतिः, अन्यथ 

गमनोद्योगञ्च खद्छप्रहशेन शिव न तखाः निवारणम् 

वरदानञ्च।४४अ०काल््या शिवं प्रति कन्यायाः पिद्टदेयत्ोक्तया 

पिढसभीपे प्रार्थनकन्तं व्यतोक्तिः। काल्दयास्तपःफललाभे ख्व 
ग्टहगतिः । शिवेन सारूग्धतोकसप्रषी ण ततकत्ये नियो- 

जनम् ते हिमाचल प्रति काल्याः शिवेन विवाहदानार्ै- 
प्राथेना तेन तथाङ्कक्ञारे शिवे न कालोविाहः | भिनच्रा- 

ञ्जननिभायाः काल्याः गौराङ्गात्वप्राधरिकथा |४५ अन्कङ्ध. 

नारीश्वरमन्तम्ाइभावः त्र नतिं वं नम् । अ०४६कालो- 
शिवयो मै हालैथ् नानिदन्तौ देवप्राथिं तेन रोख अनजे तेज 

शउतसगैः | तत्सर्गं काल ऽणु इयखछ हिमप्रस्वे पतनात् 

ननोष्टङ्गमाकालभं रवयोरुत॒पत्तिः | देवं महामेध न- 

विच कते कुपितया काल्या देवानां खस्कभाव्यौचच खप- 

त्याभावद्छ्पशापदानम् । हरोपदेशेन कालौजे्ाभगिन्यां 

गङ्गायां वद्धिना हरोतृर्ष्टतेजौ निषेकः । गङ्गया स्कन्द्- 
विशाखयोदं योः एव्रयोःप्रसवः ततस्तयोरोकत्वोक्तिः । जात- 

भात्रख टख शरवणे तया त्यागः कत्तिकाभिः स्तनदानेन 

तख पोषम् । ततः काल्ये ततएलदानम् | सेथ् नात् निड- 
त्तया गलितवस््रया पूत दारिनिदुक्त योषं क्िमद्हाकालयोः 

खटएत्रयोभनेन लच्नितया काल्य 7 तयोर्य जन्दप्रापरिद्धपे 

शापे दत्ते निरागोभ्यां ताभ्यामपि शिवाशिवर्योमाष्यप्ा्नि 

शापस्य दानस्। पौष्यएलत्वो न चन्द्रशेखरनाम्न्ा शिवजन्ञ । 
४८० काल्याः ककुत्स्थभाय्याय जन््र तखास्ताराव- 

बीति नाम | पोष्यतारावत्योविं वाहः । ४९अ०, तारा- 
वत्यां काकस्य कापोतनेवं च्चनाथ' चिललाङ्कदानाम 

स्वर गिन्याः खये शेन प्रोरणे तेन तच्छं छतहयसोतृपाद- 

नम् चित्राङ्ग्दोत्पत्ति कथा | 

५०अ० पञ्चात् तखाः खवञ्चनं न्तात्वा कर बक्रापोतल- 

जिनाः कपालिना तेप जनयिष्येते दति तारावर्तीँ 

प्रति शापे दत्ते तदनुरारेख कपालिवेश्धारिखणा शिवेन 

तारावबीदेषे कालीं प्रवेश्य तया सह सङ्कभ्य वेताल 

मैरवयोरुत्पादनकथा | नारदात् तटत्तान्तेन चन्द्रे 

खरन्धपेण तयोः जेषटस्य भरव ति कनिष्ख बोतालेति 

नामकरणम् | तयोप तः उपरिचरः दमनः अलक 
दति बयः एत्ास्तारावत्यां चन्द्रथेख्डरख्य बभूवः | ५१अ० 

चन्द्ररेखर ख्ख श्यारसपुत्मे पिव शिवएत्रयोवे^ता लभ रवयोः 

खे हा भावेन तयोर्मिवे^द्ः । कापोत ठनेरुपदेशात् तयोः 

शिवाराधनाय प्रदत्त ओतदाराधनस्यानप्रज कापोतेन 
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तदुपारनास्वानकथनम् ।. तत्रादौ वाराणखाः खख्यतसक्ला 
अन्यानि कामद्छ्पादीनि तीनि तत्रथानत्वे न कथितानि 

शिवोपासनाप्रकारः तदुषदेथालखारोश ताभ्यां खजनकख 

शिवद्ाराधनम्। ताभ्यां तथाचरख्ये शिवेन तदुदेेन 

गाखपत्यपदलाभवरद्ानम् । ५२अ० कालीपूजनायै शिवेन 

तयेनियोगः । ५९५ ५०, ५५, ५६, ५७,अ० कालीपूजा 

तत्पूजाश्यान विशेषोक्तिः।५ ८अ°कामाख्यादेः विेषफलोक्तिः। 

५९अनत्याअङ्कमन्त्रादि । मह्हिषरमाह नीध्यानपूजादि। 
त्याः पूलाविधिः। सहिषशद्धरबुत्तान्तकथनन् 1६°अश्टेव्याः 

समोपे इननकाले मह्हिषाचचरवरप्राथेना | मह्हिषख पूष्वं - 

ष्टो उपचस्डामच््यौ, ष्चात् कालोमू्रा, रततकलपे 

इगम॒त्यां च विनाश्नोक्तिः । शिववरात् रभ्भाद्वरात् 

मह्यां मह्हिषा्ठरोत्पत्तिः। पिल्लाराधितशिववरे तसख्ै- 

श्य प्रा्चिः। ६१अ० अटादश्मजोसचर्डायाः प्राइुभरषः | 

तद्या णव उयताराङपत्वम्। तदखाध्याव्पूजापोढशक्तपयरादि। 

कौशिकशोप्राद्भीषः वद्र,पमन्त्ादि । शिवद्तौप्रादु्भावः 

तद्रूषमन्त्रपूजादि । ६श्अर्कामाखयरानाभनिरक्तिः | मधु- 

केटभोलत्तितचामनिरुक्रो । विच्छ् ना तयोबेधप्रकारः । 

नश्दसोलेपनेन एथिव्याउद्ताकरणातृभेदिनोति नाम 

प्राचि; । कामाखवातो्यौत्यत्तिः । नीलादिषभतोत्यत्तिः 

शिलाशूपेख जह्यादीनां तत स्थितिः । तते्यकालङ्ण्डा 

दिनानातोधकथनम् । ६२अ० कामाखामन्तरपूजाविभिः । 

तन जयन्यःदये कादश छ्तिपूजा-उपचण्डादिनवशक्तिपूना- 

विवा । विषुराध्यानपूजाप्रकारः । ६४अ० काभेश्वरभू- 

लिध्यानपूजावि धा | ६५ अश्शारदी यापूजाविशेषविधिः |६६ 

नकामाख्याङ्कन्यासादि विधा । ६७ ख°वलिच्छ दनप्रकारनि- 

्ूपणम् | देय द तथेत टुगणत्वप्रा्निः। काणव्यङ्गादीनं 
बलिदाने निषेधः। ६स्च षोडयोपचाराः | तलाखनादिष् 

वच्जग्रौ 4 ्  गच्धयुष्मादौविथेषः | ७०अभनेवद्यद्रवग्रादि | 
७१ अनप्रदच्तिण॒प्रणामप्रकारः | ७२अन्कामाख याकंयचम् | 

७३अ०माश्कान्यासविधा |७४अ०अछवा योनिखद्राखद्ह्पा- 

रि तदहृशेन फलञ्च | मन्लर सखम् | तश्यन्लधारणवि आ | 
यालातनिषुराचन्त्र्पपूजाविधा | .लिषुरमैरवपराः पूजादि । 

७५अ० लिपररमैरव्याः एरञ्वरण होमादिविधा | ७६अर 

मन्वश्ोधनप्रक्ञारः | तत्र सिडसाध्यादिचक्रवखं चक्रादि- 

कथनम् ` वं शिवौपदेश्ं प्राभरयोकेवालभेरवयोवैसिणोप- 
देशेन कामखप्रातोयैगनिलल्न दुरचचरणादिसमाप्नौ 

देव्याः प्रसादे वथोां हुषतव यानेन देवलप्राप्निः ! चिवा 

लि 

शिवयोः सेवकत्वप्रा्चिश्च ।७जद्कामद्पर्यनन्दिकुर्डा1द्- 

नानातोधेमाहाच्मपरम् । ततृत्यजटोदकरानदीनासनिरक्गिः। 

नवतोयानदीनामनिरक्तिः'*अगदनदमाहा वाद जली - 

शनामनिरक्तिसा हात दि | ७८अ० तलव्य्डरोकामदौ 

रहात्मादि । कत्तिवासगिरि चन्द्रिकानदीफेगिला- 

स्लभदनानदोमाहाव्मयरादि । भद्रानदौषद्रानदीमानस 

बैरटगिरिमैरबीनदौी वखं लानदौमाहात्मय्रादि । न्रिखोतः 

कपोतकुण्डवारुण कुण्डत त्वा चलमा हात्मयादि ¦ छरनदो- 

च्लोरोदानीलानदोचरख्डिकाचन्द्रिकानदीमाहामय्रादि । 

ष्यन्तरालककु ग्द कुः शकु पीठम शिकरूट गिरि ले हत्य 

षएन्राःदमाहात्मप्रादि | भद्रकामाचलकालखदर- 

चि ङ्खएनर्मवङ्ण्ड हय भीव शिका योकखं थिवलिङ्केदारल्लि- 

इन्कमललिङ्गगभा हाव्मपरादि । इययीवमन्तरादि । ७<अ० 

तत्र चदं खरो हदं टनदाग्निमान गिरिवर शकुण्डकंस क- 

रवायुक्टाचलचन्द्रक्रूटाचलसोमङ्गण्डनन्द्नाचलमखकरटा- 

चलोवेशोङख्डसदासुतङ्ञरडम यिक्र< म रिकं लिङ्गम् 

लानदौमत्खध्व कला चलस्थश्च त (मदो क्ामदरसरः छका- 

न्ाचलरचःकरुटाचलपाण्ड न 7८ भ२५१ाख्डुनाथाचलब्रह्न- 
ज्ञण्डनो नङ टाचलोखतःरास्थानमाहाम्रपूजादि । कपं- 

टाचलचिलाचलकज्जलाचलशक्राचलकपिलभद्धिन्कानदी- 

दमनानदीडृदधाचलाकाशगङ्खस्यावरसरोडज या चलचोभ- 

काचलकान्तानदीदिव्यङ्गख्डदम्करिणो हे रकलिङ्कसन्ध.[ च- 
ललल्ितानदौभाडह्ात्मयरादि ८० अर दीपवतोनदी- 

श्रटङगटगिरिसिडइलिसोतोनदीग्ट इवेदिकाभट्ारिकानदो- 

नाटकाचनस्यसरःसरित्रयदिक्करिकानदीरबगङ्खासखखं - 

नदौच्रौनदोषिश्ननाथलिङ्गधिश्वदेवो मत्ति माहात्यरादि । 

सोमाशनानदौ सितगङ्काललितकान्तलिङ्कती खरक 1 

ख्योयतारामन्ति पूजामाह7त्मयादि । ललितकान्तलिङ्क- 

सङ्कल चरडिकापूजाविधा तत्र स्थविष्ण् शृत्ति सद~ 

तत्पूजाप्रकारादि | ८१अ० कामर््पस्वतत्मेर्यसे- 

बनेन सर्वेषां भिवांणादिप्राप्नौ यमेन खजा्थभावाकसने 

जद्भादिसमौपगमनेन तद्धिवारणोपायदिन्तनम् । बर्मप्रा- 

धितेन शिवेन कामद्ूपस्यतौये भ्यः सबं लोकोत्सार णाथ 

गैः सह उयतारायानियोजनम् । उयतारया च तत- 

स्थवसिषटसोत्सार्े छते व ढेन तां प्रति स छाद् पाख- 

ता्राममारगपपाखतादि पथापदानम्) कानरूपख ग्ड च्छा- 

तत्व पापदानम् कामाद्यातारागमयोच्च विरलत्वा{द्- 

शापदानम् | तेन शापेन उतारा सदितागतायणाच्च 
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क्हेच्छतां प्राप्ता उ्रताराऽपि तद्रि वाममार्मरता 

शिव स्ह च्छरतिस्तद्वधि जाता वसिषशापाञ् तललत्यस- 

व्व तोधगुश्िः लौ हित्वमात्रद्य नत्रमाहात्मयखितिः | 

सर्च. खौ हियोत्प्तितन्मादहयत्यादि ! जाम 

दन्न्योपाखप्रानस् | रेख तत्लतमाटवघपायनिर्मो- 

चनेन लौ हत्यप्रशंसा | पूवं कले ऽनुजकवाणाखर- 

योभ॑ङ्किन इःकालद््यम्तवपरापिकथा | ८४० राज- 

नौतिकघनस् इमौ दकरणप्रकारः८पअ० | प्र 

जाव राजाइत्तिप्रकारः | च्टेपकन्तं व्य गां पूजा विशेष 

कालाः। तरपूजञाप्रक्ारः नौरजनग्रकारः।८६ अश्पुध्याभि- 

चेप्रकारः रऽअन्थक्रध्वजोल्यानविधिः। ठट दशदरा- 

ख विष्णोरदहिप्रकारः | चआौपञ्चम्यां लच्छीपूजाविधिः 

बुचधयथक्ाचारविशेषाः । दादशविधपुलषिधिः | द तकादोनां 

सोल संस्कारकरणे पुत्वपराधिः। पिद गोत्रे ख संसारो 
ग्टह्त॒ः पुल्लत्वामावः | सहो रमोत्रेण चूड़ादिसंसका- 

राभावे दासत्वम्, पञ्चमवरषादह्ं खहखे न॒ एतलत्वसिद्धिः । | 

ञ्चमव्ौ यये तत्र एनेिविधानस् । दासौषले 
विशेषः | च्छदा पराच्यादिशाचनेऽनधिकारः | वञ्य 

छरोशितलच्चणम् । विशि ग्टपक्ंव्याचारभेदः । चा- 

युष्कामश्च कत्ेथयाचारः ८६अ० । आषुल्श्व गतिनासलीति 

नन्दिनि उपदेशात् वेता कमेरक्योः एुनोत्मादनाभिलामे 

मेरवश्व उषैश्याः सङ्गमे रोथनामयुलोत्पत्िः। तपसा नर 

विद्याषराष्यचताप्राप्निः। वद्ध टेतराद्वकषन्यायां देवसेनना- 

मपुलोत्मचिः) तनः देवसेना दि श्वं नम् 1. तद श्यविजयेन 

खारवनख निम्र यस् । व्क मेन वद्किपौत्यथ तख 
दाहनम् | €०अ° वे ताल कामधेनौ इषभ्पषलोत्- 

पादनम् | तख ग्छङ्कनान््रा ` श्डद्धित्वेन शिववाह- 

नवाप्राश्चिः| तश बशवखं नम् । वे तालबर"शोद्धवा 

खव सवे गाद क्तिः ततर्पसं हारः४| इत्येते प्रघान 

भूताः पदायास्तवव्यःः प्रसङ्गागताचरान्ये ऽपि पदाथा च- 

भिचेयाः सन्ति विस्लरभवान्नोक्ताः 

अले टं चिन्यते ८६,६अ०्दे तालमेरवयोवि भिन्नव 'थकृङ्े ̀ 
स्थिते -दतकचन्द्रिकादौ मैरवपवश्चैव वेतालेन दया 

श्ायखपुतेकर णप्रतिपादकव।क्यानि यान्य्. तानि तानि 

निभे लानौ अवमस्यते | पिवर्गोे शे्यादिषचनानां तत्र 

या निभे लल्वा्ङ्गा लता सापि कालिकाएराणाद्- 

शैनमूलिकष ८० तदचनाना प्रत्यचत॒ छपल- 

भ्यमानतात् इति । काद्ौषुराणमवतर.न०। ,, 

कि ` 

[ २०१७ | 

 सथ्वै' नैवेदपरादि बलिं ` तथा। 
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कालिकात्रत न कालिज्ञायाः प्रीये बतम् | पुराणोक्त 

व्रतभेदे 

“श्य् वाच । “विधानं चख ने जहि कालिकाया 

जत च | भभेपदिश्यतामेव तदुत्रतञ्च करोग्य हस् । 

तख्यास्तद्चन' छत्वा म्र्युवाचाय सा तदा । शुद्धकाले 

समारभ्य लग्णपे चद थस् । संकर विधिना मून 
ममावाख्छां व्रतं चरेत् | समारभ्य गुेकेन दिगुणं 

` परिशोषयेत् । न रात्रो भोजनं काये" वामहस्ते भजि- 

क्रिया। सिद्गमन्नः रात्रिकाले दग्मोनञ्च सव्वदा। 

वच्जयेत् पिटकं किञ्चित् रक्तशाकञ्च चाग््कम् । 

दिषट् कां विप्रजायाञ्च सधवां भोजयेत्ततः | `एवं क्रमेख 

शला वर कतिकालं नवेदुद्रतस् । ततः एडदिने. प्रप्र 
भौमे मन्द्वासरे । यथाशक्लुयपचारेच पूली कष्या - 

िधानतः । तथापराह्ककाले त॒ सन्ध्यपसमये तथा । 

रात्रौ ठ कदलोकाख्डे ग्ट्ं निमाय प्राङ्खन्णे । नख 

मध्ये सभारो कालिकां पूलयेत् सट्¡ । पाव्याषां च॑स- 

नीये गन्धषुष्यादिभितथा । भृपोदेव्य्रदोपेञच नेव 
विविपैस्तथा | पिटकं चेव सिन्धाद्नं व्यञ्जनं दग्बनीनजम् । 

निवेदय सश्षलं देवैव बलिं दत्त्वा प्रणम्य च | तदधं व्यञ्जनं 

महारण्ये प्रदातव्य 

लतवतत् त्रतश्तमभ् । वैर्वे कदकरोमले या कुब्धीत् 

कालिकाबरतम् । का्यलिञ्विभवेत् तश्चा भवितार गति 

उत्ता ! 
कालिकाखम नर ईत०.। मारतप्रसिद्गे विपाथानदी- 

तीरस्थ तीर्थभेदे “कालिकाचरममासाद्य विपाशायां 
कतोदयः । बरह्मचारौ जितक्रोधस्तिरात मुच्यते 

भवात्” भाऽ्राहु° २५० | 

कालिङ्ग न° केन जलं नालिङ्गपते आ+लिगि-कर्माणि वज 

श्त । (तरमु) मध्यस्यजलके फलभेदे । “काःलन्द्' 

कष्वीजं खात् कालिङ्ग" च छव्, नम् ¦ कालिक 

खाहि दकपित्तश्क्रङ्च्छोतन्ं शुर । पक ठ सोष्ण' 

संक्चार' पित्तंल' कफवातजित्” भावप्र* तत्पर्यां थम्बर्हप 

यणादिकमुक्रम् । ““कलिङ्ग भवः अ ।२कलिङ्ख्ेशोद्धे 

वि° स्तिया ङोप् । वह् शानां राजा अख | ` रेकलिद्ध- 

देशन्डमे ।“प्रतिज या इ कालिङ्गसतमस्् गेल साधनः? "रघुः 

“व र्न वाद्यं : ऋ. रयहपोडितेः क्रमे च्धपाः | 
पाकलोभागधिकः कालिहनद चय यान्ति वु ङत्सं°। 

%निवै तथ् ̂ कालिद्क' गाग्धाराभिपतिं नथा” इरि 
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१११७अ०] बड्धषु तु अणोलृक ! कलिङ्ग इत्येव नद्राजेषु 

तदासिष च भून्ति। कचिच्च ल्.क्। “कारस्करान् 

माह््िघकान कालिङ्गान केरलां स्तथा" भा० क० ४४अ० | 

“कोथलाः काशपौर्डा खच कालिद्धगा मगधास्त या""४५अ०। 

““कलिङ्कदेशमारभ्य पञ्चाटयोजनं शिवे ! । दल्तिणय्यां 

महेशानि ! | कालिङ्गः परिकीत्ति तः" इतिरेचक्तरेशभे दे 
रतत्परतयेव प्रागुक्तभारतवाक्ये लगभावो न कलनोयः । 

कं जलमाबिङ्कति आ+लिगि-अख उप०स° । 

$ हस्तिनि सर्पे च पुख्तौ स्तिया जातित्वात् ङे । 
&मूभिककांरौ ए०भेदि० । “कालिद्धोलिद्धवान् यः खाद्- 

घनः ख-च्छाद्धकोमतः”” इति सुखबोधोक्तं ऽलो मेदे 

घ । ८ राजककंश्चां सी गौराण्डोष सेदि० । स्वाय क 
अत इत्त्वम् । कालिद्धिका लिव ति(नेचोडी) राजनि° । 

कालिदास ए ६त० शुत्नाया हस्वः । रष्वं भादिकाव्यकारके 
महाकविभेटे तद, ्ान्कालादिकख्चरते “दरतः 

पू संवत्सरनाभकशाकान्द्प्रवत्तैको 
मालवदेशे 

भारतवर्षे 

उच्लयिनोनामराजधान्यामसौमगुणधाम 

विक्रमादित्यनामा पतिरासीत् | तख चधन्वन्तरिप्रश्टतयो 

मव कविवराः सभासटो बभ्रवः । । तेषु. कालिदास णव 

प्रिता महाकविरासीत् | तेन च रघुञंश-कुमार- 

सम्ध्रव-मेबद् ताभिधं काव्यत्रयं, रूटतिचन्द्रिकाभिध उत्- 

सदेशप्रचलितो वेदो क्रकर्म्म प्रतिपादकप्रबन्धो ज्योतिर्विदा- 

भरणनामकं कालक्ञानशास्तर' च क्रमेण निरमायि । 

अनन्तरञ्च सालविकाग्निमित्र-विक्रमो$शी-शाकुन्तलाभि- 

धानि दण्यकाव्याति प्रोतानि । एतञ्च तत्कत ज्यो तर्वि- 

टाभरण्यन्य शेषाध्याये स्य रूपलभ्यते यवा- 

^“मन्तोऽधना कछ तरियं रुति मालवेन्द्रं श्रीविक्रमाकंन्ड- 

 परराजवग ममासौत्'' इति। ५ वन्वन्तरिः चपणकोऽम- 

रमिंहङ वे ताभट्वटख [क | पेरकालिदासाः | ख्यातो 
वराहमिहिरो पतेः सभायां रत्नानि अ वररूचिर्मेव 

विक्रमस्य '› । “यद्राजघान्य् ज्लयिनौ महापुरो सद्। 
1 

मद्ाकालमहेशयोगिनीो'" । 

<वशङ्क्ञादिपग्षडितवराः कवयस्वनेके ज्योतिर्विदः समभवं च 

बराजपु्वाः | ज्रौविक्रमस्य बघसंस (द प्राज्चनुड सं - 
रष्यद्ं नरसखः किल कालिदासः" ““काब्यल्रयं समति- 

कट् रघषंशपूये जातं यतो ननु कियनच्छुतिकम््ं वादः । 
च्छोनि्विदाभरखकारपिधानशास्तं श्रौकालिदाखकवितो 

हि ततो बभूव" दति"वर्षे सिन्धु रदनाम्बरगुखोर्याति कलेः 
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संमिते मासे माधवसंन्नितेऽल्र विहितो खन्यक्रियोपक्रमः।'' 

दूति च च्छनेन १०६८ अष्टप्् तरल्िस हत संख्यके कलेर- 

ब्ददन्दे याते तदुखन्यकरर णं इव्यक्तम् | इदानौञ्च कले- 

मेनाब्दाः ४९७५ तेष निदि्ट १०६८ संख्ययोनितेषु१९<०७ 

वणः समायान्ति | तेन दूतः १९०७ वैगश्छात् भू 

कार्दासकयितो ज्यो विवि दाभरणं जातं ततः चवे रु 

बथादिकमभूदिति प्रतिभाति | रतत खन्द्भयद्यपि 

दशकाव्यलयकरणं न प्रतोयते तथापि दशवृगाव्यानां 

प्रागुक्तानां च्योतिवि दाभरणयन्यात् पञ्चात् काले काि- 

दासकषतत्वेन न तेषां तत्र सुज्ञ ख: किन्तु तत्तद् न्य ष्व व 

तत्कतत्वं इव्यक्रमेव । कत्सं हारनलोदययो् दि तत्- 

कालिदासरतत्व' तद् ततः पराचौनतयः न तद्नो्ञे खः| 

कालिदास कतममन्वय' कतमच् जनपदमलञ्चकार तच्रा- 

कलयामः | किन्तु तख चरितविष्येऽखदूे भूविषप्रचा- 

रसेवसैतिद्मस्ति | तदत्र सर्वात विन्नापनाय प्रदशगते | 

काचित् बिदत्तमा कन्या विवाहार्थं पिल्रानीतान् बहन् 

पालभतान् इिजान् वादविचार य पराजिग्ये । णम् 

ऋागत्यागत्य तखाः सकाशात् विचार पराजयमाद्रा 

प्रतिनिृरूष वरो घ॒ तदुत्तर' पराजयभयेनेतर वरा यदा 

नैवागन्तुमैच्छन् तदा तत्पिता वि चाराभावे्व चखागतमा- 

लाय पात्राय कन्या देयेति प्रतिन्नाते पभू दरानयने 
निष्कलप्रयल्नतया बधा खिच्रा जातेध्यां टूताः पुनव रा- 

नयनां तत्मित्रा नोदिताः सवावल{्दितशाखाच्छःःदितया 

कालिटासमल्यनवुद्धिमेत्य नत्कन्याया यर त्वे नावधायां 

निन्द्: । आनौताय च तखा अविचाखे नहोषगुखौ 

तत्पिता तां कन्यां प्रायच्छत् | णव तख विवादे संते 

दम्पत्योः परस्सरालापकाले का{लटासेनापभ्च'शरब्द् माला- 

भिन्नेनापभ्न'शशब्ट्ः प्रायोजि। तत् इत्वा च तद्धाव्धां 

तमल्यन्न' तिरस्क त्य ट हात् निष्कासयामास | एव पठ्या 

निष्कासितः कालिदासो ऽतीव निवे'द्मापद्यारण्य' गत्वा 

सरस्तोमाराध्य तत्प्रसादात् लब्धविद्रः ग्ड प्रति 

जिवह्लते । श्यागत्य च रातौ ग्टहदार' शुध विलोक्य 

तेन सख्पलरीं प्रति (अनाषटतकपाटं हारं रेह) 

शूत्यभिद्ितम् तत् खुल्या च स्वरविशेष तं स्लपतिमवगत्य 
कालिदाखपव्याऽचयुक्तम् (अस्ति कच्चित् वाभ्विेषः)द्ति 

दत्य व' पत्या कते वागम्विशेषाङ्छित्वप्र ञ्चे तदाक्यं पदत्र- 

यघरितन्निति छल्वा ततरस्यमेदौकः पदमधिललत्य तेन एकेकं 

कान्य विरचितम् । तत्र तदाक्यस्वम् अस्तोति प्रथमं 
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षद्मधिश च “अय् ्रस्प्रास्'" इत्यादि सप्रदथसग१ अकं 

कुमारसम्भरवाख्य' महाकाव्यम्, कञ्चिददति दितीयं पदम- 

पिल “कञ्चित् आानाविरहगुरुणा” इत्यादिकं ेषटूना- 

ख्य खण्डकाव्य सू,^“वाग्विशेधः'"इति द तपरे पदे तदेकदेशं 

बानितिं पदमधिललव्य “धवागवीावव संक्तौ” इत्या- 

दिमूनवि शतिसरगातकं रषुव'शा्य' महाकाव्यञ्च तेन 

क्रमशो रचितम् | तद्भचन्या च कालिदासः सवत 
प्रधितद्घुकषितया प्रख्या-तखपलभ्य ऋेण विक्रमादित्यख 

सभासदताम् अआससाटेति | 

मालविक्ञांग्नमिलस् ततूतत्व विष्ये के चित् सन्द्हाना 

एवमाद्धः; कालिदासाह्खयास्यः कवय असन तत्र एको 

विक्रमादित्यसभ्यः, अपरो भोजदेवसभ्यः अपरो भाभिनी- 
विलाखकत्तं जगच्नाथभिखः आअभिनवकालिदासाखयः । 

तेषां सध्ये प्राचोनकालिदासख मेषा छतिः शाङन्लस्येव 

तत्न वाग्वंदभी विरहादियन्यखेवौषा लतःरति | 
तत्न भालविगा-ग्नमिजखय प्राचौनकालिदासक्तित्वाभावे 

नदौ यसन्द्भख भोजदेगच उव्यसभासदे निकेन दद्पके 

कथन्त -साल्व्राम्निलिल्लनामत्वे न समद्रारः सङ्खच्छने । 

भोजदेवात्तख प्रा चोनत्वे एव तद्धार: सद्कन््छते नानथा 

भोजदेवेन च सरस्वतीकण्ठाभरणे खन्थनामादन्त्वं व माल 

वाग्निभिलनाटकपद्रख सुबङ्धाराञ्च तद्खन्यख नतः 

प्राचोनकालिदासक्ततित्वभर् नाछतितेःत निस्ेतव्यम्।किद्घ 
ओरी हषदेवन्पतेः सभ्य रल्नाबल्यादिक्ञारकख धावक- 

सखैव ततः प्राचोननाटककन्ततवेन तद्सन्योपोदुषाने तख 

नामोल्लेखात् प्राचनस्धेव कालिदासख तत्कत्तवं ६व्य- 

क्रम् : भोजदेवसभ्यकालिदासख तत्कत्तुत्ये ततः प्राचोना- 
भिन्नान गङ्ग नलादिम्तुनामकोत्तं नवोचितत्वेन कि- 
भिनि तडुपेव्छातिविप्रकरधावकादिनामोृकत्तं नम् ? 
सच्विकर' परि व्यज्य विप्ररटयहणसखान्याग्यत्वात् । प्राची- 
नक़ालिद्ासखख मालविका ग्नन्यर्वपे च्या प्राचीनत्वेन 
प्रयितवशस्कत्वेन. घ तच्नामोल्ञं खस्यैवोचितत्वात् । 
भोजदेवसमभ्यकालिदासश्च भोजरेवकालिकः तदेतत् 

भोजग्रच्न्धे वर्धित यथा “मवच्रान््रा कान 
अराखिसौभाग्यावलम्बितानि कख वा देश भवद्दिरहः 
चजनान् बाधत इति| ततः कविरलिख्वति रान्नोहस्ते 
कालिदास दूति राजा वाचयित्वा पादयोः पतति ततस्त- 
्रासौनयोः कालिदासभोजराजयोरासीत् सन्ध्या" । 
“वस्ाचोरङ्गरनिकरः कालिदासोविलासः? प्रथच्नरा० | 

५४ का० भाय द ४५०६ 

[ २०१९. ] कालिं 

^“चपरमा कालिदाससख भारवेरर्थगौरवम् | नेषपे पटे- 

लालित्य माषे सन्ति त्रयोगुखाः'' | “कालिदासकषिता 

नवं वयः" इति च उद्भटः । खाये क तत्रैव | 

कालिन् दकाल; काल्छपः खड्गोऽर्ूस्छ इनि | ! परानन्द 
भतसिद्धे परमेश्वरे “कालिन् ! कलिमरध्व सिन्} ध्व ~ 

शयाशु भद्ापदः'” इति तन्ते ईञरप्राधैनम् । कालयति 

अल-नोदने खनि | २ प्रेरके लि° स्त्रियां डप् । 

कालिन स्त्री कालः शिवः अधिढाटत्रे नास्यख्याः कालः 

षुरुषाकारः गगनख्यः लुब्धकः अस्त्यसखाः सच्धिक्ष्टतवेन 

वा, दनि डोप । ् ाद्रौनच्षते हेमच° तखाः तद थ तत्वं 

च आक्ेषाशब्ट ४९२८४ द्थिनम् इल्वल रूपस्य ख ग~ 
शिरो मूं देशस्वितनचलस्वासन्नतवा्तास्तथात्वम् 

कालिन्द न° कालिं जलराशिं ददात दा-क एषो° मुम् 

(तरखज) याते जलप्रघान फलके टक्ते भावप्र कालिङ्कशन्द् 
षिवुतिः । स्वाथे क । कालिन्द्क तलना नभराजनि० । 

कलिन्द भवः अण | कचिन्द्परव्वं तभवे ति° स्त्ियां ङीप 

कालिन्दी स्तौ कलिन्दे पव्वं ते तत्सन्निलष्टदेे वा भवः ऋण 

ङोप् । यद्ठमानद्याम् अभ्रः । “कलिन्द्गिरिनन्दिनौ 

तरर मालम्बिनो"" रसरङ्गाधरे वस्वा कलिन्द्पव्वं त 

शतत्वोक्तं स्तचात्वम् ।““कालिन्दोजलजनितन्रियं ्रयन्ते '” 

भावः । ररक्लिवुःति (लालतेशओोड) वृते राजनि° । 

कालिन्दोकभेण न° कालिन्द यदना कर्ष{त कष- ल्यु ६त०। 

बलदेवे तत्कपणकथा च हरि०११२अ० यथा । 

“स सत्तो बलिन स्रो रयाजाघूरंताननः । गेभिरीष, 
लिवामाद्च यथा खेदालयः शशो | रामस्तु यजनामाह 

ख्ातमिच्छे मानद | | एड सामभिगच्छ त्वं ्पिखौ 

सागराङ्गने । रङ्कप शद्ध मतप्रोक्तां भारतं परिभूय सा । 

नाभ्यवर्तत तं देशं स््लीखभावेन मोदिता | ततञ क्रोध 

लब्टद्राभे मदसमीरितः | चकार स इलं स्ते कष - 
णाधोखखं बलो ¡ तद्धारूपरि मेदिन्यां पेठस्तामरसख्जः। 

खरः एव्यकोपं ख पष्प स्बरूणं जलम् । स हलेना- 

नताव्पेण कूले ग्टह्य महानदीम् । चकष यमुनां रामो 
य् सितां वनितामिव | सा विह्लजलस्छोता छदप्रशि- 

लसञ्चया } व्यावत्तं त नदी भौता हलमार्गलुसारि खो । 

लाङ्कन्लादिदटमाग सा वगगा वक्रगाभिखो | सङ्घं श- 

भयलनस्ता योषे गकुलताद्खता । पुलिन खोखिविम्बोष्ो 

सदितसोयताडितेः । फेनभेखल त च च्छन्न स्तीरा- 

न्तमाभिनौ | तरद्ध विषमापौडढा चक्रवाकोर्श् खस्तनी । 



कालि [२०२० ] 

योगगन्धोरयकराङ्गो लस्तमीनविभूषणा | सित हंरेशणा- 

पङ्गो काशन्तौमोञ्रिताम्बरा । तोरजोडुंतकषेशःता 

कालि 

“कालियं तच्चकञ्चेव पिङ्धलं मखिभद्रकस्"” ति° तज्मर्» 

ए० गरूड्भिया यखनादजजे निलोनत्वात्तख तथात्वम् । 

जलसूललितगाभिनौ | लाङ्गलेक्लिखितापाङ्गो सभिता | कालियदमन इ° कालियः दमयति दम--खिच--्ल्, । 

सागराद्खग्ना | मत्तेव कुटिलापाङ्गी राजमार्गे ख गच्छ 

ति। क्ष्यते सा ख वगेनम शख्लोतरूललितगाभिनो। 

उनदरागानौ तमा सा येन वृन्दावनं वनम् । बुन्द्ावनख 

मध्येन सा नीता यना नदौ | रोख्छयमाश्येव खरो- 

रज्बिता तोयवासिभिः| सा यदे समलक्रान्ता नदी 

वृन्दावनं वनम् । तदा स्तोपिणो भूत्वा यज्वना रामम- 

ब्रवीत् | प्रसद् नाथ | भीताऽञ्ि प्रतिलोमेन कम्ब शा | 

विपरीतमिदं शमं तोयञ्च मम जायते | असत्यं न- 

दौमध्ये रौद्िखेव ! त्वया कता | कषंखेन सङ्ागाहो ! 

समाग व्यभिचारिणौ | प्राधा मां सागरो नूनं सपत्यो 

वेगगब्विःताः | फेना हसिष्यन्ति तोयव्याडत्तगाभि- 

नौम् | प्रसादं कुर् भे बौर ! याचे त्वां लब्णयूबेज । | 

चप्रसच्नमना नित्यं भवस्व त्व' रोत्तम ! | कषेणायुध- 

जषटाऽखि रोषोऽयं विनिवच््यं ताम् । गच्छामि चरणौ 
मदौ तवाहं लाङ्गलायुध ! । भागं मादिषटभिच्छामि क 

गच्छमि महाभुज !'; | ̂प्रणामावनतां हा यनां ला- 

द्लायुधः } प्रलयुवाचाणेवकधुं मदल्ञान्तभिदटं वचः । 

लाङ्लादिष्टमागा त्वमिमं मे प्रियदथेने ! । देशमम्ब् प्र- 

दानेन ्ञावयखाखिलं शुभे ! | एष ते भ्व, ! सन्देशः कथितः 

सागराङ्ने ! | शान्ति" वरज मड्ाभावे ! गम्यताञ्च यथा- 

इचखम् | लोका हि यावत् स्याखन्ति तावत् तिष्ठ॒ मे 

यथः | यज्नाकषेशं इदा सव्ये" ते ब्रजवासिनः"* | 

श्ालिन्दौ भिनत्ति भिद-च्छ्, ६० । कालिन्दौभे दनो- 

ऽयत्र अमरः | [ खय्येपव्यां संन्नायाम् । 

कालिन्दोसू खलो कालिन्दौ यना सृते सू- किप् ६० । 
कालिन्दोसोदर त° । यमे हेमच० तत्कथा अर्- 

स्वाकजशब्टे २५९४० द्श्या 

कालिमन् ए* कालस भावः इमनि । शब्णवसखे" ““खान- 
मानमतिकालिमालया"” माषः । 

कालिग्मन्या सो आत्भानं काली मन्यते मन्-खथ-म् 
खसः । खात्मानं कष्णतया मन्यमानायाम् स्लियाम् । 

कालिय इ० के जके चआलोयते आ+लो-मूलविशजा० क । 
नाभ्भेदे कालियद्मनशब्ट् विव तिः । “वस्तेन नाच्छत् 

किञ्च कालियेन मिं विट्ट यशनौकसा यः” रषः. 
“लोः्ासि काचियकुला यमख्छव खशा खयम्”? ` माषः 

वादेव कष्णे तत्कथा भाग० १०,१६अ० यथा 

“कालिन्द्यां कालियस्यारोद् छदः कञिदिषागम्निना । 

चरष्यमाखपया, यस्मिन् पतन्त्य् परिगाः खगाः । विपुश्च 

ता विषोदोन्बिमार्तेनाभिमधि ताः । भिन्ते तौरगा यख 

प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ¦ तं चण्डवेग वि षवीग्य' मवे च्छ- 
तेन कष्णां नदीश्च खलसंयमनावतारः । लब्णः कदम्ब 

भधिरुह्य ततोऽतितद्गगदास्फोश्च गाढठवसनोऽभ्यपतद्धि- 

भोरे; सपंदछदः परुषसारनिषातवे गसं्ोभितोरग 

विषोच्छसिताम्बराशिः । पर्क ड.तोविषकषावितः 
भोभणोज्कि दौ मन् ! धलःतमनन्तबलस्य किन्तत् | तिन् 

छदे विहरतो भुजदख्डषख वार्धौ सङ्गः ! वरवारणयि- 

भस । आद्त्य तत्खखद्नाभिभवं निरीच्छ चचुःश्रवा 
समसरत्तदमृष्यमाणः | तं प्रेचणोयसुकुमारवनावदातं 

ओौवत्खयौतवसन' ख्िितसुन्द् राखम् | ऋडन्तमप्रतिभयं 

कमलोदराद्धिः" संदश्य भभ्मैसु रुषा म् जगञ्खाद् । तं 
नागभोगपरिपोतमदषटचेटमालोकय ततृपियशच्छाः पशुपा 

च्याः । गगणे ऽपिताकस दथ कललकाभा इःखा- 

इशोकभयमूढधियो निभेदः | भावोव, भा वत्खतव्यं : कन्द्- 

भानाः सुदुःखिताः । श्ष्णे न्स्ते च्या भौतारदन्त्य 

द्व तस्थिरो*” द्त्य' गोपादीनाभाकुलतांहपवख 

“इल्यः सखगोकुलमनन्वगतिं निरौव्छ सस््नीङ्ञभार 
मतिइःखितमात्हेतोः । च्रान्नाय त्यं पदवौमदवम्त- 

भानः स्थित्वा रुवन्तं खदतिष्ड्रङ्खबन्वात् । तं 
प्रथ्यमानवपुषा व्यथिताक्रभोगस्यक्गोच्नमग्य कुपितः 

खफणान् भुजङ्गः । तस्थौ असन् असनरन्धुपिषाश्बरीष 

सखत्शे्चणो ऋ खरखोहरिमोच्चमाण्ः | तं जिह्वा हिथि- 

खया परिलेकिहान' दे कको अतिविषालकरा- 
लढष्टिसि । कऋरोड्न्नल्च परिरुतार . यथा खगेनद्रोबश्वाम 

सोऽप्यवसरब्मरसमौच्चमाखः। एवं परिभ्वभङ्तौजशचच्चतां- 

समानस्य ततृष्टयुशिरःखधिद्ढ ऋदय ः। तमू रल 
निकरस्ूत् र्ातिताचपादा्न्, जोऽख्िलकलादिगुदननेनतत | 
तचत्त खदतमवेच्छ तदा तदोयगन्बब्धं सद्धहनिचारख 

देवबध्वः। प्रीत्या खदङ्कपखवानकयाद्रगौतपुष्मोष- 

ारचतिभिः सहसोपरेदुः | यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्- 

अतेकभोष्य स्तत्तन॑मह् खलदयङधरोऽङ्शिपातेः | 
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. शोणायुषोभ्वमत उल्वणमासखतोऽ्ङ्खमस्तो वमन् परमक- 

श्रमलमाप नागः। वश्याक्छिभिगरलजहमतः शिरः 

यदयरत् सखच्नमति निश्व्षतो रुषो ख: | दत्मन् पदा त नम- 

यन् दमयाम्बभूव पुषं: पर पू.ङूत इवे इ मा् एर खः” 
कालिमथनादयोऽप्यल भावे ल्युट् ६०| कालियस्छ रमहू ने न 

कालिय्कद ए° ६ न । कालियनागाधिडिते इन्द्ावनस्य 
अखनान्र्मेते छदभेदे कालियदमनशब्दे धितिः । 

तद्य कालियख तप्रदाञ्यणकथाभाग० १०, १७ आ० यथा 

“नागाखयं रमणकं कथं तत्याज कालियः ।.छंतं वा किं 

शयसय तेनेक नासमञ्जसम् | वाद रायखिरूट च । चप- 

छार; सप जनेग््ंसिमासोह योबलिः । वानख्य्यो म- 

हावो । नागानां प्राङ्निर््पितः | ख' ख' भागं प्रय- 

च्छन्ति नागाः पर्वणि पवखि। गोपोधायात्मनः स्वे 

शपरखाय म हात्मने । विषवोगं मद्ाविष्टः काद्र यस्तु का- 

चिवः । कद्थीं मत्य गरुड खयं तं ुभृज्ञे बलिम् । तत् 

खुत्वा कुपितोराजन् ! भगवान् भगवत्प्रियः । विजिषांस- 

र हादे गः कालियं खखपाद्रवत् | तमापतन्त' तरसा विघा- 

युधः प्रत्बभ्ययाइत्ितनेकमस्दकः ! दद्भिः हषे वदशड्- 

आयुधः करालजिज्ञोच्छ सितोयलोचनः | त' ताचैषव्रः ख 

निरस मन््,भान् प्रचख्डव गोमभुखदनासनम् | पचे 
खरे न हिरणए्यरोचिषा जघान कद्र: इतच्चयविक्रमः । 

सपय पच्चाभिहतः कालियोऽतीवविह्वलः । छद् विवेश का- 

चिन्द्यास्तदगम्ब इरासदम् । तवेकदा जल चर' गरूडोभ- 

च्छमौप्सितम् | निवारितः सौभरिणा प्रसा शुधितोऽ- 

रत् | मौनान् खदुःख्ितान् इद्रा दीनान् मीनपतौ- 

ते | कपया सौभरिः प्राह तलल्यक्ेममाचरन् | 

अल प्रविश्य गरुडो य {द मतखान् स खादति । सद्यः 
प्राये युज्छ त॒ सत्यमेतद् वीम्यहम् | तत् कालियः. 

परः वेद् नान्यः कञ्चन लेलिङ्ः | अवात्सौद्ररुडा्गोतः 

ष्ण न च विवासितः" । ¢ । 

कालौ स्तौ कालस्य शिव पल्लो ङष । १ भिव पत्यास् । 

` ““उङ्खंरोता भवःकालः ईत" भाग० ३,९,२ शिवय 

५ कालनामतोक्ते सरस्य स्तरथात्वम् । कालवखां स्तनौ ““काला- 

त्ब चे त्""वात्ति°डगेष । र्णवसावां स्त्ियाम्^“का कालौ 

कामधुरा^विदग्ध्°शड्किमाचलदुहितरि उमाया तस्याञ्च 

जन््रतः नौोलाञ्जननिभवखं तया तथाखम् । ““छतामदुज- 
गासाशु गतां कालौ इराचमम्” | “तां तन कालीं 

सनयाम् भयथोकाकुलाशमाम्”› कालि° पु° ४० ° । 

“कालि ! भिन्नाञ्जनश्यामे ! उर्ैश्वाद्पपसरोगयेः'" । 

“गौ रत्वासादनद्खोव कालिकायास्तथा सतस्” इति च 

तत्र॒ लद्धागौ रत्व्ाप्निकथनम् । ४दगामृततिभेदे ““कालो 

करालवदना विनिष्कन्तासिपाशिनो । विचित्र 

खङकाङ्गधरा नरमालाविभ्षा । दीपिचम्रं परोधाना 
शष्कमांसातिभेरबा” इत्यादि देवीमा०तद्7विभावजक्तः । 

सा च ब्विधा सिंङ्कालो महाकाली गुद्यकाली 

दक्षिखाकालो भद्रकालो श्सशथानकालो रक्षाकालो 

विभेदाब् तथा अन्येऽपि तद्धोदा मैरवत० द््भिंता यथा 

“कालो कपालिनौ कुल्वा कुरुकुल्वा विरोधिनौ । वि- 

प्रचित्ता तथोखोखप्रभा नौलवनत्विषः | नौला वना 

बलाका च माला शद्रा भिता तथा| एताः सर्व्वां अ- 

सिरा शण्डमालाविभूषिताः'” । “कालि | कालि 

महाकालि ! शोधुभांसपश्ुभ्रिये"?भा० वि ४,ऋअ० । ५ 

 भाटमेदे “कालो कपालाभरणा चकाशे कुभा० ६ 

मौमसेनख पलीमेदे । “बुधििरात् पौरव्यां देवको - 

$थ बटोत्कचः ।  भोमसेनाबविडिम्बायां काल्या 

सव्वं गतस्ततः भाग० €,२२१२४ । भाग्ा०६५अ० व्र 
“भौमसेनोऽपि काश्यां बलन्धरां नामोपयेमे वीयव शुलकां, 

लखा एल स्वं गचत्पादयामास"”दय क्त तद कवाक्यात् 

काश्यामित्येव प।ठः सरचितः गन्धकाली वस॒ पूव्व - 

पदलोपः । कालोऽ दासकन्यायां गन्धकाल्यां सत्वत्याम् 

शानदपव्यप्म् । “भ्रः खलु पितुः भियचिको मेया सत्य- 
बतं भातरखदवाहयत् गन्धकालीभितियाम। छः" भागा 

२५अगचुन्कल-नोदने अच गौ रा०ङीष।प्ठुवथा् ९ लिवुति 
१०राननौ ११कालाञ्जन्याम् राजनि०१२नयोः ष्णत्वात्तथा- 

स्वम् अग्निशिखाभेदे जटाधरः। अग्निजिद्धशब्द दथित- 

शारदातिलकबाक्ये एतस्याः त च्छिखाद्च नान्तभाव इति 

चिन्त्यम् । १श्ढचिकालेा (वि चाति) रल्नमाला | १४काल- 
रातौ यमभगिन्याम् तन्त्रोक्ताचच दशम्ाविद्याच्च चाद्यायां 

१५ महाविद्यायाम् ताञ्च “कालो तारा महाविद्या 

` षोडशो भूवनेश्वरो, भेरवी अिच्नमस्ता च विदपा घूमावतो 

तथा | बगला सिद्विदा च मातङ्गो कमखाल्मिका । एता 

दश मडाविद्याः सिद्धविद्या: प्रकीर्तिताः” तन्त्रसा० 

““क्षालौपूजा खता नाथ ¦ भावाञ्च विविधाः प्रभो ! "" 

मैरवत० ““तारायाञ्चैव काल्याइ लिषठराया विशेषतः । 
जनने मरणे चैव न त्यजेयुजं पावने" तन्त्र 

कालक एसी के जलेऽजोकद्व मत्खघाताय निष्ट 



कार्य 

लात् ¦ क्रौञ्चे वके शब्द्रल्ला द्यां ष | 

कालोचौ सलौ काल्या यमभगिन्या चीयते ऽल-चो-बार 

आधारे ड गौरा० छप | यमविचारभूभौ लिका° | 

कालोतनय एस्त्री° कालोभितः प्राप्रोनयः परापरं यख | 

मह्हिमे हेमच° स्तियां ङेष ¦ द्हिषख काल्य वलि- 

दानार्थे नौयमानत्वात््तयात्वस् । [ चन्दने शब्द् च° | 

कालय न° कालस्वाने भवस् “भवु्ाच्छः'" पा० छ | शष्ण- 

कालोयक न° कालौयभिव कायति-के-क । कालातुसाय्येः 

गन्धिका (कलम्बक }) अमरः । 

कालेय एकालयाअपत्यम् ढक् | ! दैत्यभेदे, कालकेये, कलायै 

१७८९ ग्द्ितरक्तधारिण्यं हितं ज्ञ | रयकति 
कं चख मालेयमादेयं यज्ञात् । ३ेभालचन्द्ने न०““अआग्या- 

नकालेयलताङ्करागाम्”” क्व॒मा० । कलिना दष्टः लास 

ठक | ४कलिटट सामभेदे त्च माध्यन्दिनसवने सपरमं 

सूक्रमधिसत्य गेयम् । ततुप्रकार जहगाने दण्डः 
कालेयकं पुस्त ° कलये विरोधाय सार्धं फलि+ढक् संत्तादां 

क | १कुक््रे त्यान्यौन्यविरोधित्वात् तधात्वभ् च्तियां 

डनेष । कालेय +खागें सत्तायां वाक | रकालीयचन्द्ने 

^प्पकरङ्ञलकल ङ्का लोकत सःलेयककृमकृट्म षु""काद्०। 

रहरिद्रायां पु° ४दारूहरिद्राथां नश्राजनि० । तन्नाथ 

प° शब्द्र० ! न । 

कालेप् ए० ईत! !मूये" नद्य खगत्या कालपवत्तं कत्वात् 

तथात्वम् | रथिबे च । रेभङ्ारवषे । ““विष्णुरोध- 

स्ततो हन्तः कालेशः एथिरी ततः'* श्रौविदराभन्तरोद्धार 

“कालं शोमकारः'* तन्सा० | कालं श्वरादयोऽष्यल । 

कालोदकं न° भारतप्रसिश्े तोभेदे। “कालोदकं नन्दि 

कुण्ड तथा चोत्तरमानसम्'" भा० आलु°रेरख° | 

कान्य ० कल्ये विपी भवः अण । (काचाहलुद्) करे 
शन्द्र° | खा्थे क । तत्राथ अमरः । 

काल्पनिक निण्कलखनायाः आगतः ठञ । कलसनाभवे !कल्िते, 

२ आरोपिते, च | स्थियां डोप । “दति य॒ त्पत्ति- 

स्तु काल्मनिकी'" तिन्त° | 

कास्यसूल बि° कल्यसूल वेत््यधौते वा सूलान्तत्वात् ठकि 

प्राप्रे “अक्रल्यादेः'" इवय. क्तेः अख | !कल्यसृबाभिन्े 
, रतदध्येतरि च स्त्रियां ङोप् । (विधानादौ | 
कालिक लि° कसयन्ये उक्तः उञ । ये दाङ्कल्छयन्धोक्तो 
काल्य न, कल्य मेव सखा अण | प्रत्ये हेमच० । कालः- 

णाप्रोऽखध' यत् । रेप्राप्रकाङे भीतादै लि | काले भवः 

[ २०२२ ] कावै 

दिगा यत् । श्कालभवे लि° तदन्नसमासे अकषम धारमे 

उन्तरपदस्थ चओद्य् दात्तता | ततोनडा° पाठान्तर, गोते 

फक । कालायन काल्य गोल्ाप्ये पु° स्त्री | [ब्द्र० । 

कालक न° काले साध् यत् खाये क । करो (कंगधारु्द्) 

काल्या स्त कालः ग्भयडणकालः प्राप्रोऽखाः यत् । प्राप 

` र्भयहणयोग्यकालायास् ऋतुमत्याम् अभरः ““उपशग्य 

कालयाप्रजने'" पा० ` [भावे | 

काल्याणकं न° कल्याणस्व भावः सनोन्ना° वज् | कल्याण- 

काव न° जंवि्ेवताऽख अख | कविदेवताके सामभेदे । नञ्च 

हतीयसवने गेयामेवपवमानान्तगेनम् | ““ऋभीप्रिया- 

शौति” सक्तं गेयम् | ततप्रकारश्च जगाने दर्भिंतः | 

कावचिक न° कवचिनां समहः ¢“ कवचिनश्च" पा० ठ 

इनोलोपः | वम्र धारिणा समूहे 

 कावट ए कवट+षएटषो° ¡ क्वैटे हला० | 

कावषेय ए० यजे द॑व'शान्गं ते तराख्वे ऋषिभेदे | “काव- 

चेयात्त, कावषेयः” शत० १०१६५५१६, ठरो कावषेयः 

कारो्या दवेभ्योऽग्नि" चिकोै'” तत्र व ६,५,२११५., 
कावाद् ए° इत्सितरैषदा वादः कोः का| वाककलषे 

शब्द् ददि । ' [ शैवाखे दश्ादिष्छले लिका० । 

कावार न° कं जलमव.ख्योत चआ+वु-अण उप्र |, 

कावौ स्त्री कवोरियं, पज ततः शाङ्खैरण स्यां खनु 

वलोपः | शविसन्बन्धिन्यास् स्न्नियाम् । ¢ 

काक इस्त कृत्सितः रषदा बुक इव | १ कृकरे रचक्र 
बके श्पोनवछं मस्तकपच्भे दे च भेदि°तेषां वुकतुच्टेषशचि 

छयुक्ततात् तथात्वम् | स्यां जातित्वात् ङीष | 

कावेरः न° कसय सूच्यं सखो व ईत्वे रमङ्गमस्य । १ कुष्ठ. मे 
, जटा | तख शिच्धाभिः सूर्यं तच्छरक्तलात् तथात्वम् । 

काषेरौ स्त्रो क्खजलख घोरः शरीर तख दभित्यट ङोप् । 

सरद्धेदे । कुल्वितमपविद्मं॑वेर यखाः सखाद्खनत्वात् 
ङ । रवं श्यायास् ५अ०। १ इहरिद्रयाम् ¡ “दष््तौ 

कावेरो वद मन्दाकिनी तथा" भाग्दाद०१६५यअ० | 

“भारतोयुप्रतोया च कावेरी शुष्डौरा तथा'" 

भाभ्व०२२१ | “चन्द्रा तापसौ अवटोदा कतभाला- 

बेष्ा मसो कावेरो वेच्वेत्यादि भाग० ५,१९.१८. 

भारनवषनदीकथने । सा च सद्याद्रः भलया 

सारुसचचिल््टस्या तदेतत् रघो वर्खि लम् यथा 
“्हीतप्रतिशक्तख स ध्र विजयो चपः] भियं महेन्द्र 

माघस्य जहार नव भेदनम् } ततो ञेलातटेनैव फलञ- 



काव्य [ २०२३ | 

वत्पूगमालिना | अगस््याचरितामाशास् च्छनाशाख- 
जयो ययौ | स सैन्यपरिभोगेण गजदानसगन्विना । 
काविरीं सरितां प्य्: शङ्नौयाभिवाकरोत् | बले- 

रध्य भ्रिलासतस्य॒विजिगीषोगेताध्वनः । भारौचोद्भ्वा- 

न्तह्ारीताः मलयादर रुपत्यकाः? | ‰“कावे रीतोर- 

भूमौरुहभ्, जगवधूभुक्तसक्तावधि्टः"” मलयजवातवग्पेने 

““वनो गच्छेत कावेरीं टतामपसरसा गैः । तत्र साल्वा 
नरो राजन् ! गोसहस्फलं लभेत्" भा० व ८५ | 

गष ! च यमने ! चेव गोदावरि ! सरति ! नभर! 
चिग्ध् ! कविरि! जलेऽखिन् सचधिरधिं कुर, ती्ैवादन मन्त 

काव्य ए* कवेः भ्टयुएलसखापत्यम् यज॒ । शक्र अमरः“भ्गोः 
पवः कविर्विहान् शुकः कवित यहः?” भ-०अा०६० । 
«जिमोधया ततोदेवावत्रिरेऽङ्धिः्रसं खनिम्। पौरोहित्येन 

याजा काष्य' द्शनसं परे” भाजखा०७५ ० । कव - 

रिदम्ं यख । रेकविसम्बग्धिनि | कव-कवखं ने सुतो च 
` कभ््णि र्यत् | रेवखं नीये ४स्तुत्ये च लि° स्यां 

टाप्दर्योधनख रूपेख श्टणु कव्या गिरं मम''भा०स 
१०अ० । ̂ शभाव्याणि तकं युक्तानि देष्टवन्ति विशांपते ! । 

माटका विविधाः कव्याः कथाखायिककारिकाः"” 

भा०स०११अ० | 

न्ख्योव सहणात् ततः स्न्नियां ङन् । कयोः कम्प प्य । 

कवित गद पद्याकके ५ वाक्यविशेषे न | काव्रप्रतत् 

` करशप्रयोजनसक्त' यथा- 

“क्ञाव्य' यशसेऽथैते वयवहारषिदे शि वेतरच्षतपे । 

सद्यःपरनिर्वृतये कान्तारुभ्परिततयो पदेशयुले ” मू 
““कालिदासादीनाभिव यशः, खी हर्षादेध†वकादीनाभिव 

धर्म॑, राजादिगनोचिताचारपरिन्नानस्, आदिवयादेग यू- 

रादीनाचिवानर्यनिवारशं, सकलप्रयोजनमौलिमूतं सम- 

मन्तरतेव रसाखादनसशुद्धत' विगलिते द्यान्तरमा- 

मन्द्, प्रभुसस्मितशब्द्प्रधानवेदादिणास्ते भ्यः सद्त्पि- 
ता्तातूपययं वत एराखादोति हासेभ्य शब्दार्थयो ख- 

भागेन रसाङ्कमूतवप्रापारभ्रवणतया विलक्ल्ण' यत्कावयर" 

खोकोत्तरवण् नानिषुणकविकम्प, तत् कान्तेव सरसतापा- 
दमेनाभिमुखीव्य रामादिवत् वन्ति तवय" न रावणादिब- 

दिव्य् पदेश्च, यथायोग कवेः सहृदयख च करोतीति 

सव्वधा तत्र यतनीयम् । अस कारणमा ह” ठत्तिः 
शक्तिनिपुणता शोकशास्त्रकावयराद्यये्चणात् । जावय्- 
प्रथिच्याभ्यास दनि डेदस्तदङ्धवे स^ 

४०७ 

शाङ्कःरवादौ ठ॒काव्यशब्धसख यञ | 

कव्य 

“क्तिः कवित्ववीजर््पः संस्कारविशेषः,यां विना' शाव 
म॒प्रसरोत् पर्त वा उपनयः स्यात्, रोस 

श्यावरजङ्कमात्मकलोकटन्तख, शास्त्राणां छन्दोवदाकर- 

शाभिधानकोषकलाचत्वं ग गजत्रगखड गादिलखण्ख- 
म्यानां, कावप्रानाञ्च महाकविसम्बज्धिनाम्,, यादिष 

खादितिहासादोनाञ्च विमरथेनादुयय् त्पतिः, कावप' कर" 

विचारयितुञ् ये जानन्ति तदुपदेशेन करये योजने च 

पौनःन्येन प्रड्तिरिनि लयः समुदिताः न ठ वस्ता- 

श्तख कायरसोडमे निम्धखे ससक्ञासे च डेतर्मत 
तवः” इतिः 

सा०द० अखन प्रकार' काव्यख प्रयोजन" छक्त' यथो 

“चतब्बं गैफलप्रापनिः सुखादल्पधियामपि | कावपारेव 

यतस्तेन तत्खर्ूप' निर्प्यते”” खड> | 

^“ चतरं गे फलप्राधि खि कावग्रनो रामादिवत् प्रवर्ति तवय 

न राव्ादिवदित्यादिलत्याढत्यप्रडत्तिनिहन्त्य् पदेशदारे ख 

खपरतीतेव । उक्तञ्च ““धर््रधकाममो चेतु वैरत्षरय क- 

लाच्च च । करोति कर्ति प्रीतिञ्च साधुकायन्रनिषेवण- 

भिति" । किञ्च कावपरबन्मध्राभनिरममवन्चारायणचरणा- 

रविन्द्स्तवादिना ^“एकः शब्द्: प्रयुक्तः सम्यग न्ञातः खगे 

लोके च कामधेग् भवति'"इत्यादिवेदवाके भ्यश्च सरसि व । 
अथे प्राधचिचच प्रत्चसिद्धा । कामप्राभिदाधहारौव । भोत्त- 

परापनिशच तव्जन्यधम््रं फलानरुसन्धानात् भोच्धोपयोगि- 
वाक्ये घ्य् त॒पत्त्याधायकल्ाञच । चुवेरमप्राप्निह बेदधा- 

सत्ेभ्यो नोरखतया दुःखादेव परि्तबुद्लीनानेव जायते । 

परमानन्दसन्दो हजनकतया छखरादेव खङुमारव् डोनामपि 

इनः कावग्रादेव । नतु॒तश्ठि परितनुद्धिभिः सत्त 

बेदशस्ते ए कावर षु किमिति यत्नः करणोय इत्यपि न 

वक्तवगरम् कटुकौषधोपथमनौयसख रोगस सितशकंरोपः 

शमनीयत्वे कसय वा रोगिखः सितशकंरा प्रततिः साधी- 
यसौ न दधात् । किच्च | कावगखोपादेयतमाग्ने यषएराे- 

ऽय् म् | “नरत्व' इलंभं लोके विद्या तत्र॒ शद्ल्लं भा । 

कवित दह्ञ भं तवर शक्तित सडह मेति""८८निवर्ग साधनं 
` नाश्चमितिः च| विष्ण् एराखे “कावगरालापाखच ये 

केचिद्रोतकरान्यख्िलानि च। अब्दमृतति धरते 
विष्णोर"था महाक्मनः'” इति ठत्तिः। तख लच्तणं तल्मौव 

“वाक्यं रसाकाकं काव्यः दोधास्तखापकपेकाः। उतकषे- 

हेतवः प्रोक्ता युणालङ्कार रीतयः'* ख | 
ष्मन्धोलु युणाखङ्काररीतियक्तः दोपर्ितं वाक्यं शा- 
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व्रमिति वदनि । काविति 

रसगङ्घाधरः | 

नद्धेदाः प्रथमं लिविधाः 

यथाह काव्रप्रः 

इदमुत्तममतिशयिनि वगरङ्ग वाच्यादुध्वनिव धेः कथितः | 

व्पताढशि युणौभ तवद्ध कावर ठ मध्यमस् । 

शब्दचित्र वाच्यचिललमवगरङ्खयन्ववर टतम्” । 

रसगङ्काधरे ठ अर्थचत्रापे्चया शब्द् चिल्रस्यालखचम- 

वृक्ञारकारिलात्तखाधमाधमत्वोक्तया काव्रभ दचाठबि- 

ध्यशक्तम् । भा द° मते अवग्रङ्ख्मख कावद्रलवा- 

भावात् ध्वनिशुणोभ् तवगरह्यभे देन ह विष्यभिति भेदः | 

लद्धं दाः सोदाहरणं द््थिता तल् थथा । 

““ञाव्य' ध्वनिगुंखोभू तब्यङ्द्ेति हिधा मतम्" । मू 
सन्न ।““वाच्यातिशचयिनि व्यङ्य ध्वनितत्काव्यछ्त्तमस् य् 

“बाच्यादधिकचमभत्कारिखि व्यङ्खाथे ध्वन्यतेऽखिच्चिति 

व्य तपन्त्या ध्वतिर्नामेत्तमं काव्यम्"? 

“मेद ध्वनेरपि दावदौरितेा लच्लणाभिधामूलेा । 

“खविवल्ितवाच्यो ऽन्योविवलितान्यपरवाच्यञ्च'"। मू 

““तललाविवस्षितवाच्यो नाल लच्णामृलो ध्वनिः। लच्वणा- 

मृलल्वादेगल् वाच्यमविवश्ठितं व धितखद्धपस् | विवचि- 
तान्यपरवाच्यस्लभिधामूलः । अत एवाल वाच्य' विव- 

शितम् खन्थपर व्यद्धनिस् अत्र हि वाच्योऽथेः 

खद्धपं प्रकाणयद्नेव व्यङ्खयाथेख प्रकाशकः । यथा . 

प्रदोषो घटस्य । अभिधामूलखछ ' बह्धविषयनया पञ्चा- 

. चिहूथः । ऋविवच्चितवाच्यद्य भेदावाह इत्तिः 

, “र्थौ नर सङ््रभिते वाच्ये ऽत्यन्तं तिरते । 

च्रविवच्षितवाच्योऽपि ध्वनि विध्यश्टच्छति' सू» 

.+खविवक्ितवाच्यो नाम ध्वनिररथान्रसङ्क्रभितवाच्यो 

न्ततिरस्छतवाच्यसे ति दिविधः | यन्न खयमदुपयुज्यमानो 

सुर्यो ऽं : स्वविेष्पे ऽथा नरे परिणमति तत्र खख धं ख 

उन्तममध्यमाघमभे दात् । 

स्विेषद््पाथां त 

यथा । ““कदलो कदलो करभः करभः करिराजकरः करि- 

राजकरः । भुवनल्नितयेऽपि विभक्ति ठलाभिदमूरुयुगं न 

चसर्टथः”'| लर हितोयकदल्यादिशब्द्ाः पानरङ्गपभिया 

खामान्यकदल्यादिद्ध्पे खख बाधिता जाद्यादि 

युविथिष्स्वाधेपरा" जाद्याद्यतिशयञ्च व्यज्खयः । 

यब्र पुनः स ।धं सर्व्व या परित्यजघ्रथा न्रे परिणमति 

तत्र छखग्राथख्यात्यन्ततिर छतत्वादत्यनतिर खतवाच्यत्वम् । 

काव्य 

यथा ^ निभ्ासान्व इवादर्थेचन्द्रमा न प्रकाशते” । 

अलान्धशब्ो खगाय बाधितोऽप्रकाशद्पमथं बोधयति 

खप्रकाथातिण्यस व्यङ्गयः ।  अन्बत्वाप्रकाशत्वयोः सा- 

सान्यविशे षभावाभावान्ना्था नर सडक्रभितवाच्यत्वस् | 

यथा “भम धञ्िश्च | वौसतल्यो सो णद्ा च्ल 

सारिओो देन | गोलाणरैकच्छकुडङ्कग्वासिना दरौचखसौ- 

डेन” | च्यत श्वम धाभ्तिकेत्यतो भ्वमणख्य विधिः 

परकतेऽदपयुञ्छमानतया भ्वमणनिभरेे प्ःवखतीनि 
विपरौनलच्चणाशङ्खा न काय्यं । यनन खलु विधिनिषे- 

धावुत्पद्परमानायेव निषेधविध्योः प्यं वस्खतसततरैव -तदव- 
सरः । यन्न पुनः प्रकर्यादिपय्यौ लोचनेन विधिनिषे- 

धयोनिषेधविधी अवगम्य ते तत्र॒ ध्वनितवभेव । तडक्नम् 

“कचिद्वाष्यतया खातिः कचित्ख्रातख्य गाधनम् । 
पूवं न॒ लच्चणेव खादन्तरवाभिपैव द” । अलादे 
खखग्राध्याधांनरे सङ्क्रमणं (प्रवेशः) न तु तिरोभावः 

अत णवालाज इत्स्ाथखचणा । दितोये त्, खाधे- 
खात्यन्त तिर्कनत्वाच्ज त्खाथां”> इत्ति: ॥ 

^विवचिताभिषेयोऽपि दिभेदः प्रथमं ततः। असं ल्ट कमो 

यल व्यङ्गयो लच्क्रमस्तथा”म् ० 
^विवक्षितान्यपरवाच्योऽपि ध्वनिरसंलच्छक्रमव्यश्यः सं 
लच्छक्रमव्यङ्गस्चेनि दिविघः'> इत्तिः ! 

(तत्राद्यो रखभावादिरे क एवात्र गण्यते | यज्ञोऽपि 
भेदोऽनन्तत्वात् सद्धं यस्तद्छ॒ नेव यत्२स् ७ 

“उक्गखद्पो र सभावादिरसं लच्छकरमव्यद्धयः । अव व्य- 
द्परप्रतोतेचिं भावादिप्रती तिकार कत्वात् कभोऽवश्यमख्ि 

जिन्त उतूपलपत्रशतव्यतिभेदवज्ञाघवाच् संलच्छते । रय 
रश्ादिषं च णकखापि भेदखानन्तत्वात् स्धपातम- 

शक्यत्वादसंलच्यक्रमव्यद्धय ध्वनिर्नाम कावृभेकभ दभेवो- 

क्म् | तथाहि रकस्येव श्द्गारख् कोऽपि स- 
म्भोगद्छपो भेदः परख्परालिङ्कनाधरपानचम्बनाद्भिटा- 

व् प्रत्येकञ्च विभावादिविचिल्नपराव् सङ्कधावमथकय 

का गणनान्र सव्वं षाम्" इत्तिः ॥ 

“आब्दार्योभयशक्त लये वद्ङ्गय ऽखामसच्िभे । धनि्वं- 

च्छक्रस'वदङ्खयख्िविधः कथितो बधः"? मः 

ऋभलच्छत्वादेवाचुर्णनश्छपो यो वदद्धधरशख शन्द्थ- 

क्. वलेन अथैधक्ञय् इत्येन = अब्दाधेशक्गम् इभवत्वे न 

च नरौ विध्यात् संलच्छक्रमवयद्खयमनाश्रो ध्वनेः कागद 

ख्यापि ल विष्यम्'' त्तिः । ,. ५ 
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“वस्वलङ्कारदूपत्वच्छब्ट्शक्तायं इवो हिधा? स्० | 

“अलङ्कार शब्द्ख एथगुपादानादनलङ्कारो”” वस्तुमात्र 

ग्टद्यते | तल वसतुूपशब्द्शक्त् द्गवो व्यङ्यौ यथा | 

^“पन्विञ | ख एल्य सत्तरमल्थि सणं पल्यरत्ले गाभे। उख- 

खपश्राहर पे कखिख उण जद वससि ता वसश" । 

अन् लस्तरादिशब्द् शङ्गा यद्य् पभोगक्षमोऽसि तदास्खे ति 

बस्तु व्यज्यते | अलङ्कारद््पो तथा “दगौलङ्जि- 

तविखह्नोमनसिजं संमोलयंसनने जसा प्रोदद्राजकलो 

ग्ट ह्ोतगरिमा विष्वग्ब तोभोगिभिः । मचल शकते्चणो 

गिरि चरौ गाढां रुचिं धारयन् गासाक्रख॒विभूति- 

भ,षिततन् राजत्य मावज्ञभः'"अलं प्राकरणिकस्य उमा 

माममहादीवीवज्ञभभातरेवन्टपतेैख ने हितीयाथैवि- 

तमप्राकरखिकख पाव तौवज्ञभख वखं नमसम्बद्ध' मा 

प्रशाङ्कोदितौश्चरभाददेवयोरुपमानोपभेयभावः कलप्यते । 

नदन उमावज्ञभ उमावल्लभ इवेन पमालङ्कारो व्यङ्गः । 

अथा वा “अभितः समितः प्रापने रत्कत हेषैदः प्रभो ! | 

अङिति, सहितः साधु्येथोभिरसतामसि” | अल्राभित 
दत्यादावपिशब्द्ाभावादिरोघाभासो व्यङ्य: व्यङ्खयखा- 

शक्क्यत्वेऽपि बाद्ञणचरमणन्यायादलङ्ारत्वसपच- 

ययते” त्तिः | 

“वस्तु वाक तिव्वापि दिधा्ेः सम्भवी खतः | कमेः 

परौढोक्तिसिद्खो वा तच्चिव्जख चेति षट ॥ षडभिस्तं- 

गयं ज्यमानसतु वसवलङ्कारख्पकः । अर्धशक्तय. वो 
व्यद्खो याति दादशमेदताम्”*मू* ॥ 

“खतः सम्भवी चौ चित्याद्बश्डिरिपि खम्धाव्यमानः | 

गटोक्ञया सिद्धो न त्वौचित्येन | तल करभे यथा | 

“इषि हे प्रतिषेशिनि ! चणभिहाप्यखाद, हे दाखसि 
प्राये्णाख शिशोः पिता न विरसाः कौतैपौरपः पाखति। 

एकाकिन्यपि याभि सत्वरभितः स्लोतसमालाकुल' 

नौरनृध्रास्तदमालिखन्तु जरटच्छ दा मलखन्यय :””| अनेन 

खखतःसम्भविना वस्बुमातलरेख रततुप्रतिषादिकाया 

भाविपरपुरुषोपभोगजनखच्चतादिगे पनख्षं वस्तुमात्र" 

व्यजते । “दिशि मन्दायते तैजो दशिख्स्थां . रवेरपि ; 

वद्याभेव रघोः पार्डाः प्रतापं भ विषेष्िर”” | आनेन 

खतः सम्प्रविना वस्तुना रवितेजसो रघुप्रतापोऽधिक 

शि व्यतिरेकालक्घारो व्यजते |. “आआपतन्तमख" 

द् रादूरोकनपराक्रमः | बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव 

केखरो” | लोपमालद्भुारद्पेय  स्लतःसम्भविना 

क्राब्य 

व्यञ्जका्थैन बलदेवः चणेनेव वेणदारिशः शयं करिष्य- 
नोति बस्तु व्रजते । “गाढकान्तदशनचतव्यथासद्भु- 

ढादरिबधूजनस्छ यः, । आओषविद्रुमदलान्यसो चयच्जिदे घन् 

सुधि रुषा निजाधरम्” | अत्र खतः शस्भविना 

विरोधालङ्कारेणाधरो निह टः शलवो व्यापादिताञ्चेति 

सखञ्यालङगरो व्यङ्खयः । ““सच्ज इ छुरद्िभासो ख 

अपेद ज॒वरजणलकष्डसहे । अश्िणकसशहआरशुषे 

'शखञक्ञवपन्तखे अङ्कस्य सर” अत्र वसन्तः शरकारः 

कामे धन्वौ युवतयो लच्छ' पुष्या{ख शरा दूति कविर 

ढोक्तिसिद्खं वस्तु प्रकाशीमवन्दनविजुम्भ णद वसतु 

व्यनक्ति | 

“रजनीषु विमलभानोः करजाखेन प्रकाशितं वौर ! । 

चवलयति सुवनमण्डलमखिलं तव कौत्ति सन्ततिः सततम्”"। 
खल कविपरौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कौरस्तिसन्तते चन्द्रकरला 

लादधिककालप्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्खध्ः 

““दशानन किरौरेग्थस्तत््णं रा्चसच्रियः । भव्याजेग 

पर्य स्ताः एयिव्यामश्वविन्दवः' । अत्र कविप्रौ ठोक्तिसि- 

जे नापड्ध त्यलङ्कारेण भविष्यद्राचस्रौविनाशद्छपं वसतु 

व्यजते । “धश्किज्ञे नवक्ञिकासखदयो, हस्ते सिता- 

ग्रु, हारः कण्ठतट, पयोधरयुगे चौखण्डलेपो घनः| 

रकोऽपि लिकलि्गभूलितिलक ! त्वत्कौत्ति राशियेयौ 
नानामख्डनतां षरन्द्रएरौवामब् वां विगमे” । अन् 

कविप्रौटोक्तिसिद्धेन खूपकालङ्कारो ख भूषिष्ाऽपि सलरौ- 

ख्यानाङ्पकार' करोषीति विभावनालङ्कारो व्णजयते 

शिखरिणि कलु नाम कियञ्धिर किमभिधानमसाव 

करोत्तपः । सखि ! येन तवाधरपाटलं दशति विम्बफलं 

शुकशावकः” | अल्रानेन कविनिवद्धदखय कखचित् कामिनः ` 
परौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाधरः षुण्याविशयजभ्य दूति ` 
वस्तु प्रतीयते | “छमगे कोटिसद्खयत्वसषेत्य भदनाशुगैः । 

वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासौदियोगिनाम्'* । अल 

कविनिबबवक्त प्रौटोक्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसद्यप- 

त्वप्रापत्या निख्िलवियोगिसरण्येन वस्तुना शराणां 

पञ्चता शरान् विच्य वियोगिनः चितेतय तृप्र चालङ्कारो 

व्यजते “म्िकाशक्ले चरि ! भाति गुञजनूव्रशः । 

प्रयाखे पञ्चवाणख शङ्खुमापूरयन्िव'” | अत् कविनि- 

बदमवक्त प्रौ टोक्तिसिद्चेन उतृपर चालङ्कार ख ॒कामखायह- 
ऋादकः कालः प्राप्रख्रत्कथं “भानिनि| मानं न खच्च 

सौतिवस्त, व्यज्छते । “भश्हिलाखहच्छभरिण वह हिष्ट. 
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खश ! सा अमाआन्तो | अणुदिणमणणम्मा अङ्ग तणुं 

पि तथ एङ” । (अलामायन्तोति) कथिनिवद्वक्ञ,णेढो- 

क्िखिद्धेन काव्यलिङ्गालङ्कारोख तनोस्तनूकरणेऽपि तव 

दये न वत्तंत इति विेषोक्तयलङ्धारो व्यजरते। न खलु 
कते: कविनिबद्गखयेव रागाद्योविषटता । अतः कविनिब- 

बषक्त.परेाठोक्तिः कविप्रौोक्तो रधिकं ख्द्यचमत्कारिणो- 

ति एटथक॒प्रतिपादिता | रपु च अलङ्ध, तिव्यञ्जनस्वलेष 

पणोतुपे चणव्यतिरे चनादिमाव्रख प्राधान्य सहृद्- 

यसेय न त ख्ूयादीनामित्यलङ्क, तेर व ख्यतम्” इत्तिः 

“रकः यन्दाधेशकत् तय "म् ऊभवशक्ग्. वे व्यङ्य ए- 
कोध्वनेभौदः । यथा “हिमछक्त चन्द्ररुचिरः सपुद्मको 

मदयन् दिजान् जनितमौनकेतनः' । अभवत् प्रसादित- 

शरो मश्ोत्छवः प्रमदाजनख स चिराय माधवः '“ ॥ 

आह्न भाधवः ढष्णो माधवो वसनत इवेत्य् पमालङ्कारो 

वगरद्भयः । रवश्च व्रद्भ्रभेदादेव वग्रञ्चकानां कावदरानां 

भदः”? इत्ति ः “तदष्टादशधा, ध्वनिः" मू* | 

खपिवक्षितवाच्योऽौ नरसङ्क मितवाच्योऽत्यन्ततिर खछतवा-- 

71 लिः ॥ विवच्ितान्यपरवाच्यस्तु असंलच्यक्रमवव्- 

दले नैकः । संलच्छक्रमवु्रद्धयवाच्यत्वेन च शब्दार्थाभ- 

यथक्तिमलतया पञ्चद्थेति अष्टादशभेदो ध्वनिः'" एत्तिः 

ण्ण च । 

“वाक्ये अब्द्ाथेशक्ग् लयस्तदन्ये पदवाक्ययोः" स्° | 

“त्म अथा नरस भितवाच्यो ध्वनिः पद्गनो यथा । 

धन्धः स॒ ण्व तरुणो नयने तद्यैव नयने च । बुवज्ञन-~ 

सोहमविद्या भवितेयं यद सम्म्,खे घ॒रख्धो'"। यतर हि- 

तौवनयनशब्दो भाग्यवत्तादिगुखविशिष्टनयनपरः । वाक्य- 
मतो यथा| ^व्वामखि वचभि विदुषां सदायोऽल 

तिति । आतमौयां सलिमादाय स्थितिमल् विधेहि तत्” 

श्ल प्रतिपाव्यख सम्पर् खौनत्वादेव लब्धे प्रतिपाद्यते ^त्वा- 

भिति' एनवं चनमन्यवयरादृत्तिविथिष्टः स्वदथं लच्चयति । 

शव व चुमौत्यनेनेव क्तेरि लब्धे “रकी ति" घनव्वं चन 
. मन्धवगराडत्तिविशिषट भदधं लयति । तथाः नविदुषां 

सरदाय' इ्त्यादिकचनेनेव यज्ञ् प्रतिपादने सिद्धे पुनः 
“खचभौति' वचं “उपदिशामि दूति दचनविशेषच््- 
प्रमथे लयति | एतानि च ललितानि स्वतिशयं 

ग्थञ्जयन्ति | एतेन मम वचनं तवात्यन्त' हितं वद्वण्यमे- 

मत् क्ैष्यमिश्धभिप्रायः । तदेवमयं वाक्यगतो ऽच†न्र स~ ` 

इ मित ाच्यो ध्वनिः। अयन्तिर ्तवाच्यः पद्गतो यथा 

काञ्य 

शनिश्वासान्ध इवेत्यादि । वाक्यगतो यथा । ““उपरलतं बद्ध 

तत्न" किमुचद्रते छजनता प्रथिता भवता परम् । 

विदधदीदशथभेव सदा सचे ! इखितसासख् ततः शरदां 

शतम्'* अन्ये षां वाक्यगतत्वे उदाृतम् । पद्गतस्पे 
यथा | “लावण्य तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स॒ वचःक्रमः। 

तदा खधाखदमभ् दध्ना त॒ ज्वरो महान्” अल खाव- 

श्यादीनां ताद गुभवैकगो चर ताव्यञ्जकानां तदादश्न्टा- 

मेव प्राधान्यम् । अन्ये षान्तु तडुपकारित्वमेवेति तचल , 
एव ध्वनिव्यपदेशः । तदुक्त ॒ध्वनिल्लता “एकावयवसं- 

स्योन भू. षणेनेव कामिनो । पदद्योत्येन हकवर्ध्व निना 
भाति भारतो" णवं भावादिष्व्य, हम् | “म् क्िसक्निल- 
देकान्तसभादेशनतत्परः। कखछ नानन्द् निष्यन्दः विदधाति 

सदागमः” अल सदागमशब्द्ः सनि तरुपनायक प्रति 
सच्छासतनाधमभिधाय “सतः परुषसछागमः" इति यस्तु 

व्यनक्ति | नतु “सदागमः सदागम इवेति" न कयसष- 

माध्वनि, सदागमशब्द्ाथवोरूपमानोपेयभावाविवच्च- 

शादूर हकं गोपनाथेमेव हि हयथेपदम्रतिपादनं प्रकर णा- 

दिष््धलो चनेन च. . सच्छास््नाभिधानसखासम्बन्धत्वात् । ` 

“ऋअनन्यसाधारणधीष्टं ताखिलवद्न्धरः । राजते. कोऽपि 
जगति स राजा षरुषोद्मः'” | ऋल् पुरुषश्च छः षुर्- 

पो्तम इवेत्य्. पमाध्वनिः । अमयोः य्द्थक्गिम्रुपै संल- 
च्यक्रमभेदौ । “सायं स्ञानङपासित मलयजेनाद्घः" 

समाखेपितः च्रातोऽस्ताचलमौ लिमम्बरमर्िव खब्धमला- 

गतिः। आश्चय्ै तव सौकुमाय् मभितः क्ञान्ताऽसि 
येनाधुना नेलदन्दमभोलनव्यतिकर' शक्रोति तेनासिठ॒म् | 

कत्र खतः सम्भविना वस्तुना कतपरषुर्ष्परि चवा ्धा- 

नाऽसोति वस्तु व्यज्यते | तद्धाध्रना क्तानाऽखि नतु 

पूवं कदाचिदपि तपरैव'बिधः क्षमो दष्ट दूति बोधयतोऽ- 

धुनापदद्ध वेनरपदार्थौत्कष्पदधनापदस्यंव पदान्रापे- 
श्या वैशिश्म् । “तदप्राक्निम दादःखविलीनापेषपा- 
तका 1 तच्चिन्ताविएुला इ दच्चौणपुरट चया तथा । चिन्त- 

यन्ती जगतत पर' ब्ह्मस्ठ्पिणम् । निरुच्छास तया 

छक्ति" मताऽन्या गोपकन्यका'” । अल्राथेषचयपद्प्रभावा- 

दनेकजकसहस््रभोम्यइष्कु तचचकत फलराशिताद्श्बप्राष्टव- 

कषिततया भ गवद्विर इद ःखचिन्त ूएदयो; प्रल्यायनभिन्य- 

तिशयो क्िंदयप्रतीतिरथेषचयपददयद्योत्या। कल च व्यञ्ज 

क्ख प्रौदौक्तिमन्तरोणापि सम्भवात स्दतःसम्भयिता। 

“प्श्डन्यसं ख्य पथगा त्वहूानजलवाहहिनीम् | देव ! नि- 
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पथगाद्मान' गोपय खमृडंनि”" । अत्र॒ ्पश्यनीति' 
कविप्रौदोक्तिसिद्धेन काव्यलिद्गालङ्कारोय न केऽन्ये 

दातारस्तव्र सदरशाद्ति व्वतिरेकालङ्ारोऽसंख्यपदश्योषः) 

रुषमन्देष्वयगेथक्रिम्लसंलव्क्रममेदेष्दाहायंम् । तदेव" 
ध्वनेः पूर्त टादश भेदेषु मध्ये शब्दायेधक्त यल्यो 

व्यद्भयो वाक्यमाव्रे भवच्नोकः। अन्ये पुनः सप्रदश वाक्ये 

पटे चेति चतुल्ि'शदिति पञ्चतिंशड्दाः"” टत्तिः। 

^प्बन्वेऽपि मतो घौरोरषेकह्धवो ध्वनिः" भ्० । 

“प्रचन्धो मङ्ावाक्यम् | अननरोक्तदादशभेदोऽयश- 

त्तुययः। यथा महाभारते ग्टप्रगोमायुंवादे “अलं 

खिचा श्सथानेऽख्ित् ब्टप्रगोभावुस् ले | क डूगलबह्धने 

चोरे स्वप्राणिभयङ्कर | न चेह जौवितः कञ्चित् 

कालधर्म्हपागतः | प्ियोवायदिवा देषः प्राणिनां 

गतिरौ्शौ” | इति दिशसे शक्त्य ग्टधरश्य भ्सशाने 

क्टत वालष्ठपाद्ाय तिष्ठतां दिते त परिव्यज्य गमन- 

` मिदम् । “आआदिचोऽर्' स्थितो मूढाः ! कते इ" करत 
साश्मतम् | ग्वेन छडर्तौऽय' जौषेदपि कद्।चन | 

अष कनकयखाभः बालमप्राप्रयौवनम् | ग्टघ्रवाक्यात् 

कथं बालासत्यजष्वमविशङ्कुिताः” । इति निशि समर्थ 

मोमायोददिवे परि्ागोऽनभिलभित इति वाक्यम् हेन 

द्योत्यते । अत्र खतःसस्भषौो व्यञ्जकः 1 

दशमेदेष्दा हाच स् । वं वाचप्रा्ेष्य व्यञ्च सले उद्ाहतम्। 

लब्छायेख यया ^“निःयेषच्य् तचन्द्न' स्तनतटं निन्द्र- 
रागोऽधरो नेत्र दूरमनञ्जने एलकिता तन्वी ततैय' तलुः। 

मिथ्यावादिनि ! दूति ! बान्धवजनदान्नातपौडागने ! 

वापीं स्ञात॒मितो गतासि न एनस्तस्छाधमस्यान्तिकम्'” | 

एवम न्यं ष्वेका- 

वर्गाय यथा“ खिञ्चन शिपपन्दोभिसिोपत्तम्बि 

रेड बलाचा । खिम्लमरगखरभाग्रणपरिटिठञ्रा संख- 

खत्तिब्बः? | श्ननयोः खतःसम्भविनौ लच्यव्य इनरा्ौँ 

व्यञ्नकौ | एवमन्ये ्वेकादधभेरेष दा हार्यं स्” इत्तिः । 

«पद् शवस र चना प्रबन्धे सफ्ट क्रमः| असं लच्छक्रमव्य ङ्यो 
ध्वनि स्तत्र पदं यगः"? मू्० | 

न्प्रकञतिप्रय योपसं निपातादिभेदादनेकविधः। यथा 

“चलापाङ्गं दष्ट स्यसि बधो बेपयुतीं रहस्या- 
ख्यायौप स्नसि छद कर्णान्तिकचरः | कर व्याध्- 

स्वाः पिबसि रतिसव्व स्वमधर' वय तच्वान्वेषान््धु- 

कर } इता्व खलु ती” । अल “हताः इति 

न एन ¦" प्राप्रवन इति इनुप्रकतेः । ^“ च्रङ्क- 

५५ ब(० अय ३ 
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लिंसंहतधरौह' प्रतिपेधाक्षरविक्लवाभिरामम् । छ 

मंस विवत्तिं पच्डालाच्ाः कथमय च्नमित' न युच्वितन्ु"' | 

खलं ठ” इति निपातखादतापययज्जकलवम् । ̂ न्दकषेकारो 

हायमेव मे यदरयस्तलाथसती तवश, सौ क्थ्मैव नि~ 

इन्ति राञ्चशङ्णं, लीश्लद्येौ रावा | चिनु 

शक्रजितं, प्रवौधितवता विं कमकप्तेन षा १ 

स्गखाभटिकाविलु रटनडचोच्छ नैः = विभेभिरुंलैः'' 
अरयः" दूति बह्व चनस्य, ^तापसः' इत्ये कव चनस्य, 

च 

तिङः अड्ो' इत्यवद्यः शामटिकेति कद्धपतदधितख, 

शविलुग्डनिति'वुयरपसगे ख,“मुजेरिति'बवचनस्॒वगञ्जक- 

त्वम् ।५अआरा हारो विरतिः. समस्तविषयामे निटत्तिः परा, 

नासासरे नयन', तदेतद्पर' यद्धौकतान' भनः । मौन- 

शो दभिदश्च न्यमधुना यदिश्चमाभाति ते तदनया 

सखि ! योगिनौ किमक भोः ! किं वा वियोगिन्यसि"। 
न्र् तु काहार इूति' विषयसप्रम्याः, समस्तेति" 

“परेति च विशेषणदयख, “मौन चेदभिति' प्रत्य्च- 
परामर्थिनः स्वेनान्नः, “आआभातोति' उपसगे ख, “स - 

खोति' प्रणयस्ारशश्य, आसि भोः दति सोपद्ा- 

सोतप्रासख, “भिं वा" इव् तरपक्दा शं रू चक वाश- 
ब्दख, “असोति' वन्तेमानोपदेशख, तत्तदिेषवयर ञ्जकलतं 

स्दयसंवेद्यम् । वख रचनयोरुदाङरिष्यते | प्रचन्ब् 
महाभारते शानतः | रानायखे करखः नालतौमाप्रव- 

रल्नावल्यादौ श्ट्कारः¡ णवसन्यत्र'* । त्तिः | 

“तदेवभेकपञ्चाणद्धे दास्तख ध्वनेभ्प्र ताः) सङ्करेण लिद्पे ख 

संख्या चैकरूपया } वेदखागम्निशराः ५२०४ श रिष- 

वाणाग्निसायकाः'* ५३५५ स्० 

“शुद्ौ: शुङ्गभेदेरोकपद्चाशता योजने इत्यथैः | दिङ्मात्रं 

दा दियते । ““शरल् च्रतस्तनयुगा तरलायताक्षी हारि 

स्ता तदुपयानमहोत्सवाय । सा पूरणीङुम्भनवमीरज- 
लोरणसकसम्भारमद्धगलमय लत विधत्ते" । अत 

नावेव पूंकु्भौ, ठटय एव नवनोरजसरज दति" 

खपकध्वानरसध्वन्योरेकाश्रयानुप्रवे शः सद्धरः | ““धिन्व- 

न्यस्नि सदम् छ दलिध्वनौनि शताध्वनौनह्ृदयानि 

भधोर्दिनानि । निस्लन्द्रचन्द्रवदनावद्नारविन्दसौरभ्य- 

सो्दसगव्वं समीरणा नि" । अत्र निखन्द्र त्या दिलक्ष- 

शाम्लध्वनौनां संरटषटिः| खथ यखोभृतवग्रद््म्'। ठत्तिः 

“अपरन्त॒ सणौभूनयद् ̀  बाच्याददचमे व्यङ्गय ”*स्० । 



। 

काव्य [२०२द ]. 

“अपर कावम् । अलुत्तमत्व' न्यूनतया साम्येन च 
सम्भवति" उततिः। 

“तन्न स्थादितराङ्ग काकाच्िप्रञ्च वाचद्रसिद्खयङ्गम् | 

सन्दिग्धप्राघतानयर वच्य प्राधान्यम् टमगूढम् । व्यङ्ग- 

मन्द्रभेव' भेदाखख्योदिता अषौ” सू० । 
^दतरख्य रसादेरङ् रखादि व्यद! यथा “अयंस 

रसनोत्कषौ पौनस्तनविमढं नः | नाभ्य रुजघनस्पशोः 
नौोवोविस् सनः करः'” । अल्र श्टद्गगरः करणस्याङ्कम् । 

«“सानोच्नतां प्रणयिनोमनुनेठ॒कामस्त्सेन्रसागररवोद्ग- 
तक्खं तापः | हा} हा} कथ' ज भवतो रिषुराज- 

धानौ-प्रासादसन्ततिष तिष्ठति कामिलोकः"' । अनौत्- 

इक्यलराससन्धिसंटद्ख करुणस्य राजविषयरतावद्ख- 

भावः| “(जनस्थाने श्वान्तं कनक््टगदव्णाज्वितधिया 

वचो वेदेति प्रतिपदखद् प्रलपितम् । शता लङ्ाभचतु- 

ववं दनपरिषाटीषु घटना म॑याप्नः रामत्व' कुशलवसुता न 

स्वधिगता'" | अल रामत्वं प्राप्रभित्यवचनेऽपि शब्द्श- 

क्र रेव रामत्वमवयगम्यते | बचनेन ठ सादश्येतकतादा- 

त्म्यारोपणमाविष्कू ववं ता तद्गोपनभपारतम् तेन वाचे 

साटश्य' वाक्याथ चयोपपाद्कतयाऽङ्कतां नीतम् । काका 

लप्र यथा “मधुसि कौरवशतं समरे न कोपाद् 

डः गाखनख् रुधिरः न॒पिवास्य् रसतः । संचूखं याभि 

गद्या न सुयोधनो सज्धिं करोतु भवतां पतिः पणेन"। 

अतर मधुास्ये वेत्यादि" व्यङ्खय' वाच्यख निषेधसख सह 
भावेनेव स्थितम् । ““दीपयन् रोदसौरन्धुभेष ज्वलति 

सव्यतः | प्रतापस्तव राजेन्द्र | बैरिव^शदवानलः'” | 

अल्रान्यख् वे णुल्ारोपणद्पो गङ्ग: प्रतापख 
दवानलत्वारोपरिञ्जयङ्गम् । ““हरस्तु किद्धित् परिटत्त- 

ध्य बन्दोदयारम्भ्वाभ्ब् राधिः डमाखखे विम्बफलाधरणे 

ष्यापारयामासं विलोचनानि" । 

अल विलोचनवग्रापारचुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्ये 

सन्देहः । “बाह्न्णातिक्रमत्यागो भवताभेव भूतये । 
जामदम्नयरञ्च यो भिन्रमन्यथा दुं नायते'" | अल परश्- 

रामो रक्ःकुलऋ्षय' करिष्यतीःत व्रद्धय्रख वाचदख 

च सम प्राधान्यम् ] “सन्धौ सब्ब सखहरणं विखहे 
प्राणनिखहः | अन्वापदीनन्धपतौ न सख्धिनं च वि- 

सहः” | अत्र अन्वापदीनाखेव् "पतौ दानसामादि 

मन्तरेण नान्यः प्रथमोपायः बयरङ्गय' वुत्पन्नानामपि 

भविस टम् । “अनेन लोक्या सतां धभर्मोपद्- 
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भिना । अह" जतवतौ स्वैरक्तेन किमतः षरम् ` 
अल प्रतीयमानोऽपि शाक्यखनेस्तिव्यं कयोधिति बला- 
त्कारोपभोगः सफ्टतया वाचग्रायमान . इत्यगुढ़म् । 
““बाणौरकुडुङकड डी यसङखिकोलाहल' इ णन्तीर । 
धरकम्प्मबावडाणए बहूए सोअन्ति अद्धगदम्"” । अत्र 

दत्तसद्धतः कचिन्नताग्टह' प्रविष्ट इति वदरद्भ्रात् “सौ- 

दन्त्यङ्गानि"” इति वाच्य चमत्कारः सद्दयसंगेद्य 

इ्यञचन्द्रस् । किञ्च यो दोपकठल्ययोगितादिषर उपमाद्य- 

लद्ारो वद्य स यखोभूतवगरद्खय एव॒ कावग्रख 

दीपकादिखद्ेनेव चमत्कारविधायित्वात् नडक्त' ध्वन 
` कता “अलद्कारान्तरखापि प्रतीतो यल्ल॒ भासते । 

ततूपरत्व' न कावग्रख नासौ मार्गो ध्वनेमेतः'* | यल 
च शब्दान्तरादिना गोपनकत चारुत्वख विपर्यासः यथा 
“ड्या केशव! गोषरागड्तया किद्धिन्न दष' मया तेनात्र 

सूलितास्ि नाथ} पतितां किं नाम नालम्बसे | रकस्त' 
विषभेषु खिन्नमनसां सवी्लानां गतिरगष्ैवं गदितः 
सरेशमवताद्गोढे हरिवेचचिरम्'" । अत्र गोपरागादिश- 
ब्दानां गोपे राग इत्यादिवदरङ्कय्राथौनां सखेशमिति' 
पटेन स्फ,टतयाबभासः | सलेशमितिपदस्य परित्यागे ध्व- 

निरेव । किञ्च यत्र वस्लद्भाररसादिरूपवदरङ्यानां 

रसाभ्थन्तरे युणौभावः तत्र ॒प्रधानक्लत एव॒ कावयवय- 

दारः तदुक्त तेनैव “^“प्रकासोऽयः यणौमूतवग्रङ्ग-ओो- 

ऽपि ध्वनिद््पताम् | धत्ते रसादितात्य्यं पय्यालो चनया 

एनरिति'" | यत्र च॒ “भ्यल्ोन्दानां प्रमदाजनाना- 

मबभ्ब लिहः शोणमणोमय् खः | सन््याभ्रम प्रार् वता- 

मकाण्डेऽप्यनङ्ख नेपथ्यविधिं व्रधत्त" इत्यादा रसा- 
दीनां नगरीढत्तादिवस्तुमात्रेऽङ्कलत्वं नन्॒तेषामतात्ययः . 
दिष्यत्वेऽपि तेरेव युखोमूतेः कावगरवपरबहारः.। तद~ 

क्तमखत्सगोत्रकविपर्डिनरूख्य चर चख्डिदासपादेः ““का- 

बप्रा्खाखण्डबुदवेदःख तन्दयीभाषेनास्वाददथायां 
युणप्र्ानभावावभासस्तरावन्नातुभूयते कालान्तरे त॒ प्रकर- 

'शादिपर्य्यालोचनया भवन्नयसौ न कावयवद्रषदेणं वा 

इन्तुमोशस्तखयास्तादमात्रायत्तत्वादिति'" | केचित् चि- 

लाखय' टनोय' कावयरभेदभिच्छन्ति तदाह्ः ““शब्द्चित्" 
वाच्यरिल्रमवग्रङ्खय कवर' टतम्” दति तन्न 

यदि हि अवयरङ्यतेन वगरङ्गधाभावस्तदा तख कावद्रतव- 

सपि नास्तीति प्रागेवोक्तम् । ईषदय्ङ्ग्मलमिति चेत् 

किंनाम ईष्गङ््रतम् आखाददरवग्रहद्रत्मम् अना 
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खाद्यवय्ङ्खत' वा। आदेवं प्राचीनभेदयोरन्तःपातः । 

दितोषे त्वज्ञाध्रम्। यदि चानखाद्यत्वं तदा सुदरूत्वभेव | 

सु द्रतायामनाखाद्त्वात् | तदुक्त ध्वनिता श्रधा- 

मगुखमावाभ्यां वग्द्यखयेवं वयरवस्यितेः । उभे कावर 

लतोऽन्यदात्तञ्चिल्रमभिधीयते इति” त्तिः | 

त्च कावद प्रकारान्तरेण दिविधं महाकाववखख्डकावन् 

भेदात् । तक्ञचण्णादिक सा० द्० परि उक्त यथा 

^“सर्गबन्धो महा कावयर' तल्नंको नायकः इरः । सदशः 

च्च्त्रियो .वापि धीरोद्ात्तयुणान्वितः | एकवंशभवा 

भूपाः कलजा बहवोऽपि वा | श्टङ्कारवौरशान्तानाने- 

कोशो रस इष्यते । अङ्गानि सर्वेऽपि रसा? सर्वेः ना- 

टकसन्धयः | इति हासोद्धवं इत्तमन्यद्वा सप्जनाचरयम् । 

, चत्वारस्तश्च वगाः खुसतष्वेकञ्च फल' भवेत् । चदे 

ममच्िया ववां वस्तुनि्देश रख वा| कचिचचिन्दा 

खलादीना सताञ्च य॒णकोत्तेनम् । रकढरत्तमयैः पदै्र- 

वसानेऽन्यडत्तकैः | नातिखल्या नातदीर्षाः सग अष्टा- 

धिका इह । नानाटत्तमयः कापि सगेः कञ्चन दश्यते | 

सर्गान्ते भाविसगेख कथायाः ख चन' भवेत् | सन्ध्या- 

रथं न्दुरजनोप्रदोषध्वान्तवासराः । मप्रातम्् ध्याङकसदग- 

या्ैलरवनसागराः । सम्भोगविप्रलम्भौ च छनिखगे- 
एखध्वराः । रणप्रयाणोपयममन्त्रपुलोदयादयः । वख - 

नौया यथायोग' साङ्गोपाङ्गा अमी इह | कय डस्य वा 

नाम्ब्रा नायक्स्येतरख वा | नामाख सर्गोपारेयकयया 

सरगेनान ठु अखिच्ना्् पुनः सगां भवन्त्याखयान- 

सजन्तकाः | प्रारतेनिर्म्िते तज्जिन् सगां आश्रासस- 

जन्नकाः । शन्दसा स्कन्द्केनेत् कचिद्भलितकररपि । 

पञ्च शनिबन्वेऽख्िन् सगः कडकाभिधाः | तथाप- 

भ्व शयोग्यानि छन्दांसि विबिधान्यपि । 

माघाविभाष्रानियमात् कावगरं सगं सखच्छ्ितम् । एकाधे- 

प्रशैः पदैः सज्धिसामप्रयवच्निं तम् | खण्डकावग' 

भवेत् कावग्रखैकदेशालुसारि च” | 

तञ्च जाक प्रकारान्तर ख दिविधं ““श्यज्रव्यतवमेदेन एनः 

काव दिधा मतम्। इश्यं तत्राभिनेयं तत् इपारोपात्तु- 

ष्टपकम्” इति ला०्द्० उक्तः 

काञ्यचन्द्िका स्त्री काव्ये काव्यलच्णादिप्रकायने चन्द्रि 

केव । अलङ्कारखन्द्भेरे 

काव्यप्रकाश प° काव्यखं स्वरपादिप्रकाणो यतर | काव्यदड 

क्धपादिन्नापके मम्मटभ्प्रखोते अलद्भारस्रन्यभेदे । 

काव्यप्रदौप प° काव्यखद््पादिप्रकाशने प्रदोप इव | गोषि- 

न्दठकङ्रनिन्मिःते भद्ध काव्यप्रकाशा्प्रकाशके अल- 

इरन्यभेदे [ प्रखयापके चन्दररेणौ चौ रमेदे लिका० 

काव्यचौर ए काव्यख चौर द्रव । परकीयकाव्यख खकोय त्वेन 

काव्यरसिकं लि° काव्य रसं वेत्ति ठक् | काव्यप्रतिषा- 

द्यरसाभित्ने 

काव्यलिङ्गः न° अर्थालङ्कारभेदे अलङ्कार श्ट श९ र ट०विहतिः 

काव्यशथास न° काव्य शास््रमिव उपदेशकत्वात् । काव्य - 

खपे शास्त्र ““कान्तासम्बिततयोपदेणयुजे” इति कावप 

काशे तस्य उपदेश्यो गितोक्तोः {इ तशासकशास्रतुलय- 

स्वस् | “+कावग्रशास्त्रविनोरेन कालो गच्छति धौमताम्'? 

काव्या स्त्रो कववं ने करे बा ण्यत् । बुव तया हि 

नानाविधवसेनात् तथात्वम् । रेपूतनाया च भेदि० । 

काव्या्थपत्ति स्त्री अ्थालद्भारभेरे अलङ्कारशन्दे ३९८४० 

विहतिः । 

काश दोप्नौ व्वान्याम्क.सेट्। काशते अकाभिष्ट,काशाम्बभ्व 
काशामास काशाञ्चक्रो चकाथे। शिच अचकाशत्-त । 

कर टित्त्वात् चडि नोपधाद्खः | “कालो कपालाभरणा 

चकराशे'““तया द्ित्रा इतरां सवित्री स्म् रत्प्रभा- 

मण्लया चकाशे” कुमा० «“नंनम्यमानाः फलदित्सयेव 

चकाशिरे तत्र लता विलोला” भट्टः । काशी काशकः 

काशितः काश्मानः काशः काशनं काशितम् काशित्वा 

प्रकाश्य ! यङः लुक् चाकाद्योति । वेदे खः चाकशीति 

अलु+अचुूपदीप्रौ अलुकाथते 

अभि+ सव्यतः परकाये अभिकाशते “अन्योचनग्रचभिचाक- 

श्नोति'> शतण््रा० १४,७,१,१२, आभिसखेन दर्शने 

सक० | ““इतसखय धारा अभिचाकशोमि?) ऋ०४,५८,५ ,६, 

<ब्यज्जयमानाभिचाकशोमि०६,५अभि चाकशीमि अभि 

पश्यामि" भा० 

अव+अयकाशे खवासयोम्यतापराप्रौ ““उभयतो मां सेः संरुन्न' 
, नावकाशते” शत०८,७,४,२०, यदखलासे ऽधिश्रयति परल 

यवकाशयिषयन् भवति" “अथ यतुपलीं नावकाशयेत्'" 

शत०१,२११,२०, अवकाशः ““छत्वावकाे रुचिसंप्रक प्रम्" 

भट्टिः आअवे्तणे खक° | ““ज्ञातप्रियान् चानानवक शयेत्" 

का० खौ ९,७,१६, “अवकाशयेत् अवे येत्” ककः । 

ऋआ+समन्तातस्थितेा काशः | अभिन्नापने सक० । ५संप्र- 

ल्युरः एरुषमाकाश्च'' शत०त्रा ७,४,१,४९, ““आकाश्च 

अभिन्नाष्य'" भा० । 



काश ` 

उट्+अद्ं गतै ऊं परकाये च । उतकाशते उत्काशः । 

नि+वच्यत्वे मौकाधः घञि पूवे लरदीवःः । [४६अ० | 
सम् +नि+निष्काशने । ̂ “न स्निक्ाणयेडमप म्” भागश्च" 
निर्+निःखारण्टे। “मात्रा निष्काशयेदेषा एनः सन्धान 

काङ्कवा'" सा०द्० | अत् निःकसोद््पत्व न निष्का सपेदि- 

त्येव पाठोयुक्तः 

प्र प्रलटदीष ^^रषु॒सव्वे "व भेष गूढोत्मा न प्रका- 

'शते'" कठो° | “उभावपि प्रकागेते प्रदो वघ्म्णविक" 

भागवि° ७५५ ज्ञो° । 

प्रति।+प्रतिर्प्रप्रकारे शार््ये च प्रतज्गाशः | *“यमख त्वा 

ग्टहऽरसं प्रतिचाकशथान' अथ० ६,२९.३) 

वि+ खङ्लौभाषापनोद नेन प्रका । पुष्य विक्षाथते । पुकञाणे 

च| “आदि दव तं देशं शतुः श" व काशयत्”? 

भा० अआ० ७४५६ स्ो° वौज्ञाशः | 

सम्+ सम्यक्भकाये सदण्योन प्रकाथे च साथः “प्रति लोत- 
स्तृणायाणां सुहस्त सञ्चकाशिरे'” रामा० 

काय-दीप्रौ दिषाण्ान्यङ्ग.सेट्| काश्ते अकङाशिष्टकाशास्- 

बभृव आस चक्रो चक्राथे कदित् शिच अचक्षात् त 

कश एकेन जलेन कफात तेन अ यते व्याप्यते अश-व्याप्तौ 
आधारे चञः। †काधरोगे, भरतः | कासधन्दे विषतिः 
“काशा खलालाषिलः” धान्तिध०२शुते (चि) शब्द्र०। 

` तयोः जलेन् कौ खं त्वात्तथात्वम् । शाथ दीप्तौ अच । 
(केथिया) शदशभेदे “केशः काशथस्तयशविक्षा थः" सा०्द् 

“आजं खद्चसितमम्ब, विकाशिकाथनोक्ताशभाष समतां 

लितचामरष्च? मावः ५ वासकाथनीक्ञाथमू्यौ'" 

दशकृ° “कचः खन्द्रधुरलिङ्ः खाइुपाक्ोहिमः सरः । 

मूलज ऋ सरा ङा यपित्तजरोग इत्” भावप्र तद्- 

खुणादयुक्तम् तत्पुष्य न । ईैषदस्राति अश--अच कोः 

का | ४मूषिकभेदेः इसी स्लियां ङोष् । “मृष्या आखू- 

नालमेत" इय् पक्रमे “काशान् दिगभयरः”” यज्०२४,२५, 
“काशान् सधिकभेदान्"" वेददौ*] ५ऋषिभेदे पु° काशख 

गोलाप्यम् अश्या फञ | काशायन तद्गो्लापत्ये "सती 
काशकं ए° काश-ख्ल । !काथरटणे शन्द्रब्रा°रचहोतरख 

एतरमेदे “छ होलखख छतदयम् । काशकञ्च महाखलस्तथा- 
शभमतिनैपः"” हरिवण०२अ०| खव काथिरित्यपि नाम 
तत्रेव “काथेसतु काशयोराजन् !*” इतिः तदनन्तरीक्तः 
कायेन निषंन्तादि काशा चदरर्थ्याभ् इल । काशिल 

काशनि्त्तादौ लि कारे भवः उत्करा, | 

[ २०३० ] कारि 

काशय काशभवादौ लि°। रेप्रकाशान्विते तिर 

काशकुत्सर ए० आदिशाब्दिके ऋषिभेदे ““इन्द्रचनद्रः काश 
ेत्रञापिशिलिशाकटायनाः पािन्धभरजैनेन्द्रा जय- 

न्त्य्टादिशाब्द्काः? बोपदेवः | “अवस्छितेरिटि काश- 

सतस: ""शा०स्ह० | काश्त्स््ेन निदं दि अरोहग्णा० 

चठरय्यै वज्ञ । काशत्च्तक तव्रिं तादौ लि 

काञ्चज वि° काशे जायते जन०ड ऽत० | काश्जाते “दीष 

काशद्षभ्नाईवटं जे * पान्तद्य चाद्य दात्तता 

काभपरौ सलौ काशः परोयखाःगौरा०्डेष | काशादतन- 

द्याम् ततर भवः नद्या ठक् | काशपरोय तन्नदौभवे 

लि* प्रो° प्ख फः | काशफरीत्यपि तत्रैव नद्या{द 

गणे तद्य पाठात् भार्य ज्ञ | काशफरोय नद्धवे लि° 

काशपेण्ड ° काशग्रधानः पौरः । देशभेदे “कोशलाः 

काश्पौण्ड।च कालिङ्ग मागधास्तथा” भा" क 8५अ० 

काथमय लि कारेन प्रचुरः तहि्ञारोवा प्राचुर्ये तदिकारे 

वा मयट् | १काशपरचुरे रतन्निभिते च “कुशकाशमयं ब ङ 

रास्तौग्यं भगवान्दरजुः”* भाग०३५२,२, लो०। स्तिया डनिष॒ | 
काशमहं ॐ काशं द्राति रटद-अण् उप०स० | (काल- 

कासेन्द्ा) दच्े रायखक्कटः [र२अ० | 
काश्य ए० काशिन्डपषते “काथेस्तु काशयो राजन्'” इरिवं° 

काशादि इ पाणिन्य क्तो चत्रघ्यौभिलप्र्चवनिभित्ते 

शब्ट्गणे स च गणः “काश पाश, अचरत पलाश, पय् 

छा चरथ वास नद, वन, कड म, कच्छ, ल, कङ्कट- 

युदा, विस, तुख, कपौर, वव्वंर, मृभुर, पह, कपित्य, 
जत, सोपाल'" [ ऋलिडकच्ते जटाधरः 

काणान्मलि सलौ ृत्सिता शब्धलिः केः का | कूटशा- 

काशि स्त काश-इन् | काश्याम् वाङगेप काशौत्यपि- 
तत्र॒ काशौश्ड्टे विष्टतिः ““आाःकाशिवास्िजनता 

नलु वश्चिताऽभूत्”” काशोखः } रेकाशोनगरोपलक्तिते 

देशभेदे ए मून्नि | “अतः काशयोऽग्नौनादत्त'" “यज्ञ 

काशौनां भरतः सात्वताभिवः शतशत्रा° ३,५५४.१६, 

२१ | “काशिष्वपि पो राजन् दिवोदाखूपितामहः' 

र्यश्च दति विख्यातः" भा० आदु° २०० “सौधा 

भद्रभुजिङ्काञ्च काशयोऽपरकाशयः”"भाग्ख € अ । दसू" 

प° खच्छल०। ४ख्टो निर०६ ।८१आपद्व काथिना संग्ट- 
भोताः""ऋ० ७,१०४.,८८काशिना खरिना'? भाग भावे इन् 

१ प्रकाशे च “श्रषारे यत् संब्टभूा मघवन् ! काशिरित्ते”क* 

३,३०'५५काशिरित् लोके प्रिद णव यदा काशिष् षिः मार 
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हैप्रकाशान्विते लि°”” काशेरिदम् तखां भवं वा काश्यार 
ट जिद् वा | काशिकं काशिसम्बन्धिनि तत्रभये च लि° 

जिदरत् उद्धःरणाधः स्तिया ञि डोषजिदि टाप । साचवा 

मनङतायां पाणिनिटन्तौ स्वायं क | कारिका काशीषु स्त | 

काशिन् लिभ्काशते काश+णिनि। शप्रकाशशोले | जयकाशो 

स्तिया डप मत्तकाशिनौ काश+इनि |रकाशषरो गदुक्ते लि° 

काशिप इ° काशीन् देशान् तत्स्यषुरीं वा पाति पा-क 
१ काशिदेशाधिपे दिशोदाखादौ काशीनाये २ महादेवे च 

काशिनाथादयोऽप्यत्र | “वख वम्र यशपेव्य काशिप' 
वपुष्टमा वरयां प्रचक्रिरे” 

काशिपुरौ स्तौ जाशीरेथे एरो कम्पं ° वा । काश्याम् खना- 

भखःरातघुरोमेदे । “समेतं पार्थि वं चलन काशिषु्यै। स्वयं - 

वरे'"भान्याचु° १६८अ० । काशिनगर््यादयोऽप्बल सी 

काशिराज द° काशौनां जनपदानां राजा टचसमा० | 

काशिदेशाधिपे | तद् शाधिपाञ् कालभेदेन यद्रा बह- 

वस््थापि काशिनामजन्टपमेण तदन्वरेन तत्र काशौ- 

रौकरशात् तदन्वयजख इ तदधिपत्व' प्रथितं तदेतत् 

रिषे अग वितं यथा 

५ज्ाेख्ु कारयोराजन् पुत्रो दोधत पास्तथा । बभूब दौ- 

चेतपसो विद्धान् भरन्वन्तरिः छतः । धन्वन्तरेस्तु तनयः 

केत॒मानिति विद्छतः | अथ केतुभतः एत्रो विदान् भम- 

रथः टतः । दिवोदास दति खतः रभेरच्ः प्रणाशन ः। 

एस्ञिच्धेव काले तु परीं षाराणसों दपः | शन्यां निवे- 

शयामास चे मको नाम राक्षसः | शप्राह्ि सा मतिमता 

निकुम्भेन महामना । शृन्या वधस वै भवत्विति 

मराधिप! | तथान्त श्षमात्नायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । 

विषयान्ते पूरौ रम्यां गोमयां सन्य त्रेशयत् | भटर खर रस्य 

चाषं शतमत्तनधन्विनास् | हत्वा निवेशयामास 

दिओेदासः प्रजेश्वरः । दिबोदासंख पक्स्तु वौरो राजा 

प्रत्नः । रत्न एर दौ वत्सो भार्गव एष च| 

अलरफेगं राजपुत्रस्तु राजां सुच्रतिमान् भवि । ₹हयख 

ठ दायाद्य हतवान् वे खोपतिः । आजच्च पितुदाया- 

` दििवोदासष्ृतं बलात् ! भद्रश्र ययस् पुच््ेख दुह मेन 

महात्मना । दिगोदासेन बालेति टटणया स विसच्जितः। 

अष्टारथो नाम दपः हनो भीसरथख बे । तेन एक्तेष 

वालेषु प्रहतः तद्य भारत । वेरखान्त' महाराज ! 

श लिष्ेण विधित्रुता | अलकः काशिराजस्तु ब्रह्मण्यः 

स्यसङ्करः । षटि" वैसखस्ाणि घरि दपेशतानि च | 

काशौ 

तखासौतृष्ठम ह द्राज्य' रूपयौवनशालिनः | युवां ख्पेश 

सम्पन्न आसोत् काशिकुलोदहः । लोषासदराप्रसादेन पर 

सायुरवाप सः | वयसोऽन्ते भहा गाड हेत्वा कस्ेभकरात्त- 

सम् । रस्यं निवेशयामास परीं वाराणसीं ग्टपः"”| 

तत्रापि दिबोदासखौव तथात्वम् सेल प्रथत सहि 

देवान् थव्या निष्कास वाराणां राच्यः चकारेति 

काशोख०8३अ० विं त' यथा “गतेषु देवे ष थिव्याः 

छथिवौपतिः । चकार राज्य निदं न्ह' दिवोदाः प्रताप- 

बान् । विधाय राजघानो स वाराणस्धां छनिखलाम्""। 

इय् पक्रम्य तद्राज्च' वखिं तसू^“ दिवोदास त्वं काश्यां 

राज्यं प्रणासतः। यातमेकदिनप्रायं शरदामयुतादटकमिति 

तत्र तख बह्धक्षालराज्यकरणात् तथात्वम् “काशिराजं 

दिवोदाशम्"* छ्° । “दापरे ठ दीषजिह्वादरांश न्टपभेद् 

` स्तद्ाम््ा प्रसिद्धः “'दोषैजिह्धस्तु कौरव्य ! य उक्तो- 
दानवषेभः । काशिराजः स विखःातः एयव्यां एथ 

वौपनिः" माअा०६७अ० | तद्धार भवत्वात् ¶िणु' 

प्रति देषो यथा इरि वं०६१अ०। ^क्थल्यः काशिराजद्च 

दशस धिपतिस्तवा"इय्य् पक्रम्य“ त मन्वदुजरासन्धं विदि- 

न्तोजनाटू नस्” इत्य् क्तम् । स च अष्विज्ञादीनां 

पिता | “विचिलरवो्यौऽथोवाह का गिराजद्धते कमात् | 

खयं वरादुपानीते द्यस्विकाम्बालिके उभ? भाग० €,२२, 

१८। स च नान्न्ञा काथिराजत्वे ऽपि काशिपतरासौत् । 

न्थ काशिपतेर्भीद्ः कन्यास्ति ऽपररोपमःः । 
शुश्वाव सष्िता राजन् इर्वाना वै खरयंवरसू"? भा 
ख° १०२अ० | ^रवमूक्ा मङ्गोपालान् काशिराजश्च 

बोयवान्” तन वोक्ते ““धृटकेत्े कितानः काशिराज 
वोखं वान्" गोवा । काशिपत्यादयोऽयत्र । 

कारिष्णु लि° काश-वा० दभ्ण् च | प्रकाशए्थोले । <जाथि- 
१, 99 

ष्ण्ना कनकवख विभूषणेन भाग० ४,९०,६१ 

काभोस्ती काशते काथ-ए्न् स्तिया ङीष् | काश 

५०८ 

सिच-अच गौरा० ङीष् । अस्विरुणयोभेध्यकत्ति न्वा 
स्नामखःातायां शिवव्थम् । तन्निरक्तया दि काशोख० । 

«निव्वा काशनाद्यलर काशोति प्रथिता एरी | अधिलक्न 

मद्चेते न सक्र शम्भूना कचित् । प्रागेव हि 

खनेऽनर््य' जातः जाभ्ब.नद' खयम् । पमः स्वप नि- 

तोधेन हौरेख यदि सङ्गतम् । चक्रपुन्करिणीतीधे 

प्रागेव चओयसांप्दम् | ततः त्रोतरः शम्भोमेणिच-. 

वणमूषरणात् | च्यानन्दकानने तख्िच्नविक्ञं शिवा- 
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` शथे | प्रागेव खक्तिः संसिद्धा गङ्गा-सद्धगत्तवोऽधिका । 

यदाप्रश्टति सा गङ्गा भणिक्णौं समागता | तदा- 

प्रति तत् तेतर इष्यापं लिदशेरपि | लत्वा कमौरय- 
नेकानि कल्याणानौतराखि च | तानि च्चणात् खत्- 

चिष्य काश्मसंस्थोऽष्छतो भषेत् | लख बेदान्तवेदयख 

निदिष्यासनतो विना । विना साह्न योगेन काश्यां 

सस्योऽञ्टतो भवेत् । कम्मनिमैलनक्लता विना न्ञानेन 

क्म्भज ! । शशिमौ लिग्रसादेन काश्यां सं स्योऽग्धतेभवेत् । 

यल्नतोऽयल्ञतो वापि कालात् त्यक्घा कलेवरम् । तारक- 

खोपदेशेन काशौसंस्थोऽब्टतो भयेत् | ऋनेकजन्दसं- 

सिद्धोऽपि प्राढतेगुखेः। असिसंभेदयोगेन काशो- 

संस्थोऽङ्टतो मवेत् | देहत्यागोऽतर वै दान" देहव्यागाऽ- 

ल बै तपः | देत्यागोऽव्र वै योगः काश्यां निव्वाणसौ- 

खयलत् । प्राप्योत्तरवडां काश्यापि इस्कु तवानपि । 

यायात सख हेलया व्यङ्गा तद्िष्णोः परमः पदम् । 

मडेन्द्राग्निरुखा देवा इदा सक्तिपथोच्ुखवान् । सव्यान् 

सर शसालोनय र चाद्क्र,: षरा एरः । असिन््हासि- 

पाञ्च पापिसङ्क(तखरख्डिनौम् | दष्टप्रवेश धृन्वानां 

भुनी देवा विनिः । वरणाञ्धे व्यभुस्ततर चेत्रविन्न 

नि श॑रिणौम् । इं तख प्रकते निदत्तिकर णीं खराः । 
दच्िणोत्तरदगमागे त्वासिं वरां राः । चेनरख 

मोच्चनिःत्ेपरचां निर्ध तिमाययुः | चेलसख पञ्चादिगभा- 

गेत दे हलिविनायकम् । खय व्रपारयामास रक्तां 

शशिशेखरः । अदुन्नातप्रवेशानां विश्वेरेन लकपाव- 

ताम् | ते प्रवेश' प्रयच्छन्ति नान्येषां हि कदाचनः? | 

अत्रार्थे प्राचीनेतिडासख्क्ता माहाल्वादिकसक्त' यथा- 

“ण्व काणश्ां प्रविशय्रापि पापौ धेम्मादुषङ्कतः। न 

स्ेल्रफलमाप्रोति बह्हिभेवति ततृच्तणात् । तखाद्ि्रेश- 

रान्नव काशोवाकषेऽल् कारणम् । आसिशच वरच्या यत 

त्ेतरर्ताकनौ छते । वाराणसीति विखय्राता सदारभ्य 

मद्धाने ! । सेच वरणायाञ्च स्म प्राष्य काशिका । 

वाराणसौह करूणामयदिव्यमूततिर्त्ष्धज्य यत्र त॒ तह 
लनुभुत् चखेन | विद्वो गटङ्महसि यत् सहसा प्रवि- 

श्य रूपेण तां वितनुतापद्बीन्द्धाति। जातो खतो 

बद्धपु तौषेवरेष रेत्व' जन्तो! न जातु तव शान्निरिभृन्नि- 

मज्य। वाराण्सोति गदन् सतोऽर्डयतव प्रा्याधुना 

मभ बनात् खरशासनः खाः। अन्यत्र तीसरे 

पतितो हिजन्ञञा रेवादिभावमयते न तथा ठ काश्ाम् । 

काभौ 

विल्ल' यदत्र पतितःपुनरूल्ितं न प्राभ्रोति एुक्षश्जनोऽपि 

किसग्रजन्द्मा । रेषा एर संद्टति्छपपारावारखय पार 

घरुषः पुरारिः । यखां परं पौ रुषमथेमिच्छन् सिद्धि" 
नयेत् पौरपरम्परासः । तोधा लराखि भुजः पर- 

तौऽपगाद्य हित्वा तदु कलु भितं, दिवि देवत स्छात् । 

वाराणकोपरिसरे त॒ विधञ्च देह सन्ढेहभागभवति देहल- 

वाप्रयेऽपि । वाराणसौ शमवशौकरणादतेऽपि योगादयो- 

गिजनताञ्जनतापहन्ली | नत्तारक' च्रवणगोचरतां 

नयन्तो तद्ब्रह्म दरभवति येन इनभेवो न । वाराणसी- 

परिसरे तदमिष्दाव्भ धम््यैसौखःयनिलयामह 

चा विदधज् । इटः पद" किमपि 'इृष्टतरोऽभिलाष्य- 

लाभोऽस्तु भूलसपि नो यदवाप ऋल्य् । आः काशि- 

दासिजननता नलु वञ्चिताभूद्भालेबिलोचनवता वनि- 

ताद्गंभाजा । चआादाय यत् द॒ल्लतभाजनमिष्टदेष' निवौ- 

 शमाल्रनपवजेयताऽषनमुं । वाराणसौ ख् रदसोमशु- 
खकभूभियैलर स्थिताच्लदष्टतः अशिभुत्प्रभावात् । 
शक गलेगरलिणोऽचियुजो लले, वामाद्खं वा मतन- 

वोऽतनवस्ततोऽन्ते । चआनन्दकाननमिदं सखद' रीष 
ततापि चक्रसरखौो मखिकणिकाऽय । खःसिन्भुसङ्ख- 

तिरथोपरमास्सदञ्च विश शितः किमि तच्न वि्क्तये यत् । 

वाराणसौह वट्णारिसरिददरिषारंभेदखेददमनौ यय्, 

नदीलसच्छरीः | विच्नामभूमिरचलामलभोच्चलच्छगा 

नां विद्धाय किख सीदति मूदृजन्तुः । किं विख्टत' 

त्व्ध़ गर्भजमासनख' कान्ता नोदरूतकतबन्धन ताडन वा । 

शम्भोरलुसहपरिप्रहलभ्यकाशं सदो विहाय कि याति 

करस्यञ क्म् । तोधानराखि कलुषाशि वद्धन्ति सद्यः 

श्रोयोदवन्त्यपि बड ल्रिदिव नयन्ति। पानावगाहन- 

पिधानतदुग्हायोवांपयसी तु कुरते वत सुलनाशम् ।` 

क्षाधौषएरीपरिशरे मिक कायां व्यक्घा तच तवुग्त 

स्तुभा वन्ति | भाविनो चनवतीं गलनीललच्डीं 

वामाङ्गं बन्धुएवभ्' विदुधैकराध्याम् । न्नात्वा प्रभावम- 
वलं मशिकखि काया यत् पुट्गलन्त्यजति चाश्ुचि पूय- 

गन्धि । सखात्मावबोधमड्सा सहसा भिलित्वा कल्पान्त. 

रेष्वपि स नेव एथकृत्वमेति । रागादिदोषषरिभ्तम- 
नोवीकाः काशी एरोमतुलदिव्यमह्ाप्रभावास् | ञे 

कल्पयन्ति पर तोधंसमां रुमन्नात्ते पापिनो न सहते 

परिभाषणीयम् । वाराणसीं अरहृरप्रियराजधानीं 

त्यक्ला कुतो बजि मृ | द्गन्तरेष । प्राष्याष्वजाद्यस- 
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भां स्थिरमोच्तलच्छीं लच्छी सखभावचपलां 

कामयेधाः१। विद््राधनानि सदनानि गजाश्चभ, त्या खक्- 

चन्दनानि वनिताञ्च नितान्तरम्याः| खर्गऽप्यगस्यद् ह नो- 

दयमभाजि एसि वाराणसौ त्वश्चलभाऽखलभा विख- 

क्रिः। धाता तानि ठतलया तुलनामतरैत॒' बैकुण्ठ 

ख्खय्रभ्,वनानि च काशिका च। तान्य् ट्ययुलंष- 

तया न्यनि यं गुरुत्वात् तस्यौ घरी ह एुरुधाथ चत्॒ट- 

यख | काशोपुरोमधिवसन् हि नरोऽनरोऽपि 

द्यारोपष्यमाण इह सानदष्डेकर्टरः। भानोपसर्गज 

निसं जदःखभारं कन्द पलुत्य स विेत् परमेथधान्ति | 

स्थिरापाय' काय जननमरणङ्ञो शनिलयं विदायाखां 

काण्यामडहङ परिग्टह्णीत न कुतः | वदसे जोष" 

स्विरतरपदानन्द्सदन" विमूढोऽसौ जन्तुः श् टितसिव 

` काण्यां विनिमयन् । अहो लोकः शोकं किमिह सहते 

न्त इतधौर्विषद्धारैः सार नियतनिधनेध्वे"सितधनैः | 

चितौ सत्यां काश्यां कथयति शिवो यल्ल॒ निधने 

चते किञ्चिह्ध.यः प्रविशति म येनोद्रदरौम् । काश्िवा- 

सिनि जने वनेचर दितिमुज्पि खभीरभोजने । खं रचा- 

रिशि जितेन्द्रियेऽप्यद्ो काशिवासिपरूषे विशिषटतान 

इन्व तद्लनां छक्लतात्मनां वा काचिदिशेषगतिरन्तकछषता | डि 

काश्याम् | वीजानि करम््रजनितानि यदूषरायां 
नाङ्कः.रयन्ति इरटग्ज्चङ्ितनि तेषाम् । शशका 

ससका वक्राः शुकाः कलविङ्काश्च काः सजन्ब् काः । 

तृरगोरगथानरा नरा गिरिजे! काशि्टताः गतान 

ताः । अरदद दरा फणोन्दु मूषा ति षुण चन्द्रा चरा 
धराङ्कताः | निरन्तर' काशथिनिवासिनो जना गिरौ- 

` न्द्रजे ! पारिषदामता मम | यावन्त एब निवसन्ति च 

जन्तवोऽतर काशां जलस्यल चराभषजम्ब्, काद्याः । 

ताज्न एव मदनुखहरूद्रटेहाटेहावसानमधिभम्य मयि 

भरविष्टाः। ये ठ व्षवो रद्रा दिवि! देवि ! प्रकोतिताः । 

बातेषवोऽन्तरीकच्ते ये ये भुव्यन्तेषवः प्रिये ! । रद्रा ट्श 

दश प्राच्यवाचीप्रन्थयुदकस्थिताः। द्धं द्कस्थाञ्च ये 

ख्टराः पद्यन्ते वेदवादिभिः। असंख्याताः शस्ञाखि 

वे रुद्रा अधिभूतठे। ततृसरवेभ्योऽधिकाः काथं 

जन्तवो शद्र्पिणः | र्द्रावाङ्गस्ततः प्रोक्तमविक्ता 

चटोद्धव ! | तखादभ्य्च्रं काशौस्वान् वात् वेत 

राच्रमान् | च इवेश्वरवद्या च रद्राञ्चफलभाक नरः| . 

शयन्ट् न थवः प्रोक्तः शान शयनषठच्यते | निर्व चन्ति 

काभौ 

श्सधानाथे खे ! शन्दार्थकोविदाः | भहान्यपि च 
भूतानि प्रलये सपसथिते । शेरतेऽत्र शवा भूत्वा ध्मश- 
नन्त ततो महत् । अप्च भूरिह लये लय' ब्रजेदापच्यौ- 
वंवदनोखकन्द्रे | भातरिञनि महातनूनपाद्मोन्नि सं- 
यति वै सदागतिः। व्योम चापि लयमेत्यहष्ुतौ सापि 
षोड़शविकारश्ंयुता। लीयते महति बुद्वसंन्तके हा 
महानु प्रलतिमध्यगो भवेत् | सा गुणत्रयमयी च 

निगुण' त' एमां समवगुद्य तिति । पञ्चिं शततमः परः 
मान् दे हगेह पतिरेष जीवकः । प्रातः प्रलय एण उच्यते , 
इंसयानहरिरद्रवजिंतः | कालमूत्तिय तञ्च रुषः 

हेलया कलयतोश्वरः परः । स वे सहाविष्ण् रिती- 
च्छते बुधैस्लः वे महदेवदाहरन्बि। सोऽन्तादि 
मध्यं: परिवर्जितः शिवः स श्रीपतिः सोऽपि दहि पा$तो- 
पतिः | देनन्दिनेऽथ प्रलये लिन्ूलकोटीं समतृचिष्य 

एरी इरः खाम् | बिभर्ति संबत्त महास्वमृपसलतो 
हि काशो कलिकालवलजिंता | ्छन्द् उवाच | वारा- 
शसति काशोति र्ट्रावास दूति हिज ! } महाष्सशान 
मित्येव" प्रोक्तमानन्द्काननम् । इति देवीषुरः परोक्त 

देवदेवेन शम्भ् ना । यथा विष्णौ घरा्यात' तथेव 
भया छतम्" । 

सा च सभमोक्ष्न्तगेता । “अयोध्या मधुराणाया ऋा- 

शी काञ्चिरवन्तिका | एरी द्वारवती चैव सप्नौता लोक्षदाय- 

काः। काशो० । “धन्यानि यानि तीधांनि काशोप्रापनि- 

कराि च | काशीं प्राप्यैव भोचन्ते नान्यथा कल्यकोटि- 

भिः'" भाग्टौ°नौलकय्ड तस्" ̂तल्र हि जन्तोः प्राेधत्क्रमे 

माणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्य व्राचष्टो येनासावरूतीभूय- 

भोक्तोभवति?? शतिः । तेन काशोष्डतानां जन्तूनां 

शिवसकाशात्तत््वन्नानलाभेन तत्च्तणात् सक्तिः तत्त्व 

न्नानख प्रारब्धेतरसव्व कम्म नाथकत्वात् तेनेव सवै- 

क्प नाशः ¦ सञ्चितकम्बं ष्या कायन्य हेन भोगात् 

परिच्पणमित्यन्ये । इतरतीधश्छतानां त॒ बद्मादि- 
. खोकप्राप्नौ तन्न खवखमननाद्यपेच्े ति भेदः । 

५सा कारी लिएरारिराजनगरो पायादपायाच्जगत्'” । 

काशौ «कदा काशां गभिब्यामि कदा इच्छामि 

शङ्करम् । इति त्र् वाः सततं कायीवासफल' लभेत् । 

२ आशस्यदेवीमत्ति भ दे च “विश्च शं माधवं दुर्ठि' दक्ड 

पारिञ्च मैरवम् । वन्दे कार्शीं युद्धं गद्धं भवान मखि- 

किं काम् । स्मारये छप् । २ खल्सकाशवृखे भरतः 
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काशौोखण्ड न° काशोमाहात्मग्रप्रतिषादकं खण्डम् । स्कन्द्- 

पुराणान्तमैते काशोम'हात्मपरादिप्रतिपादक्े व्यासप्रणोते 

खणर्डभेदे तत्प्र तिपाद्यविषयाञ्च तल्लालुक्रमखिक्राध्याये 

दशंता यथा 

«भविन्व्यनारदसंवादः प्रथमं परिकोत्तितः | 

प्रभावञ्च दहितीयः सखदा्तः। अगस्त राम 

पटे देवानामागमस्ततः | पतित्रताचरिलं च प्रस्थानं 

कुम्भसम्भवः । नीधंप्रटसा च ततः सप्रपूयं स्ततः 

ख्टताः। संयमिन्याः खद्ूपञ्च ब्रह्मलोकस्ततः परम् । 

इन्द्रागन्योल सं परािखतञ्च शिवशम्सं शः । = अम्ने: 

ससद्धवस्तखात् क्रव्यादरुणस्वः। गन्धवत्यलकराएु- 

यय रोश्योस्तु सखद्धवः । चन्दरलोकपरि प्राभिः शिवम्म्रं 

हिजन्सनः । उडलाककथा तस्मात्ततः शुक्रससङ्धवः | 

मचेशयुरुशौरीणां लकानां वर्खनं ततः। स्प्रषीःणां 

ततालोका शरुवस्य च तनस्तपः । ततोपुवदप्राभि धवलो 

कस्थितिस्ततः । द्गमैनं सल्यलोकख तद्य वै शिवशम्ब्ं खः। 

चतर जाभिभेकञच निर्व्या शिवशन्छणः | स्कन्धागस्त्यो- 

ख संवादो मणिक रः सखद्धवः। ततस्तु गङ्खगामाहादत्य 

ततोदश्डरास्तवः | प्रभावच्ापि गङ्गाया गङ्खानाम- 

सहस्तकसम् । वारार्णखाः प्रशंसा च भेरवाविभ वस्ततः । 

सन्यलाक 

दण्डपाणेः सद्वि न्ना नवाष्यु द्धबस्ततः | ऋअखय्रान- 

चख कलावत्याः सद्ा चारस्ततः परम् | बद्धयचारिप्रक- 

रशं ततः स्त्रीलक्षणानि च | सयाज्लत्य प्रकरणमवि- 

सक्त श्वं नम् | ततोग्ट हस्यधर्ना्च ततोयोगनिद्- 
पम् | कालक्नञान ततः क्त दिवोदारखध वख न् । 
काश्च वं नं त्मा द्योमिनी खं नं ततः । 

स्य समाखगानसत्तरार्यकथा तनः | 

ले।लाकं- 

शाम्बादि्ख 

्माहमा दूपदादिव्यशंसनम् | ततस्तु गरुडाख परानमर- 

शाङ्ग 7दयःस्ततः | दशा शभेधिकं तीयं मन्द्राञ्च गणागमः। 

पिशाचमोचनादख-ानं गणेशप्रेषणं ततः | माया गण 

पति्वाधथ दुखटप्रादम वस्ततः | विष्णु मावाप्रपञ्चोऽथ 

दिशोदासविसज्लां नम् । ततः पञ्चनदोत्प्तिविन्द्- 

सधवसम्भषः | नतेेष्णवतोयौनां माहात्मव्रपरि- 

वरन् । प्रयाणं सन्द्रातुक्ाणरां डषभध्वजगूलिनः । 
जगोष्व्येख संवादो च्छेषटस्याने महेशितुः । तनः 

खेलर इष्छस्स, कथनं पापनाशनम् । अथातः कन्दुके 
ग्या्रेशख्य ससुद्धवः । ततः शेलेश्चरकथा रल्रेशस्य च 

दशेनम् । कत्तिभाखःस एतुपत्िस्ततच्वायतनागमः। देवता 
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नासधिष्टानं दुगाहरपराक्रमः। इ्गांया विज्लयख्ञाे 

तत ओङ्कारवखं नम् | षुनरोङ्कारमाहाक्य लिलो- 
चनसष्द्धयः । विलो चनप्रभावोऽथ केदाराखानमे- 

वच । ततो धन्े^थमहिमा ततः पच्िकथा शुभाः । 

ततो विश्वम् जाखग्रानं इदं सख कथा ततः। ततोवौरेशवरा- 

ख्यानं वीरेश्मह्हिमा एनः । गद्य सीर्येञ्च संयुक्ता 

काभेशम हिमा ततः | विच्वकम् शमद्िमा दच्तयन्नसमुद्भवः | 
सत्या देहविसरगेश्च ततोदशषेश्वरोद्धवः। ततो वै पाव - 

तौश्ख ॒ मडिस्त्ः परिकोत्तेनम् | गङ्ख शखाध महिमा 

नभेदेशसमुद्धवः । सती श्वरसरत्पत्तिरद्टतेशा दिवस नम् । 
व्यासख हह भुलस्तभ्भो व्यारशापविमोक्णम् । चे्तोधै- 

कदम्ब' च मुक्तिमणडपसङ्धा । विद्धे शाविभः व्वा ततोयाला 

परिक्रमः | एतदाखपरानशतकं क्रमेण प्ररिकीलतितम्”" | 

काशौनाथ ०६ त° । महादेवे काशी पत्थादयोऽप्यत्र'' कालं 

-निकटतो ज्ञात्वा काशोनायं समाच्रपरेत्'" | काशोनाथ' . 

समाच्रि्य कुतःकालमयं णाम्'” काशौख० । 

काभौोयाता स्त्रीऽन°| काशीस्तौर्येषु यात्रायाम् ततप्रकारः 

काशौख० द शंतोयथा । 

^“ ञदव्यास उवाच | निशामय महाप्राज्न ! लोमहर्षण ! 

वचमि ते । यथा प्रथमतो याता कन्॑व्या यातिकेरदा । 
सचेलमादौ संस्ञाय चक्रएुष्करिणौञ्लि। संतप्य 
देवान् सपित॒न् ब्ाह्नणां च तथार्थिनः । आदित्य द्रौपदीं 

विष्ण दण्डपाणि मडेच्वरस् । नमङ्त्य ततोग्छ ह्,द्, 

दुष्डिविनायकस् । च्नानवापौ मृपस्य, थग नन्दिकं तबोऽद्ं 

येत् । तारकेशं ततोऽभ्यद्ध महाकालेश्वर ततः | ततः 

घनदैख्डपा रित्ये घा पञ्चतीर्थिका। दैनन्दिनि विधातव्या 

महाफलमभोप्डभिः । ततो वेशे री यात्रा कारयां सर््ा- 

थं सिद्धिदा | दिसप्नायतनानाञ्चु१४काग्यं यात्रा प्रयललतः। 

^ कष्ण; प्रतिपदं प्राण भूतावधि यथाविधि। अथ वाप्रतिभूतञ्च 

चेल सिदधिमभो प्ठभिः । तत्तत्तीधेरुतस्ानस्तत्तज्द्गरता- 

चनः | मौनेन यात्रां कुर्वाणः फलं प्राप्नोति वालिकः । 

खाड्गर प्रथम पशग न्मत्स्योदर्य्यं लोदकः । लिपिषटपः 

महारवं ततोपै लत्तिवाससम् | रत्र शं चाथ चन्दर शं केदा- 

रं च ततोत्रजेत्। ध्म“श्वर च दोरेशं गच्छे त् काभेचर ततः । `` 

विश्वकम्पोशवर' चाघ सिकरी चरं ततः | विमुक्तं अर - 

दृषा ततोविश्वेशमद्धं येत् । रषा याला प्रयत्नेन कर्तव्या 

चे्वासिना । यस्तु चेनम्प्त्वात नैतां याला समाचरेत् | 

विन्नाूख्योपतिषठन्ते चेलो ् ारनस्चकाः | अष्टायतनयाः 

+ 3. 
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नाऽन्या कत्तव्या विन्नशान्ततरे ! दन्तेशः पाव्य तीशद्च नथा 

पशुपतौश्वरः | गङ्ग यो नम्मेेशञ्च गभमसतौशः सतीश्वरः । 

ऋटमस्तारकेश् प्रत्य्टमि विशेषतः | दशगान्ये तानि लि- 

ङ्गानि हापापोपशान्तये | अपरापि शुभा याला योग- 

चेभकरी सुदा । सव्वं विन्नोपह्न्ती च कर्व्या त्तेलवा- 
सिभिः। शेलेश' प्रथमः वोच्छ वरणास््ानपूवेकम् | 

खञान' तु सद्गन्मे लत्वा द्रट्व्यः सङ्कनेश्वरः| सखलौन 

तीर्थे चक्ञातः पथेत् खलो नमोश्वरम् । स्ञात्वा मन्द्ा- 

किनौतीथेः द्रष्व्यो मध्यनेशवरः ¦ पथय विरण्यगभेशं 

तत्र तौवेः कतोद्कः | मणिकखयौ' ततः ्ञात्वा पशे - 

दीशानमौश्वरम् | उपरशान्तशिव" पशमेत् ततूक्रुपविहि- 

तोदकः ¡ पञ्चच्ड़ाचचदे स्ञात्वा च्चे ्स्थान' ततोऽ- 

शयेत् । चठःसषद्रकूपे ठ स्नात्वा देवः समञ्खंयेत् । 

देवाचे तु यावापौ तजपस्यभैने कते ! शुक्र श्वर' ततः 

पश्येत् ततकूप्रविदह्ितोदकः | दण्डखाते ततः स्ञात्वा 

व्याघ्रो श्य् जवेत्ततः। शोनकेश्वरकुण्डे त॒ सान" 

कत्वा ततोऽञं येत् ¦ जम्ब् केथ' म हालिङ्ख' सत्वा यातरा- 

मिमां नरः । कन्न जायते भूयः संसारे दःखसागरे | 

समारभ्य प्रतिषद' यावत् ष्ण चतुदशीम् | एतत् कऋ- 

भेख कत्तं व्यान्ये तदायतनानि वै; इमां याल्ां नरः 
त्वा न भूयोऽभिजायते | अन्या याला प्रकत व्य - 
कादशायतनोद्धवा | अग्नो घ्कुण्ड सु्ञातः पण्य दग्नौ 
भनीश्वरम् | उर्व शीश ततो गच्छे ततस्तु नङुलोशवरम् । 
आषाढो ततो दष्टा भारभूतेश्वर ततः । लाङ्गलो- 

शमयालोक्य ततस्तु लिषएरान्तकम् | ततो मनःप्रकाेश 

प्रतोकेशमथो व्रजेत् । मदालसेश्वर' तश्यन्तिलपर्े्वरः 
ततः। तवेकादशलिङ्गानाभेषा काव्यां प्रयत्नतः । 
द्मां यात्रां परजव्वाणो रुद्रत्वं प्राभर्यान्नरः। अतःपर' 

प्रवच्छाभि गौरीयात्रामलुत्तमास् | श्ुक्पन्ते तीयायां 

सा यात्रा विष्वग्टद्धिद्ा । गोप्रे च्छतीर्थे चु्ञाय सखनि- 

भँलिकां ब्रजेत् । च्येखवाप्यां नरः सनात्छा ज्येष्ठां 

गौरीं रुमचयेत् ! सौभाग्यगौरीः संपूज्या न्नानवा््यां 

शषतोदकेः । तनः श्टङ्कारमौरीश्च तत्रैव च कतोदकः । 

ख्ञात्वा विशालगङ्कायां विशालार्चौँ ततो व्रजेव । 

खातो ललितातोधेः ललिनासचेयेत्ततः | दातवा 

भवानोतीरयेऽथ भवानीं परिपूजयेत् । मङ्गला च त- 

लोऽभ्यञ्चय चिन्दुनौक्ञतोदङ्ेः । ततो गच्छे काहालच्डीं 

स्थिरलच्छौसद्ब्रये | इमां याला नरः लत्वा सेतरेऽ- 

५६ का०्बायदरे 

काभौ 

चिन् क्तिजदानि। न इःखेरभिभूयेत इ-हाखतापि 

कुत्रचित् ।, कुय्यात् प्रतिचतुर्थौ ह यात्रां विश्चेशितुः 

शुदा | ब्राह्मणे सदह शादेया वै मादक सदे | 

भौमे मैरवयात्रा च कार्यां पातकहारिशौ । रविवारे 

रव्या च्छं वा रविसंबुजि | तत्रैव रविसप्रम्यां 

सर्वेविन्नोपशान्तये | नवस्यामथ वाष्टम्यां चख्डोयाला 

शुभावहा । अन्तम्ट इख वै याला कर्त वरा प्रतिवत्स- 

रम् । प्रातः स्ञान विधायादौ नत्वा पञ्च विनायकान् | 

नमरत्याथ विश्वे श' स्थित्वा निव्वा णमर्डपे | अन्तग्टः - 

हस्य यातं. पै करिष्ये ऽघौषशान्तये । ग्टहीत्वा नियम 

चेति गत्वाथ मखिक्सिंकाम् | स्त्वा मौनेन चागत्य 

सरिकः शम येत् | कम्बलाश्वतरौ नत्वा वादुकोशम्म- 

शम्य च | पवेतेश' ततो दष्टा गङ्काकेशवमप्यथ | 

ततस्तु ललितां दा जरासन्धैश्वर' ततः । ततोवे सोम- 
भाथञ्च वाराहञ्च ततो व्रजेत् । ब्रह्यश्वर' ततो नत्वा 

नत्वागस्तौश्वर' ततः! कश्यपेश' नमङ्न्य हरिकेशवनं 

ततः । वैद्यनाथ ततो इषा भरुवेशमथ वीच्छ च । गोक- 

रे श्ररमभ्य्च्ं हाटकेथमथो जेत् । अस्थिचेषतड़ा- 

गेऽथ दृट्वा वै कौकरेश्वरम् । भारभूतं ततोगत्वा चित्रयु- 

प्रे श्चर' ततः । चिल्लषण्टां प्रणम्याथ. ततः पशुपतोश्च- 

रम् । चन्द्र श्चा वौरेयो विन्य शोऽग्नोश रव च | 

दिवामहेचवर' नत्वा  तवस्तु कलसेच्वरम् } 

नागेश्वरो इरिखन्दररि तामखिविनायकः | सेनाविना- 

यश्चाथ दृष्टवतः सूषैविन्न्ृत् ¡ वशिषटवामदेवौ च 

ससतिषपधरावुभौ । दरष्टवयौ यल्लतः काष्यां भद्ाविन्न 

विनाश्कौ † सीमाविनायक चाथ करुणेश' ततो 

व्रजेत् । लिसन्ध्ये शो विशालाश्लौ धम्म शो वि्वबा्का । 

आशाविनायकक्ाथ इद्धादिग्यस्ततः एनः । चर्व - . 

श्वर' लिङ्क ब्राह्मीशख ततः परम् | ततो सनःप्रकाभे- 

शं ् रमशानेशस्ततः परम् | चण्डो चरण्डोञ्चरौ दशौ 
भवानौशङ्करो ततः | दुल" प्रणम्य च लतो राज- 

राजेशमर्चयेत् । लाङ्ली शस्ततोऽभ्यच्यं स्तसतु न~ 

कुलीश्वरः | परान्न शमधो नत्वा परद्रवगरे श्वर ततः | 

प्रतिखहेश्वरः चापि निष्कलङ्कशमेव च । माकण्डये- 
अमभ्व््यः तत आय॒सरसेश्वरम् । गङ्ग ोऽच्यं खलो ज्ञान- 

वाप्यं स्नानः समाचरेत् । नन्द्किश नारकेश भट्ां- 

कालेश्वरः ततः | दश्डपाणिं महश्च मो्तेशं प्रणमेत् 

तदः । वीरभद्रेश्वर' नत्वा अविखक्त शवर' ततः | विना- 

४.९० 



काभौ [२.३६ | 

यकांस्ततः पञ्च॒ विश्वनाथ ततोव्रजेत् । ततो भौन 

विद्छञ्याथ मन्त्रमेतखदौरयेत् । अन्तग्ट॑हख यात्रे य' 

यथाकद्या लता स्या । नुप्रनातिरिक्तया शम्भ: प्रीयता 

सनथा विभुः । इम मन्त्रः सशदधाग्ये क्षण वे सक्तिम- 

खडपे । विशम्य यायाद्भवन निष्ापः षरवाच्नरः | 

संप्राघ्य वासरं विष्णोचिष्ण् तोष सव्वंतः| काय्या 

वात्र प्रयत्नेन मह्ापुरयसच्छङ्धये | नवम्यां पञ्चदश च 

सलस्तम्भ' सभ्चेयेत् । दःखरुद्रपिशाचत्वे न लभेद् 

यद्छ पूजनात् । च ्ापूर्वमियं याता कत्त व्या तीर्ध॑वा- 

सिभिः । सर्वस्यापि विषेण काय्यं यावराच्च सर्व्वतः | 

न बन्ध्य' दिवस" कुया हिना यात्रां कचित् कतौ । याल्रा- 

हयः प्रयल् न कतं व्य प्रतिवासरम् । च्यादो स्वगे तर- 

ङिण्यास्ततो विश्वेशितुःस्तवम् । यसय बन्ध्य' दिनि" यातं 

कारय निवसतः सतः | निराशाः पितरस्तदख तस्ि- 

च्नेव दिनेऽभवन् । सदः कालसर्पेणस दो ख्टव्यूना- 

स्पुटम् । स ख्टस्तत्र दिवसे विश्वो यत्र॒ नेचितः | 
शव्वं तोधे'घु सस्नौ स सयातं व्यधात् खच। भणि 

करटा तु यः कातो यो विग्चेशं निरत । सत्य' सत्यं 

पनः सय" सत्यः सत्य एनः एनः | उशयोविश्र- 

श्वरो, नित्य' स्ञातव्या मणिकश्ि का" | 

काशौरदस्य न काशयारडखम् । #काशीस्ये : कत्तं व्याचा- 
रभेदे २तनुमाहात्मय्प्रकाशने त्ख काशीखण्दशित'यधा 

4बेषां छदि सदैवास्ते काशो त्वाभोविषाङ्ग<ः (शिवः) 

संसाराशोविषविषं न तेषां प्रभवेत् कचित् | गभ- 

रच्तामखिर्म्मान्त्ः काशीवस् हयात्मकः । यख 
कण्ठ सद्ा ति तखाकुशलभीः कुतः । सुधां पिबति 

योन्यं काशीवणेदयाक्िकाम् | स नैव्नंरीं दशां 
हित्वा दधैव परिजायते। शत' करषाश्टतं येन 

कथोत्यच्चरयुगमकम् | न समाकणयत्येव स एनगे्मजां 

कथाम् । काथौरजोऽपि यन्दधिः पतेदयनिलातम् । 
चन्द्रथेखरतन्छ धां भवेच्न्द्रकलाङ्खतः। प्रसङ्कतोऽपि 

यन्न बपथमानन्द्काननम् | यातं, तेऽल्न न जायन्ते ने- 

रन् पित् काननम् | गच्छता तिष्ठता वापि खपता जाय 

ताथवा | काथीयेषसडामन्त्ो येन जघ्रः स निर्भवः| येन 

बौोजाच्चरयुगं काशीति दि धारितम् । खवोजानि भव- 

न्यव कम््वीजानि तख वै| काशी काशीति काभौति 

जपतोयख्य संस्थितिः | आन्यल्ापि सतस्तख परो सक्तिः 

शरका्ते। चेममूकतिरिवं काशो शेममत्तिमयो भवः । 

काशौ 

चेममत्ति स्िपथगा नान्यत् क्तेमलयं कचित् | जाह्मणा- 

मामिति वचः सेत्रभक्तिवि इ"हितम् | निशम्य गिरिजाः 

कान्तस्तुतोष नितरा हरः } प्रोवाच च प्रसन्नाना चन्या 

यूं दिजभेभाः ! | येषामिद्ेदशये भक्तिमेम तेलेऽतिषाबने । 
जाने सत्वमया जाताः स्ेल्खाख निषेवणात् | नर- 

जस्का वितमसः खंसाराणेवपारगाः | वाराण्खास्तु ये 

भक्तास्ते भक्ता मम नि्चितस्। जोवन्.कता हि ते नूनं मो- 

चलच्छया कटाकिताः । यैश्च काशोस्थिनो जन्तुरल्सकोऽपि 

विरोधितः। तेखच विश्वम्भरा सवां मया सह विरो- 

धिता | वाराश्स्यास्तु नामापि यो निशम्यालुमोदते | 

षि ब्रह्माण्डमखिलं धर् वन्ते नामो दितम् | निवसन्ति । 

हि ये मत्यां अखिच्नानन्दकाननै | भमान्तःकरण्ये ते वै 

निवसेयुरकलमषाः । निवसन्ति मम केवरं मम भक्ति न~ 

क्वं ते| मस लिङ्गधराये नो,न तालुपदिशाम्बहम् | काशो 

निवांखनगरी येषां चित्ते प्रकाशते । ते मतपुरः प्रकाशन्ते 

नैःख्रोयखखा चिया ताः । मोच्तलच्छयोरियं काशो न गेभः 

परिरोचते | खलं च्छं काडन्वमाणेभगरः पतितास्ते न 
संशयः। कार्थं संकाङ्न्तमाणानां एरुषाथे चठषटयम् । एुरः 
किङ्करवत्तिष्ठ न्मा रुप तो दिजाः! । आनन्द्कानने हतर 

ज्वलन्द्ावानलोऽखग्र हम् । कम्प्र वौजानि जन्त नां ज्वाल- 

ये, न प्ररो ये| वस्तव्य' सतत काशां यध्व्योऽह' प्रयल्नतः। 

जेतव्यौ कलिकालौ च लब्धव्या सक्र ङ्ना। प्राप्यापि का- 

शँ इबुदधि्यो न मां परिभेवते | नख इहस्तगता्याशु केव 

ल्यच्रौः प्रणशवति । धन्या मद्धक्तेलच््याणो जाद्भखाः 

काशिवासिनः; यु य+यद्े तसो उन्तौन दरोऽंन काशिका; 

दातव्यो वे वरः कोऽल्न व्रियतां स यथारुचि | प्रेयांसोमे 

यतो यूयं क्ते बसन्नयासकारिणः । दूति पौत्वा सहेशा- 

नरुखक्लोराच्छिजां धाम् । परितुप्रा दिला सवे" 

वत्र ैरमत्तमम् । ब्राह्यणा ऊः । उभापते महे आा- 
न} स्ैप्न ! वर रष नः। काशौ कदापि न त्याज्या भव- 

ता भवतापद्ृत् ! । वचनाद्ाद्यणानान्तु शापो मा प्रमव- 

त्विह | कदाचिदपि केष्ण) चत् काशना भोच्ेऽन्तरायकः | 

नव पादाम्ब् जन्दे निन्दा भक्तिरस्तु नः | च्ाक्ले- 

वरपातञ्च काशीवासोऽस्तु नोऽनिशम् । किमन्येन वरेणे- 

श देय एष वरो हि नः| वधभेहान्धकध्व'सिन् ! वरमन्यः 

इ्ौमहे | तव प्रतिनिभीकत्यासखराभिच्लदम्निमावितेः । 

प्रतिरितेष चिङ्गघ॒ सान्निध्य भवतोऽखिष | खत्वेति 

तेषां वाक्यानि तथास्तिति पिनाकिना । मोचेऽन्योऽपि- 
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अरो दत्तो श्नानं वञ्च भविष्यति | पनः प्रोवाच देवेशो 

निशाभयत भो दिजाः! | हितं वः कथयाम्यत् तद् चौ - 

यतां शरुवस् । सेव्यो त्तरवहा निट लिङ्गम" प्रय- 

ज्ञतः। दमोदान' दया नित्य कत्तव्य सुक्तिकाद्धिभिः । 

दमेव रसद कथित, चेलवाङ्निा | मतिः पर हिते 

काव्यां वाच नोद्धेगलदचः । मनसाऽपि न कत्तव्य 

भेनोऽल्ल विजीगौध्या | ऋत्यर्धमश्य' यस्नात् सकत" 

सुकतेनरत् । अन्यतर यत् शत पाप' तत् काशां परि- 

मशति | वाराणां ठत" पापमन्तं हे विनशवति | 

चन्तर्गेहे छतं पापं पेशाचय्रनरकावहम् । पिशाचनरक- 

प्राभिर्मच्छत्येव बद्ियैदि । न कल्यकोटिभिः काशां कतं 

11 प्रभुजग्रते | किन्त रद्रपिशाचत्वं जायतेऽनादुवलयम् । 

भाराणय्ां स्थितो यो तै पातकेष्वारतः सदा| योनिं 

प्राप्यापि पाची व्भाणामयुतत्रयम् | एनरलौ व निवसन् 

श्ञान' प्राप्धत्यद॒त्तमम् । तेन न्नानेन संप्रा भोचमाप- 
खत्य नुत्तमम् | दष्क, तानि विधायेदध बहिः 

पञ्चत्वमागताः | तेषां गति' प्रवच्छामि श्टणुत दिज- 

सत्तमाः ¦ । याम्याख्या से गणाः सन्ति घोरा विकत- 

मूततयः । मूषायां ते घमन्दादौ चेलदष्क, तकारिणः | 

मयन्त्यनपप्रायाञ्च ततः प्राचीं इरासदाम् | वर्प्॑क्ाले 

इराचारान् पातयन्ति महाजले । जलौकाभिः सप- 

द्ाभिरदैन्द छेजलोद्धमैः । इनिवारे च॒ भसकेर्द श्यन्ते ते 

दिवानिशम् । ततो याम्यं छिमत्तौ ते नीयन्ते ऽद्रौ हिमा- 

चये ¦ अशनावरणे हो नाः क्रोशयन्ते ते दिवानिशम् | 

मरूस्यले ततो सप्र वारिटृत्तविव;जैते । दिवाकरकरं- 

खग: स्वा्यन्ते ते पिपासिताः । क्त शितास्ते गरै- 

खूयैयांतनाभिः समन्ततः । इत्य कालमसङ्-ख्यात 
भानोयन्ते ततख्ति्ट । निवेदयन्ति ते याम्याः काल- 

राजान्तिकं ततः | कालराजोऽपि तान् दष्टा कम्मे 

सं मायं दष्क, तम् । विवस्त्ान् चुघ लब्नटो- 

दरत्वचः । अन्द रदरपिशाचेचच सह संयोजयत्यपि । 

ततो र्द्रपिशाचास्ते भमैरवाचचराः सटा सहन्ते 

कममग्यधं चुत्तङलम्नतव्मम्भवम् | आहार रुधिरो- 

स्धिश्र' ते लभन्ते कदाचन| ख्व लययुतशंख्यातं कालं 

तलापि दःखिताः। शसशानस्तम्भरनभितो नीयन्ते कण्ठ- 

प्राथिताः | पिपासिता अपि न तेऽम्ब सशेमपि चाभ युः। 

श्र सं्ोणपापरास्ते कावमैरवदशेनात् । दरव देहि- 

नो भूत्या छच्यन्ते ते ममान्नया | रंखान्न कामयेदत्र 

वाड मनःकम्म णाष्यषस् | शुचौ पथि सदा स्थेय' महा- 

लाभमपीप् भिः । नाविखक्त स्टतः कञिन्नरकं याति 

किल्विष । ममालुयहमासाद्य गच्छत्येव परां गतिम् । 

व्यनशन' यः कुरूते मद्भक्तं इह सुव्रतः | न तद्ध पुन- 

राततिः कल्यक्रोटिशनेरपि । अशाश्चतभिद' ज्ञात्व 

मानुष्यं ब्धकिल्विषम् । विक्त ॒सदा रेव्य' संसार 

भयमो चकस् । नान्यत् पश्यामि जन्त, नां सक्ता वाराणसीं 

रीम् । सवैपापप्रशमनौं प्रायञ्ित्तं कलौ युगे । 

लन्पालरस हस्त॒ यत्माप' सपाजिनम् । अविक 

परविषटख तल्सवे ब्रजति च्यम् | जन््ान्रस हदते ष 

युञ्जन् योगं यदाभ्,यात् । तदि हेव परो सोच्तो मरणादधि- 
गम्यते । तियेगयोनिगनाः सत्वा येऽविक्तं कतालयाः । 

कालेन निधनं प्राघ्रास्ते यान्ति परमां गतिम् । अविष्ठक्त 

म शेवन्ते ये मूदास्तमसा ठता: । विणमूतररेतसां सध्ये 

ते वक्षन्ति पुनः पनः । अविसक्त' समासाय यो लिङ्क 

ख्यापयेत् सुधीः | कल्पकोटिशतेवा घ॒ नास्ति तख 

षुनर्मवः | ग्महनक्तत्रवाराणां कालेन पतन" भुवम् । 

चछविख्क्तखतानान्तु पतन" मैव विदयते । ब्र्रद्धत्यां नरः 

कत्वा पञ्चात् संयतमानसः | प्राणांसूयजति यः काशां 

स सक्तो नात्र संशयः | स्त्ियः पतिन्रेता याञ्च मम भक्ति 

समाह्हिताः । अविसक्गो श्टता विप्रा | यान्नि नाः परभां 

गतिम् । ऋतो तृक्रमणकालेऽ दह" ख यभेव दिजो ततमाः ! । 

दिशामि तारकं बह्म, देहौ खा्येन त्यः} मन्ना 

मम भक्तच्च मयि सरव्वापेतक्रयः | यथा मोत्त[मिहा- 

नोति न नथाऽन्यत्न कुत्र चत् | मरण निश्चितं ज्ञात्वा 

गतिञ्चाच्चखदायिनौम् | चलम गन्तुकं सधे, ततः कार्शीँ 

समाश्रपरेत् | काशौ समाचिता यैस्तु मनोवाकायक्मभिः, 
-तानत निग्र लधियो निर्वाणस्रीः | सम.खयेत् काशीस्वि- 

तक्मपि यः प्रीणयेनन्यायजैर्भनेः । तेन तैलोक्यम- 

खिल" प्री.खत' त मया सह| यः प्रीणयति पण्वात्मा 

नि्वाखनगरीश्वरम् । प्रणयेन स्थिता नित्यः नान्नणाः ! 

मीण्यामि तम् । दिवोदासोऽपि राजभिः काशीं धर्मेण 

पालयन् । स्देहयो भद् प्राभधौ यतो न पुनरागतिः | 

अन्न योगस्तथा ज्ञान सक्रिरेके जन््नना} अतो 

विखक्रमासाद्यं नान्यद् गच्छे तपोवनम् | मों ̀  सुलभं 

श्नात्वा संसारञ्चातिभौषणम् । अश्ना चरणौ हत्वा 

कालमत्र प्रतीच्चयेत् | अविषक्र' परित्यज्य यदा या- 

खन्ति भियः । ₹शि्न्ति तदा भूताग्यनगोनयरकरना- 
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नेः | प्राण्य वाराणसीं पण्यां सि दिक्ते्म तत्तमम् । 

परिनिकान्तुमनप्रल कश्च जन्तोमेतिभेवेत् । महादानेन 
[। १ कः 

चानय यत् फलः लभ्यते नरः| अविक्त त॒ काकिनयां 

दत्तायां तदशा्यते । एकः समञ्ं येक्िद्क' तपस्तप्येत चा- 

परः। तयोमष्ये ठसच्रष्ो यो लिड पूजयेदिह । 
तौरा नरे गधां कोटिं विधिपद्यः प्रयच्छत | एकाह" यो 

दत् काशां काशौवासौ तयोवेैरः | अनत बाद्य- 

ष्ठानां तु कोटिं संभोज्य यत् फलम् । वाराणस्यां तदे- 
केन भोजितेन तदाष्यते | सच्धि्ित्यां करे राड- 

यस्तो दिवाकरे) ठलाषुरुषदानेन कायां भिचा 

सपा भवेत्| मेह प्रम च्धोतिरापातालाहयरव- 

स्वितम् । अतीत्य सब्यलोज्ञादोनननतलिङ्खनपष्टक् | 

थिव्यनःस्ितं लिङ्गमविखक्त अरन्ति वे । कलुभेले 
वि्ठच्यने महृद्धिरिति निञेतम् | खजित् के त 

बेनाह बटः स्छटः समञ्खनः। सम्भावय तारकं न्नान 

न स भूयोऽभिजायते | यो मामिह समभ्यव्यं निव 

तेऽन्यत्र क॒लचित् | जातेऽपि मां प्राष्य स विसुक्तो 

भवि्ति। इष् ङ्घा चेलमाहाद्य दिजानामसतो 

रः | पश्यतामेव तेषान्तु तत्रं वानड्हितो$भवत्'” । 

काशौसेतु ए तिस्य लौसेतव गते काशोमाहासयात्रादिवि- 

धायके खन्यभे दे । 

काथ प° काश्यां भवः ठङ्् कारेनपल्यापत्यं वा ठक । का- 

शयां भवे स्यां प् । “भरतः खलु काशेयोमुपयेभे 

सावं शेन छनन्द् नाम तखा जज्ञे मुमन्द् नाम" । 
भार आ०'€५ | 

कागौश(स) न° काभि प्रकाशमीषट रश-क ¦ (होराकस ) 

 च्याते उपधातमेदे “काशोशं (सं)धाठकाशोभं (सं)गांण- 

काशोश(स)मित्यपि । तदेव किच्चित्पौतं ठ एुष्मज्ञाशोश 

(ख)मुच्रते । काथौय(स) नन्तमृष्णञ्च तिक्तञ्च दठवर' 

तथा । बातश्ेश्रहरं केशंगर रेतःकण्ड विषप्रणुत् । म्व 

कच्छराष्सरीचितनाशनं परिकोतितस्” भावप्र° काशीं 

दोभरि स्यति सो-क । दन्त्यान्तोऽग्यव भावप्र° | 

काशू(स्) तो कथ(स) ऊ शिञ्च उ ज्वल द्तोमे तालवग्रमध्यपाठः 

पार स्तवे दन््यमवयपाठः. १शक्ति्पास्त्े रविकल- 

वाचि च मेदिशददगौ रोगे शब्द्चि° । 
काशू(सु)कार ए काश (छ) विकलवाचं करोति क-अण- 

उष-क०। शुवाकेथ बच तत्फलसेवने हि जिङ्खा- 

जाद्यात् बो वैकल्यं लायते इति तस॒ तथात्वम् । 

[ २०२८ | काश्मौ 

काशू(स्)तरो स्ती° म्बा काखः (खः) इला टर 
डष्र | हस्व काख्नामास्त्रभेदे | 

काश्म(श्व)रौ स्तनौ काश-वनिप् वनोरच नचानादेथः एषा 
वाव मः| गाम्भव्याम् अमरः, फलेऽपि हरीत 

अणोलुपि स्तौ ।' “विल्वान् कपिलल्यान् जम्बच का्ज- 
रौषदरीस्तथा'"भा०्व १५८अ० | 

काश्मग्यं ए" काष्सरो + खाये ष्यज । गाम्भायाँम् असरः 
““वदरेद्. दकाप्सग्ं भज्ञातकफलानि च" भाखातु° ५३०। 

अयञ्च सधुरवगे पियालवो जकाश्सये त्यादुपक्रभे “समा- 

सेन सषुरोवगेः” इते उक्तः । 

कामौ र न° काष्लीरे भवः कच्छा अण | १एव्करमूले अम०। 
२्टङ्खे शकाद्.मभेदे भेदि “काष्रसो रदेशगे चेले कुद मं 
यत् भवेद्धि तत् | च्छकेशरमारक्त' पद्मगन्धि तदु- 
ल्मम्” भावप्रण तत्सख्छपादुक्तम् । काःौरद्रव- 

खान्दरदिग्धवपषः'' भन्ते । “काश्यो रागुरुकस्तरो- 
लिल इरौकाशोषएराधोश्री' अन्नदास्त° । $काश्मोरदे- 

शभवे लि° स्तिया ङेप॒ |“नतिन तेनेवमापच्वा काश्णोरौव 

तरङ्कमीः' भागवि०्अ० | सा च ५ गाम्भीग्वीं भावप्र | 

काश्जोरदेशानां राजा अण॒ । ६ तट शराजे ।““काण्मोराचच 
कुमारञ्च घोरका हंसकादनाः । शिविन्निगत्त यौेयाः 

राजन्या भदट्रकेकयाः” भा० स०५२। काष्मीरोऽभि 

जनोऽख सिन्धुर । पिलरादिक्रमेण 9 तह शवासिनि ति° 

“काश्जोराः सिन्धुसौवौरा गान्धारादभेकास्तथा'" भा 

मो०्अ० | “दराभोराञ्च दरदाः काश्जीराः पत्तिभिः 

सह" तत्रव । “शारदामढमारभ्य कुद माद्वितटान्कः । 
तावत्काश्सौरदेथः खात् पञ्चाशद्योजनातकः"” इत्य् क्रे 

देशभेदे च । ““काष्ीरोष् सरो दिव्यः नात्रा सुदरकमान- 

सम्" छश्च | कारो रमण्ड लतोर्थादिकथा भा०व०१३०अ* 

यथा^एषा रम्या रिपाणाच नदी परमपावन । अनर वै 

एत्न रोकेन वशिष्ठो भगवाद्धपिः | बह्खात्नानं निपतितो 

विपाशः एनरुत्यितः । काष्कीरभर्डलञ्तत् सव्वं पुख्य- 

मरिन्द्म ! | महरिभिचाध्य्, धितं पण्चेदं नाभिः रुद | 

यन्नोत्तराणां सव्वे^षाद्षोणां नाड्ष्खं च | अग्ने ङ - ` 

बाल संवादः काशगपख च भारत ! | रतहु.रं महाराज | 

मानस प्रकाशते । वर्षमख गिरे ध्ये रामेण चरौमता 

कनम् । एष वातिकखण्डो बे प्रख्यातः सत्यविक्रम ! | 

नाश्वन्तेत यह र विदेहाइ्तरञ्च यः । इदमाचर्मरं 

रेेऽखिन् पुरूषभेभ ! ¡ चौखे युगे त कौन्तेय } शर्वं ख 



काश्य 

सुह पार्षदैः | स्टोनया च भवति दैनं कामर्पिणः। 
अञित् सरसि सव्ये" चेते मासि पिनाकिनम् | यज- 

न्ते याजकाः सव्य परिवारशुभायिनः । अलोपस्छ, शग 

सरसि च्रदड्याना जितेन्द्रियः| च्ौखपापः शुभान् 

खाकान् प्राभ्ते नात् संशयः” । 

“काश्ोरमण्डले नद्यो याः पतन्ति महानदम् | ताः 

नदीः सिन्धुमाख्ञाय शोलवान् सगेमाभर यात्” भा. 

आलु०२५अ० | काश्सो रदेशउत्पत्तिस्थानत्व नास्त्य याः 

अच टाप् । ् कपिलद्रा्षायां स्त्री राजनि० | € अति- 
विकायां स्त्लौ भेदि० । 

काश्मोरक "लि काश्णोरे भवः मनुष्यस्तत्स्थोवा वुञ् | 
काश्सीरदेशोद्धवे १मदुब्य २्तत्स्ये च ¦ “ततः काष्मोर- 

कान् वीरान् चत्रियान् चतियेभः'” भाग्स° २६अ० | 

कश्मीरज न° काश्छोरे जायते जन--ड त° | कुष 

(कड्) रकः, म मेदे च भेदि । शएव्करमूले विचः | 
काश्मौरज मन् न° काश्लीरे जन्म थख । ङः मभेदे अमरः | 
काश्मर्यः लि° काश्लोरेण निं त्तादि सङ्काथा०चतुर्यीं र्य | 

काशो रनिवैत्तादौ रङङकमभेरे न° 

काश्य न° कं जलमाद्य' यत्र कुत्सित' वा आश्य' अश-ण्यत् 

क्य+सार्थऽख वा | {मद्ये हेमच० । काश्टां भवःयत् | 

रकाशिराजे पु०। सख्ार्थेक । तत्नैव | “शलात्मज ेख 

स्तनयस्तख काशक: | काशख काशपः पुत्रो राजा 

दीषतपास्तथा”” ह{रवं° २६अ० । 

काश्यप नन्काशंयं मद्यं पिबत्यत्र पा-वञर्थै क ।\मांसे हेस- 

च० | मांतद्य मद्यपानायभिचारात्तथात्वम् | काश् 

राजमेदं पात नरकात् पा-क | काशगख पख 

शपुल्भेदे काणरशब्द उद्ा०) कशगुमख गोत्रापत्यम् विदा० 

अज | रेकशगपगोत्रापत्ये पुस्त ¦ 

लिक्षा० । १ ष्टगभेदे एसी भेदि० स्त्रियां जातित्वात् 

ङो । कशगरपे दम् अण् । ६ैकशग्रपसम्बज्धिनि लि 

श््टष एव दितेमेम आजः काशगपमपितम्” भाग०३,१५१ 

११क्ञो° | स्तिया गेष् । सा च ष्टयिव्याम् स्तो तसाः 

तवसम्ब ज्धतथा ततुद्धतत्वकथा भा० आहु०१५४अग्दक्ता 

यया “दमं भिं दिजातिभयो दित्ष्वं दच्तिणां एुरा । 

द्धो नाम पो राजंस्ततञ्धिन्तां मही यया । धारि- 

शौ सवेभूनानामयं प्राप्य बरो पः ! कथमिच्छति मां 

दात" दविलेभ्ो ब्रह्मणः छताम् । साऽ त्यक्ता गमि- 

ष्यामि म्भित्व' ब्रह्मणः पदर ! अयं सराष्रो पत्म 

- धकणादे सनौ ए | 

[ २५२९. ] 
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काश्य 

भूदिति तनोऽगमत् । ततस्तां कशग्रपो दष्टा वजनी 

थिवी तथा । प्रविवेश मं सद्यो इक्घात्मानं समाह्ि- 

तः] ऋद्धा सा सवतो जनन ठ णोषधिसमन्विता | धर्मोत्तरा 

नष्टभया भूमिरासोत्ततो छप} । वं वर्षसहस्र दिष्या- 

नि सततं छप || लिनः काशप्रपो राजन् ! भूमिरासौ- 

दतन्द्िता । खथागस्य महाराज ! नमरत्य च कथश्- 

धम्। थिवी काश्यपौ जनन छता तस महातमः” 

प्तदुगोत्रापत्थस्जियां स्त्री ोकष"“काशरपीवालाक्यमाठरी 

एतान् काशय पौ बालाक्यंमाठरीष॒लः"" शतेत्रा०१४,९,४,२१० 

€कशगपपत्यां स्तौ काशयपेयः । कशपगोल्रोत्षच 

विषखिकित्साभिन्न !?ग्छषिभेदे ए तत्कथा भागआ० 
` ४२्अगयथया 

“काशयपोऽभ्यागमदिदरौसतं राजानं चिकित्रितुम् । 
छतं हि तेन॒ कदभूड्यथा नं राजसत्तमम् ; तच्चकः 

पच्चगगच्र लो नेष्यते यमक्षादगम् ¡ तं दष्टं ण्चरगेन्द्रख ` 

करिष्ये ऽहमपज्वरम् । नल भेऽ्थेश्च धर्स च॒ भवितेति 
विचिन्तयन् । तं ददर्थं च नागेन्दरतच्तकः काशपं पथि । 

गच्छन्तमेकमनसं दिजो भूत्वा वयोऽतिगः | तमनव्रवीत् 

पच्गेन्द्रः काशयपं खनिपुद्धणबम् | क भवां स्वरितो याति 

किञ्च कार्ये चिकोषेति | काशय्रप उवाच | न्धं कुरू- 

क्लोत्पन्न' परीच्षितमरिन्द्मम् ! त्तकः पन्नगे स्ते- 

जसाद्य प्रधच्यति | तं दष्टः पन्नगेन्द्र ख॒ तेनाग्निसमते- 

जस! } पार्डवानां कुलकरं राजानममितौजसम् ; 

गच्छामि त्वरित सौम्य ! सद्यः कन्त सपज्वरम् | तेव्चक 

उवाच । अहं स तच्तको ब्रह्य सत धच्छाभि महोपतिम् | 

निवत्त ख न शक्तास्तं मया दट` चिकित्सितम् । काथ 

प उवाव | अहं ते" पतिं गत्वा लया दटमथज्चरम् । 

करिष्यामोति मे वुद्धिविं द्यावलसमन्वितः । 

त्क उवाच | यदि दृष्ट मये त्व' शक्त किद्चिद्धिकित्- 

सिम् । ततो इक्तं सया द्टमिमे जोवय काश्यप || पर 

मन्लवलं यत्ते तह्य यतस्व च | न्यसोधर्जन" धच्छामि 
पशमरतस्ते दिजोत्तम ! | काशग्ुप उवाच | दश नागेन्द्र ! 

इच्तं त्व" यद्येतदभिमन्यसे ! अद्हमेन' त्वया दद' जौव- 

विष्ये भुजङ्गमः ¡ । सौतिरुवाच । एवखक्तः सं नागेन्द्रः 

काशगपेन मह्ाक्रना | अदशद् टच्तमभ्य त्य न्यखोधं पन्न- 

मोत्तमः। भ छन्तस्तेन द््टस्तु- पन्नगेन महात्मना । 

अशोविषविषोपरेतः प्रजज्वाल समन्ततः । तं ्दगध्वा स 

नगं नागः काशं पुनरब्रवीत् } करू यलं जस्र ! 



काश्य 

जोवयैनं वनस्पतिम् | सौतिरुवाच | भखीभूतं ततो 

चं प्रगेन्द्रख्य तेजसा | स्वे भख समाष्ृत्य काशणवपो 

वाक्यमब्रवीत् ! विद्याबलं पन्नगेन्द्र ! पशव मेऽच्य वन- 

स्पतौ | अहं सञ्जोवयास्येनं पशयरतस्ते भुजङ्गम ! । ततः 

स भगवन् विदान् काधरपो दिजसत्तमः । भखाराथो- 

छत" इन्तं विद्यया समजोवयत् । अद्क.र' कतवा स्तत ततः 

पं इयान्वितम् । पलाथिन' शाखिनञ्च तथा विटपिनं 

पुनः| त इषा जोवितं इच्च' काशगपेन महान | 

वाच तच्च ब्रह्मचनैतदत्यदुभुतं लवि । दिजेन्द्र ! यद्िषं 

न्या मम वा मदिधद्ध वा । कं त्वमधेमभिप्रे प्याीःस 

तलत्र तपोधन ! । यत्तेऽभिलषितं प्राप" फलं तखान्र पोत्त- 

मात् | अहमेव प्रदाखाभि तत्ते यद्यपि इलेभस् । विप्र- 

शापानिभूते च च्तोखायुषि नराधिपे | षटमानखते 

विप्र! सिद्धिः रुशयिता भवेत् | ततो यशः प्रदौप्रन्ते लिष 

लोकेष वि्धतम् । निरंशुरिव बम्प शरन्तद्धौनभितो 
व्रजेत् । काशप उवाच | धनाय गास्यहं तत्र तन्ते 

देहि भजङ्गम ! । ततोऽहं विनिवर्तिष्ये स्ापतेयं प्र्ट हा वै। 

तच्चक उवाच | यावद्खनं प्राथयसे तसाद नस्ततो ऽधिकम् | 
अ इमेव प्रदाखामि निवत्त ख दहिजोत्तम ! । सौतिरुवाच | 

तच्चकसय वचः खत्वा काशग्रपो दिजसत्तमः। प्रदध्यौ खम- 

हातिजा राजानं प्रति बुद्धिमान् । दिव्यन्नानात् स तेजस्तो 

च्नात्वा त' पतिं तदा | चौ खायुं पारूडवेयमपावन्तं त 

काशयपः'* । 

कश्यपनन्दन ए कश्यपस्छायम् अस् कम्म १गरूढे अरुणे 
देदेवमात्र च । “ददानि मेदिनीभागं भवद्धोऽ्ं 

छरषभाः! । यजन् देशे करिष्यध्वं यन्नान् काश्यपनन्द्- 

नाः” भागयादु०६ ६अ° | “मरीचेः कश्यपः एतः कण्य- 

पात्त् इमाः प्रजाः । प्रजन्निरे महाभागा दच्षकन्या- 

स्त्योट् ग?" इत्य् पक्रम्य “दित्या दादशादित्याः स- 

न्ध्.ता भुवनेश्वराः” इत्य्का सव्वे*षां छराखरादीनां 

नतउत् पत्य क्तं : ४अस्षरादिषु च । कण्यपशब्ट ६८३५. 

विनिः [कण्यपगोत्ापत्ये 

काश्यपावन उस्त्ो° कण्यस्य गोलापत्यः नडा० फक् । 

काश्यपि पुणकशयरपे भवः इञ । ्ररुणे रगरूडे च । तयोः ` 
कश्यपेन विनतायासुतपत्तिकथा च भा० आखा० ३१अग्यथा 

““शुतञ्जिच्रेव कालेतु देवी दाच्वायख्णो शुभा | विनता 

नाम कल्याणो पुल्रकामा यश्रखिनौ। तपतभर 7 व्रतपरा 

चऋाता यु सवने शुचिः । उपचक्राम भर्तारं, ताष्वाचाथ 

[ २०४० ] काषा 

.कशग्पः। चारम्भ सफलो देवि ! भविता यश्वयेषसितः। 

जनयिष्यसि प्न दौ वीरौ लिषवनेशरौ । तपसा वा- 

लिखिल्याना मम सङ्कल्पजौ तथा । भविष्यतो महहाभा- 

गौ पत्नौ त्रौ लोक्यपूजितौ | उवाच चैनां भगवान् क- 

शपः पुनरेव ह । धाय्यं तामप्रमादेन गभयं छमहो- 

दयः ! एतौ सव्वं पतन््िणामिन्दरत्व' कारयिष्यतः । लो- 

कसम्भावितौ वोरौ कामद्छपविहङ्खमौ । शक्र त॒म 
घोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः | त्वत्सहायौ महावीर्यै 

भ्वातरौ ते भविष्यतः | नैताभ्यां भविता दोषः सका- 

शान्ते पुरन्दरः । वे्रठ ते शक्र ! सन्तापस्भेषेन्द्रौ भवि- 
ष्यसि । न चाप्येवं त्वया भूयः सेषव्या बह्मवादिनः । 

` न चावमान्धा दां ते वाग्बजा श्टथकोपना, । खवसक्तो , 

जगाचेन्द्रो निर्धिशद्ःख्तिपिष्टपम् । विनता चापि 

सिद्धायां बभूव छदिता तथा । जनयामास एनौ हावर्- 
शं गरूड तथा | विकलाङ्खोऽरुणस्तत्र भास्करस्य पुर ःस- 

रः। पतच्रिणाच्च गरुड़ इन्द्रत्वे नाभ्यधिचत'” | 

काश्यपिन् ष" मून्ति। काथयरपेन प्रोक्तमधीयते धिनि । 
~ काश्रपपोक्तथाखाध्ये ष । 

काष्यपेय ए कशगपखे यम् . अण॒ काशगेपौ कशपभाययौ 

तत्र भवः ढक | १कशगपपलोजाते स॒राद्रादौ । “इत्येते 

इादशादिल्याः काशयपेयाः , प्रकीर्तिताः” भाग्ादु* 

१५ ०अन्गरुडे च. ““नागस्तयकर यौव काशपेयो महा- 

बलः” भाऽखा०२२अ० ¡ “कापय्रमेयोऽखतार्ता ” धल- 

* पूजामन्त्रः | 

काश्यादि ए शज्जिढोः प्रत्यययोः प्रकतिभूते पाखिन्ण् रे 
शब्द्गष्टे स च गणः काशि गेदि (चेदि इति वा) 
सांयाति संवा अच्यत मोदमान शकुलाद ₹हस्तिकणे 

नामन् हिरण्य कर गोवासन भारङ्गो अरिन्दम 

चरित्र देवदत्त दशाम शौवावताम युवराज उपराज 

` देवराज मोदन सिन्ध्.भिन दासमित्र युघाभिल सोमभित्र 

ऋागमित्र सधमित्र (अआपदादिपवेषदात्कालान्तात्) आपद् 
खल्व तत्"'। तात्कालिकः | 

काश्यायन षस्तौ काशय्रख काशिराज मोतापत्यम् नखा० 
फक | काश्िधाजगोत्ापत्वे 

काषं ए कष्यतेऽनेन कथकर घडा | †!कषश्पाप्राणे (ब~. 

होपातर) ख्यते प्रस्तरभेदे शब्द्{च० | रकषिभेरे च 

काषाय लि° कषायेख रक्तः अश्च | कषाये रक्तं १वचस्त्रादौ 

“वदि वासांसि वभौरन् रक्तानि वसौरन् काषायं जाह, 



काष्ठ 

खो, माञ्च चनियो, हारिद्रं वैश्यः” चआाश्वन्यौ० 

१११९.६ | ““काल्यायन्ङ्गडद्धा या काषायवसनाऽधवाः"” 

अमरः | स्त्रियां डनेप॒ | तदन्ख रक्ार्थां खन्तत्वात् एका- 

धविरेष्य्लीलिङ्क शब्द् पर पु"वत् | काषा यौ कन्वा 

यख काषायकन्यः 

काषायणं ए° अश्वा गणे काशे त्यत्र काषेति पाठे गोत्रापत्ये 

कल | काषगोत्ापत्ये शुक्ञयजु्े दवंशान्तगते ऋषिभेदे । 
“काषायणात् काघ्रायखः'” शत ̀  जा०१२,७१३,२७ | 

काषायवासिक इसी काषाये वस्त्रे वासोऽसतयख उन् | 

कौटभेदे स्तियां डेष | “द चोडखः कब्णगोधा यञ्च 

काषायवासिकः'” चश्ु° । कोटशन्द् विडतिः। 

कषायिन् ए* भज्ि। कषाये प्रोक्तमधीयते चिनि | 
कषायभिपरोक्तथाखाध्यायिष् । 

काष्ठ न° काशत्यनेन काथ-कथन नेट् शस्य घ १अगलादेरि- 
जवना दारुणि “ससारमतिशुष्क' यत् खटिमध्ये समे- 

ष्यति | तत् काष्ट काष्टमित्याह्धः खद्रादिसषरद्गवम् 

इय क्रलच्चणयुक्त रदारूभेदे च | “व्काणेनवा नखेन वां 

कर्ड. येत” शत ०व्रा०,द५२,१, “यया काठञ्च काष्च 

समेयातां महोद । समेत्य च व्यमेवातां तढद्भू- 
समागमः” भा०ा०,८६४ ज्लो०“तयाश्सानस्तु णकाञ्च 

सब्वे' दिषटलग्रे खां प्रसतिं भजन्ति भागचा०,८६अ० | 

काष्टठक ति काविद्यतेऽख नडादि ऋ ङक च विल्व 
कादि° कमातरख लुक् | काव्युक्त | २अयुरचन्द्ने न 

अब्दभा° तद्ध प्रशस्तङाष्टवन्वात् तथात्वम् । 

काष्टकदलो स्लली कादभिव कठिना कदली । (काठकला 

कदलोभेरे राजनि० | [ङोष । 

काष्ठकोट ष स्त्री काषटोकोटः। वुष्वाख्ये कोटे हेम°स्तियां 

काष्ठकुट ए स्त्ली° काठं कुति कुट्-अश् उप स० | 

(काव्डोकरा) पञ्चिभेरे लिक्ञा° च्छनियां जातित्वेऽपि संयो- 

जोषधत्वात् टापु । [कामये कुटजे अवभ्बौ अमरः । 

आष्ठङुदाल ० कारमयः कुहालः + नौ कास्यमलघषषं णार्थे 
काष्टजम्ब स्त्री काषप्रधाना जम्ब :। मूमिजम्ब ठक राजनि° 

काष्टत्त॒ ए" काऽ तच्चति तच्च -क्िय॒। (कूतार)निप्रसिदध 
जातिमेदे । व् ख । काटतच्चकोऽप्यन् स्त्रियां जातित्वात् 

डष । कात च यकन्ल, माते वि । स्तयां टाप इति 

भेदः । [कभिभरे हारा० | 

क्राष्टतन्तु ए जञा तत्तरिव दोषेत्वे नावस्थितत्वात् । काष्ठस्य 

क्राष्ठट्ार् ए काषप्रघानो दारः! देवदाख्ढचचे राजनि° । 

[२०४१ ], काष्ठ 

तख शखाबाड्ल्ययेागेन काठप्रधानत्वात् तथात्वम् । 

काष्ठद्ु ष काठप्रधानेर, ठैत्तः । पलाशदत्ते राजनि° तच्छ 

काष्टतोऽपि पुष्मो द्रमात्तत् प्राधान्यात्तथात्वम् । 

काष्ठधाचौ फ़ल न° काठमिव शुष्कं धात्रीफलम् । च्ाम- 

लके राजनिऽतत्फलाभ्यन्तरे अष्ट: काषस्येव शरुन्कत्वा चख 

तथात्वम् । [लायाम् राजनि° 

काष्पारला सलौ काठमिव कठिना पाटला | सितपाट 

काष्मठो स्च द्रोमदः मठो काषेन निभ्करिता सढोव 

चितायाम् लिका । तखाः काटनिम्धिं तच् दरमठाकार- 
त्वात् तथात्वम् । 

कामय वनिकादात्मकं मयट् । {काटात्मके २कारतल्यकडिन 
हृदये निदेये च । “दू शाः केचिदाभान्ति नराः का 

सया इवः? | भा०रा०,२४४, । [हारा 

काश्मल्ञ ष काः भल्ल इव यत्र । अवनिहारखे यानभेरे 
काष्मौन न° काषटमिव मौनम् ¡ इद्ितेनापि खाभिम्राया- 

प्रकाशनद्छ्पे मने शन्द्चिऽ 

काश्लेखका ए० काट लिखति लुल् । धु्ा्ये कोटे । 
काण्लोदिन् ८० काञ्च लौहन्च सतोऽख । लौहुक्ते 

कामये सुङ्रे लिका 

काष्वल्लिका स्तो काष्ठमिव शुष्का वद्धिका | कटुकायां 

(कट्की) ख्याते बह्णोभेद वैद्यकम् [शरिवाभेदे राजनि 
छषाष्श्ारिवा सलौ काष्ठमिव शुष्का शारिवा | (अनन्तमूल) 

काटा सो काश-कथन् नेट् श्ष्यषः। श्दिशि। “ख 

राजपल्ोवदध आश शुक्त इवोडवः । आएवनं माखः 

पिष्टभिः काठाभिरिव सोऽन्वहस्?' । रअ्टादशनिभेषा- 

त्मके २्काले “खं द्धस्ते स्यितिसू' च लवश्च त्व' एनः 

चख ः““शुक्लस्व' वद्छलस्व' च कला काष्ठा न् टिस्तथा''मा* 

आा०२५अ१“.कलाकोषादिद्पेण परिणाम प्रदायिनि !*” 

देवीमा० । रेसौमायाम् ““परा हि काष्ठा तपसस्तया 

घनः” कुमा । स्थितौ “काष्टां भगवतोध्यायेत् 

सखनामासावलोकनः'” भाग० १५१५२२१, चछो° | ५उत्- 

कं च अमरः “(काषटागतस्े ङरसालुविद्धम्' कुमारः । 
काष्ठं प्राधान्ये नाख्यसयाम् आच | ईदारूइरिद्रायां 

भेदि०। अकश्यपपलीभेरे । “खथ कथगपपल्ीनां 

चतृप्रष्धतमिदं जगत् । अदितिरदितिर्दलः काष्ठा आरा 

शरसा इला । खनिः क्रोधवशा ताच्ना चरभिः खरभा 

तिथिः'” स्त्य्. पक्रम्य “अरिष्टायास्तु गन्धर्वाः काषाया 

बिध्केतराः'” माग» ६,६,२२, चक्कर, 



कास { २०४२ ] 

काशगार न° काडजिभ्धितमागारम् | (काठेरघर) काठ 
निभ्विते ष्टे लिका० । 

काशम्ब वादिनौ सल का्निन्डिं ताऽम्न् वाड्िनो | 

(सेति) ख्याते द्रोणौरूपे नौ काजलसेचनपाल भेदे अमरः 

कालक न काषमिव कटिनमालुकम् | कन्द्भेदे । 

““कन्द्ातन ऊं" दच्छामः विदारिकन्द्-थ ता-वरी-विस-क्ट 

खाल-ष्टङ्धटक-कशेरुक-पिण्डाल् क-मध्वाल् क-हसूगालुक 

काटाशुक्-श ज्धालुक-रक्तालकेन्दौषरोत्पल-कन्द्प्रष्टतोनि | 

रक्गपित्तहरारयाह्ः शोतानि मधुराणि च । युश 

. ब्धशुक्राणि स्तन्यडद्धिकराणि च'” खच्छतः । 

काटिक लि काषमस्त्यख ठन् । बडकाषयुक्त अनले देशादौ 

चुक्रः काठ छप् काठ साये क खः टाप । का- 
का कुदरकाषटखर्डे सी । “विं शति काष्ठकः” भवदेवः 

का्ठिन् लि° काणमसयख इनि । वकाण्युक्तं स्तिया डप् 

काष्टौल इ* काना दल्यते इल--चेप्णे कम्पं खि घञ । 
राजक राजनि० ईेषदठौञेव | २कदलोभेदे (काठकला) 
शब्द्चि° 

काष्ेत्तु ए* काष्ठमिव कठिनकार्ड स्कः । इचुभेदे चछ 

इ्तुशब्दे ९.०९ ०विदटतिः। भावप्र काख्डेचुरिति पाठः| 

काष्टोडुम्बरिका स्त्री काषप्रधाना उदुम्बरिका | काको- 

इन्बरिकायाम् शब्द् चि° | 

कास कुत्सित शब्द् (रोगदेतकशब्द् मेदे) भा० आत्म अक 

सेट् । कासते.अकासिट कााम्-बभून-परास-चक्रो चका- 

से “असोतोरावशः कासाद्धक्रो शस्त भिराकुलः'*भट्टिः | 

““कासाञ्चक्रो कुत्सित शब्द् मभिड्ितवान्” जयम | 

“अतजङ्ग' प्रवच्छामि धूमोपहतल्चणम् | श्सिति 

लौति चाव्यथं मत्याधमति कासते" “स पूष" कासते 

न्कम्'' ख्ु° | ““कासमानञ्च ढष्णाभिभूतः'” च । 

भरस्व कचित् परम पदित्वमिच्छन्ति | ““प्रसक्तमेगच्च समी- 

रेन काशेत्त शुष्क सखरभेदयुक्तः"'खच°कासशब्द् उदा०। 
किप काः | “यत्त्व शौनोऽचोष्छरः सह कारा वेपयः'” 

अथ ५,२२११०, भावे षज | कासः कुत्सितशब्दः “ञ्च 

शोपक्तया उत काणनम्" अथ० १,१२१६ । 

कास लि° कस हिंसने क्तरि ख | १द्िंसखके । कासतेऽनेन 

कास-करणे घञ । ररोगभेहे पुर “कुरूथा बलासं 

कासष्ठदगम्”” अथ ५,२२,११ । वद्घच्चणनिदानादि 

खनते उक्र' यथा 

-“खथातः काप्रतिषेषमध्यायं व्याख्यास्यामः । उक्ता 

कास 

बे डेतवो नु रोगयोः श्रासडिक्तयोः | कासखापि च 

ते न्नोयास्त णवोत्यत्तिदहेतवः । धूमो पधाताद्रजसस्तथेव 

व्यायामद्धकषाच्ननिषेवणाञ्च । विभागं गत्पाद्पि भोजनख 

जेगावरोधात् लवधोस्तथेव । प्राणो दानाद्गतः प्रदः 

संभिच्नकांखस्बनतल्यबोषः । निरेति वक्राल्छहसा सदोषः 

कासः स विदद्धिरदाहृतस्तु | स वातपित्तप्रभवः कफाच्च 

खतात्तथान्यः च्षयजोऽपरञ्च | पञ्चप्रकारः कथितो 

भिषगभिच्वं व्व तो यच्चविकारत् खात् | भविष्यतस्तख 

ठ कण्ठकण््ज्योपरोधो गलतालुखेपः । सलशब्दवेषस्य- 

भरोचकोऽग्निसादच लिङ्गानि भवन्तयम्नि | इच्छ 

भ्धदरपाशरं लो ऋामाननः च्षौणवबलखरौजाः | प्रस- 

ज्मेग चच सभोरण्णेन कायेत्त, ष्क स्वरभेदयुक्तः | उरो- 

विदाहच्वरयक्राणोेरभ्यदिं त सिक्रखखस्तु पातत : । पित्तेन 

पौतानि वभेत्कटूनि कारे पाण्डुः परिदहामानः । 

विकल्ियमानेन खेन सीदन् गिरोरुगाततैः कफपूंदेहः । 

खभक्तारुग गौ रवसादयुक्तः कारोद्ध,शं सान्द्रक फः कफेन । 

वच्चोऽतिमाल्न' विडतच्च यख व्यायालभाराध्ययनाभि्ा- 

कैः | विद्धि्टवक्ताः स नरः सरक्तं ठीवत्यभोच्छ चत- 

जःस उक्तः| ऋतिव्यवायभाराध्वयुक्ताश्चगजवि्य हेः । 

रहस्ोरःच्षतं बायुग्ट॑ हत्वा कासमावहेत् | स पूव 

कासते शुष्क ततः वेत् सशोणितम् | कण्ठेन रूज- 

ताऽच्यचें विभिन्नेनैव चोरसा । सूचीभिरिव नतीच्छाभि- 

सतु द्यमानेन भूखिना ।  इःखस्यर्शेन शेन भेद्पौडाभि- 

तापिना । प्व मेदज्वरश्रास दच्णारैखय्धं पीडितः । या- 

रावतद्वाकूजन् कासवेगात् चतोद्धवात् । विष्माऽसाढ्य- 

भोज्यातिव्यवायादे गनिखह्वात् ¡ षणिनां शोचतां नृरं 

व्यापन्न ऽग्नौ लयो मलाः | कुपिताः च्षयजं कासं 

कुथ् दे'हच्लयप्रदम् । स गाव लच्चरटा भो हान् 

प्रा्च्यञ्चोपलभेत कासौ । शुष्यन् विनिषठीवति दब्न- 

रसतु प्रसोयमांसो रुधिर' सपूयम् | तं सव्वं लिङ्ग" 

भ्टशदुिकित्स्छं चिकित्सितन्नाः च्यऊ वदन्ति । इद्ध 

स्वमासाद्य भवावयो पै यो्न्तमा्धर्भिषजम्तु कासम् `" 

भावप्र° रतद्िदेतं यथा 

पञ्च कासाः खटता वातपिततजञप्रक्षतच्येः | चयायोषे- 

क्चिताः स्वँ बलिनश्चोत्तरोत्तरम् | चयाय राजयच्छणे । 

अथ पूर्व्वं खूपमाह | पूव्यं पं भवेतेषां सूकपू्ेगला- 

स्ता | शणो कण्डद्च भोञ्धानामवरोधच्च जायने । 

भोज्यानामयरोध्रः -कववगिखने कणटव्णया । ऋष 



+ 

कास 

वातिक्खद्धपमाह हच्छङ्खपार्चौदरम् इ ली क्षामान- 

नः च्षोणवलसखरौजाः। प्रसक्तवेगस्तु समोरखेन भित्तखरः 

कासति शुष्कमेव | शङ्खो ललाटे कदेशः, शुष्क से श्राःट्- 

रहितम् । पेत्तिकख खपमाह तनो्िंदाहज्वरव्ना- 

चोषेरभ्यदिं तस्लिक्खखसत, पातत : । पित्तेन पौतानि वभेः 

त्कटूनि कासेत् सपाण्ड : परिदहामानः ¦ सपराण्डुः, 

पार्ड रोगयुक्ः । छौ श्िक्ख रूपमाह प्रलिष्यमानेन 

खखेन सीदेत् शिरोरुजा ¦ कफपूखं रेहः। अभक्तरुड- 

मीरवकण्ड युक्तः कासेट्ण्टण' सान्द्रकफः कफ़न । प्रलिप्य 

भागेन सखेन की ग्रलप्रेन रुखेनोपल च्ितः। अभक्तरुक् न 

भक्ते रुक् खचिव्येख सः कणः कण्ठ एष । तकार 

निदानपू्बिंकां समप्राश्निमाह अनिव्यवायभाराध्वयु्खा- 

अगजनिपहेः | रहस्ोरः चतः वायुग्ट॑ हीतवा कासमा- 

वहेत् | अश्वगजयोनिखहो दमनम् | लच्तणमाह स 

पूव कासते शुष्कः ततः वेत् सशोणितम् | कराठोन 
करूजयय्य'. विभग्नेनेव चारा! स्दचतीभिरिव 

तीच्छाभिस्तु दयमानेन शूखिना । दुःखस्पर्येन स्पूलेन 

मेदपौडाभितापिना। 

पौड्तिः। परारान इवाकरजन् कासत्रगात् ल्षतोड्ध- 

बात् । कण्ठ ने्युपलक्षणे तीवा णपखरसेति । 

शयकासखय निटानपथ्वि वां सम्प्राप्निमाह विष्माऽसात- 

भोज्धातिव्य्रायाह मनिग्रद्धात् दणिनां शोचतां न्ध्शां 

श्ापन्नेऽग्नौ लयो माः । कुपिताः थणं कास' कु- 

खद् ̂इल्तयपरदम् । टणिनां विचिकित्सायुक्तानाम् । ल- 

चअणमाह सगालग्लज्वरभोहद्ामाणन्तथद्चोपलभत्- 

ख कासो | शुष्कं विनि्ोवति निलस्तु प्र्तोणमांसो 

रुधिर समूयम् | त' सय लिङ भ्टगदुिक्तितस्यं च कि- 

तृशितन्नाः यजः वदन्ति| अकाध्यसाध्यथाष्यानाद 

द्त्ेष च्थजः कासः चोशना देहनाशनः ।` साध्यो 

बब्वतां वा खाद्याप्यस्वेव' च्षतोलितः| णवः चतो- 

लतः च्षौणानामसाध्यः। बलवत साध्यो याप्यो वा 
श्यात् | नवा कटाचित्.सिष्योतामःय पराद्युणान्वितौ 

बध्यतां तज्जौ रुदंद्यः सद्धेषजः सतूपरि चार- 

कषुक्रख सदात॒रख जातौ | स्थविराणां जराकासः 
र्वे याथः प्रकोरसितः। स्थविराणां जराज्ञासः टा 
म यः कासो भवति ख जराक्षासर्संन्तः स स्वरव वात- 
जादिरपि यायः । त्रीन् पूर्वान् साधवेत् साध्यान् पथ्य 
जं्बास्तु यापगरत् । खल्योऽपि काद उपेश्चषोप्रो न सव- 

पव भे द्ज्वए्छासशष्णाङं ख्य 

५७ जा० भाग ३ 
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ति। किन्तु शष प्रिकरणीय श्व्याह च्यरारोशकषी 

इ्ञासखरभ दच्तयादयः | भवन्त्य् पेया यस्मा्तसास' 

स्वरया जयेत्?” } 

कासरोगमेदल हेतपापार्दिं कम्म विषाकशब्टे १७६४, 

४०उक्तम् कं जलमख्तेऽनेन अस शेपे करणे चल 

६त०। रेशोभाञ्जनर्च्े पु शब्द्च | तदञ्जनसेवने 
नेनाज्जलनिस्छारणात्तस्य तथात्वम् । 

कासकान्दे ए० कासदेतः कन्द्ः | कासाल राजनि 
कासन्न लि कासं इन्ति इन-हेत्वादौ टक। कासरे 

सशता क्तो १ विधानभेदे । “प्रायोगिकः श््ेहनोपैरे चनः 

कासन्नः वामनोयंञ्च'' इतयुपकरमे““हहतीक्रणटकारिकावि- 

कंटुककासभट् ने कूदोत्ङ्मनःथिलाच्छि्नर हा कक टश्टङ्गो- 
्रष्टतिभिः कासरे कासक्ने'” (धमे) । स्तियां ङीप । 
साच रकर्टकाय्यैं सती शब्द् च | ““हरीतक्षो कर्ता 

शरी मरिचं चौद्रस युतम् |, कासप्नोमोटकः परोक्त 

सतूवणारोचकनाशन :** भावप्रउक्तं शमोद्कभेदै ए । 

काशनाशककाशहरादयोऽपि | काश्रोगनिषारके ति 

^“येन तेन प्रकारेण वासकः कासनाशकः वैद्यकम् 

कासहरञ्ेति सट्तः 

कासजित् स्तो कारुं जयति जि-क्िप् । 

(वामना) राजनि° । रकाशनाशके लि° । 

कासनाशिनौ स्लो कासं नाशयति नश-शिच-णिनि 

डोप । ककटश्टङ्गगेःचे रत्रमार | 

कासन्दरोवटिका सती वेश्वारमेदे राजवज्ञभः | 

कासम् ए० कासं खङ्गाति शटद- अख उप०स° । काल- 

कासेन्दा) टके तदू णादयुक्त भावप्रः यया ““कासमहौऽ- 

रिम कासारिः करकेशस्तथा | कासम्ंदलं रव्यं 
द्रष्य कासरविंषाखलुत् । सुर कफवातज्न' पाटन" कण्ठ 

ओोधमस् ¦ विशेषतः कासहरं पित्तन्न खाहकं लघु” | 

सुखतेऽयं सरलादिगणे पठितः सरसादिशब्द विदटतिः। 

कस्य जलस्धासेन चेपेण खूदातिऽसौ खृद्-कस्मेणि घज् 

वैशवारभेदे स च पिष्टजलमिचितवस्त्रगालितवेसबार 

इति पाक्ञराजेश्चरः। 

कासमर्हन पण्जासं क्ाति खट -लु ६क । प्रटोले हारा. 

कासर एस्त्री° के जले असरति गा +ट- सच ऽ्त० | महि 

जे अमरः त्य कले सर्वदासरणात्तथात्व' स्त्ियां ङीषं । 

कासहन् एन्कासं हन्ति हन-किप् । “कष्टकञारोकतः कायः 

सक्ष्णः सरयकासहा'? इत्युत कासनाथके {काये 

{भार्याम् 
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किवु 

तख कासनाशकत्वात् तथात्वम् र्कासनाश्कमालरे लि° 

कासार ए*्कख जलखासारोऽल्र | १सरोवर विंथत्या रगणे- 

रचिते रदण्डक्च्छन्दा भेदे च हत्त टौ° । रेपकान्नभेरे 

न° भावप्र० 

श्टते तभ विनिःचिष्य कटाहे पाचयेन््नाक् । 

ततस्तत्र विनिःचिष्य खण्डं भागसमं पचेत् । 1तञख्ालष्य 

तत् पाले चखा सम्यक चिक्रणे । चतर सखौलतं हो तत् 
भवेत् कासारसंत्नकम् | कासारः रुचिदं च्रे घं नातिद्कं 

नपिच्छिलम् । इक्ञासक फपित्तप्न' यिरुचौ रुचिकारकम् । 
पकिष्य माषाष्टङ्गाटकरेर्ूणां थक् एयक | शालूक 

च करतव्य' कारारं खख्डसर्पिषा” । [ विदतिः । 

कासारि ए* ६त० | कसम इत्ते भावप्र कासम् शब्दे 
कासालु ए" कासकारौ आलुः | कोडङ्कणदेशप्रसिद्धं आलुक- 

मेदे राजनि 

कासौस न° कारं सषुद्रकासं खति सो-क । (िराकस्) 

उपधातुभेदे दन्त्यदयवानयमित्ये के काशौसशब्दे विडतिः । 

“%कासौसं लिता दन्ती ङरितालं राजा” चख° । 

काति सती कुत्सिता तिः सरणम् ¦ कत्सितगतौ 
“न्न कात्या सामं प्रदिरेत्""मोभि° ` 

कास्तौर न° #षत्तीरमखास्ति कोका नि° चट् ¦ ईषत्तीर- 

युक्तो नगरभेदे सिन्कौ० । 

कास्मय्यं ए क्सयं षो र खः | गाम्भा्ास् 
काका स्तौ काहला+षषो° लख कः । काडइलावादये दि- 

ष््पकोषः । 

काल एसी कुस्छितं हलति लिखति हन-अच, कोः का। 

१विडाले र्कुकर ठे, स्तियां खोष दशन्द्माले पु०४मङाद- 
क्वायाम्, स्तौ टापभेदि° ५धुस्त् राकारे वाद्यशन्दभेे 

ईअपसरोभेदे सत्री शब्द् च० ऽकध्यक्तवाक्ये न” हेमच° । 
८शष्को < ग्डे, १०खते च ति° मेदि° | 

काहला पुष्छ॒ ४० काइलेव घुष्ममख । धुस्तूरे शब्द्मा० 
कालि ० कं श्खमाहलति ददाति ऋ+हल+इन् ६त०। 

$शिते “उख्योऽरूख्यञ्च रेह्च काहलिः सवैकामदः 

मा० आचु०१७अ० रतरण्यां युवत्या खनी डोप भेदि° । 

कादौ स्त्री शषदाङन्ति आ+ इन-ड गौरा० ङीष | कुटज- 

दे राजनि° 

कि श्राने जु्ो* पर सक अनिट् । 
चिकाय । वैदिकाऽयं धातः 

किय लि° किमिच्छति सान्तत्येन निभेषेऽपि वेदे क्यच ततः 

चिकेति अकधीत् । 

[ २०४४ ] किंस 

खन्द्सि = | किमिच्छौ ““किंयुर्विप्रोनद्योजे।हवीेति"” 

° ९,३१.४, “कि युः किभिच्छ्:” भा 

किंराजन् ए* ककत्सितो रःजा केपाथैत्वात् न ट चरमा०। 
कत्सिते राजनि | किमः परन्नायैकत्वे ठ टच । किं राज- 
द््येव बन्व०| किंराजन् निन्द्ितिन्डपयुक्त देशादौ लि 

किंवत् वि° किं विद्यतेऽख् मतुप् मानत्वात् मद वः | किं 

विशिष्टे स्यां डगेप् | कलेव कञ्िन्निव वा वति | 

किंठल्याथें षन्ता सप्रम्यन्तार्थे च अब्य° | 

किंवदन्ति(न्तौ) सतो किम्+वद्-जिच वा ङीष । जन्तौ 
सत्यं असत्ये वा लोकप्रवादे अमरः | “इति व्याधानां 

खखात् भिंवदलो च,यते' हितो । “अस्ति किलेषा 

किंवदन्ली-ऋस्माकं कुले कालरा{ल्रकटा विद्या नाम 

राच्तसौी सरुत्पस्यते'" प्रबोध च° 

किंवा अव्यर किञ्च वाच इन्दः । ¶विनङ्े रसम्ावनायां 
रेपच्तान्तरव्योतने च मेदि° पददयमित्यन्ये 

किंश्ारु प कुत्सितं णाति किम्+श-जण | शधान्या- 

दयखमागे, अभ ^“अ्पशोभितककिंशार्कांस्तश्ड लान- 

सकदद्धिः प्र्तालय'' दशक०रवाणे. कङ्कपच्तिणि च भमेदि* 

“किञ्चरयोः चिणः” उ्ा० ख “शुहिसायाम् द््यु- 

जञ्चलदत्तोक्तोः शान्तसध्योऽयं शब्द्क० दन्त्यमध्टपाठः 

प्रामाद्किणव | गतिकारकोपदत्वेन तत्पु" प्र्तिखरः | 

किंशक ० किञ्चित् शकङ्व शकठण्डाभपष्मत्वात् ' 
पलाशे अमरः “^फलस्तन स्थान विदीखं रागि्दिथ- 

चछ. काखसमरविं शुका गास्" नेष° “जिं शकास्पोजवङ- 

लच्ताशोकादिषुष्मतैः'” चच्चतः “ते (द्या) हेमनिष्का- 
भरणाः कुण्डलाङ््दधारिशः | निहता बह्भथोभन्त 

घुषिता इव किंशुकाः” भा०्व०१५ ०” | चसच निग 

न्धत्वस् ““विटाद्धीना " ओोभन्ते निगन्धाद्व किंशकाः”” 

चाणक्यः । फल होनत्वञ्च““अविन्नाय फलं याहि कम्म" 

त्येवाडुधघावति । स शोचेत् फलवेलायां ट किं { 

चकः रामाऽ र्नन्दिषटचे राजनि | 

किंथलकं पु" किंश्मक+ किंशएलुकादोनाम्” पा०्नि° 

पलाशटैक्ते शब्ट्र° । खख गिरिशब्दे परे दौषः 
लकाणिरिः (पलाथप्रधानपव्यं तः) 

किंशुलुकादि ° गिरो परे दौषेनिभिन्ते पा^ठक्ते थ 
स च गणः किंशलक थाव नु अञ्जन भञ्जन कं 

कुककुट | 
किंस वि. किं खति सो-क उवनादि पूवं 



किङ 

न षल्यन् । कुत् सितच्छोदक्ञे तद्गणे किसेति पाठान्तरम् 

ष° मदुखारलोपः | तदर्थे 

किंसखि एणकः कृत् चेतः सवा किमःेपार्धेत्यात् न टच्समा०। 

कृत्सिते सख्यौ ^“स किंसखा साधु न शास्ति योऽधि- 

पम्” किरा०प्रञ्ाये किमः ट चसमा०। किंसखङ्त्ये व । 
किंखित् अव्य इन्दः | वितक्ग गणर० स्थाणुरयं किंस्ित् 

घरुषः | स्याण्णुत्वपुरूषत्वाभ्थां वितर्कऽल गम्यते | 

किकि ए" कक इन् एषो इत्त्वम् । नारिकेले राजनि° । 

, किकी तिशब्द कारके र चाघपच्ि णि (खख चातक) शब्द् भा] 

किकिदिव इ किकोत्यव्यक्तशन्देन दीव्यति दिव । 
चाष्पक्चिणि । इन् । किकिदिषिरभ्यत्र शन्द्मा० | 

किक्षिन् ए*किको त शब्दोऽसूयख वोद्या इनि । काषपच्चिखि 
किकौदिविरिति पद्यम् अभमरव्याख्याने चोरसमो । 

किकिर स््ि° लवे कम््मखिक वेदे षो आदौ 

क्यागमः । कोख “खविग्य किकिरा कण् पल्लोनाम्”” 

ऋ ६१५२१७' ““किकिरा कोखां नि'"भाच्ुषां लु गिल्यादि 

ना आच | एतेन किक्रिराशब्द् कल्पन" चिन्त्यम् | 

किकौदि(दौ)वि ° किकोतिश््टेन दौव्यति दिव-इन् 
उणा्°किकोदिगीति निद्रणात् निण्दोषेः | चाषे सि” 

कौ° अत्र पूर्व्वौत्तरपदयोद्धु खदौघविनिमवे किकिदौविरि 

` त्वपि तौव सि° कौ०। “साकं यच्छा प्रपत चापे 
किकिदीविना” ऋ०१०,६७,११ । 

किक्िट लि कठ्सिते । ““किक्िकटाकारेण याम्याः पशवो- 
भवन्ति "तैत्ति° ० 

किक्किश पठतो देहके कभिभेदे ।““केशरोमनख्ादाच 
दन्तादाः किकिकशास्तथा'” कमिश्ट् विटतिः 

किक्रिसाद एु* “राजिमन्तस्तु? इत्युपक्रमे “गो धूमकः 

किक्षिसाद इति खुखतोक्त स्प॑मेदे । सर्पणब्दे विटतिः 

किख प्णस्त्री (खाक येयालि) श्टगालमेदे लिका 
किद्भणो स्तौ किञ्चित्कणति कण-न्ट इन् छप । 

चुद्रषर्टिकायां हेम च० 

किङ्कर लि किद्धित् करोति अच | दासे सेधके स्तियान्त 
टाप् । किङ्कर पत्नौ ङष | रकिङ्करौ दासपत्याङ स्तो 

वेदि मां किहरमष्टमू्तेः" रघुः। “विप्रस किङ्करो 
भूपो वेश्ोभूपख भूमिप ! | सर्वेषां किङ्करः शूद्रो 

जाद्मणस्य विशेषतः" एुरा०। किद्करख्य गोमापत्य' नडा० 

फक | कंड्ुःराय् तद्धोलापत्ये पु । 

[ २०४५ |] किञ्च 

खष्टिरेव च"'भाग०६,२४,५, नादौ किङ्कलेति या पाठः 
ततो गोत्ापव्ये फक । कङ्किलायन तद्गोलापत्ये एु'सत्रौ* 

किङ्किणी स्रौ किङ्कणो +षटषो*दतवम् | ¶चुद्रषिटकायाम् 
खम | तद्कारफले २ विक्कतटच्त राजनि०“रथेन 

काञ्चनाङ्गन कल्ितेन यथाविधि । भैव्यहठयोवयुक्तोन 

किद्भिणोजालमालिनाः'? भागा०२२०अ०८५सोभाग्य' मह- 

दाग्रोति किङ्किणी प्रददद्रेः'" विष्ण् घशषु०^भ्न भोनेन 

मरुता भवतोरथकेतनम् | पातितं किद्किणौजालम्'" 

बेणो° | शेअक्रसायां द्राच्चायां ““रद्रधरः जलजम्ब टे 
इलायुधः ““कट्फल' किङ्किणी द्रात्ता लङ्खचं मो चभेव 

च" हारौ कंश्द्ः किण इव यखां स्तुतौ गौ राज्डोष | 
तन्लसारोक्तं ५ देवीस्तुतिभेदे सा च “किं किं दुःखं 

सकलजननि ! च्लोयते न खतायाम् इव्यादिस्त् निः । 

किङ्किणोका सो कण-शब्ट् ईकन् प्रतेः किङ्धिणादेशः । 
च् द्रवशिटिकायाम् । “त्वाह बाहः सणशब्द्चामीर 

किद्िणोकः”” कुमा० । अभ्मिपालान् भोजान् खाना- 

" तित् किद्किणौकिनः हरिव ३८ | अख ए समपि 

“किङ्किणीक विभूषितान्"? ६ 

किङ्िणोकाखम न° भा० प्रसिद्ध तर्घमेदे | भ्वैमानिक 
उषसश किङ्कणौकाच्रमे तथा निवासेऽप॒सरसां 

दिव्य कामचारी मह्गेयते” भागअतु०२५ ० । 
किङ्कर एसो किच्चित् किरति वियोगिनं रागाय वा क्-क। 

शख्रमरे कोकिले शरश्च च सारसखतः स््ियां जातित्वात् 

डष | रेकामे पु०४गजकुम्भे न ०५र क्तव पु वहति ति 

किङ्किरात षु* किद्विरं रक्तवणेमतति अत-अण | अशोक- 

उच्चे जटा०भरनमितशिरः५येखरेः किङ्खिरातेः"" रला । 
किद्धिराल ए किङ्कराय रक्तायै खलति कार्याभोति 

अल-अच देत । वैर वौद्य त्च नियाँशयोमेन 

रक्तवश्स्थिरत्वकरणात् तख तथात्वम् | 

किङ्धिरिन् ए" किङ्कर +द्नि । (वद्चि)विकङ्कतक्े जटा० 

किद्धिल अव्य किम्1+किल+ दन्दः । ““किद्धलेति कोपा- 

खद्बयोः''गणरल्नोक्त १कोपे २च्श्नद्गायाञ्च| ““न स्वे न 

खदधे किङ्कल भवान् टलं याजयेत्” भवत्कत्तंकं 

दयालनं कोपविष्यः अश्रद्धाविषयस् | 

किद्धिलशब्द्योगे लिङः । 

किञ्च खव्य° किञ्च च च द° । !आरन्पे , सज्ये, २वाकरपे , 
४सम्भावनायाञ्ज मेदि० ५ अवान्तरे जटा० 

९ 
तद्यक 

किङ्कल एण्खात्वतरवण््र ढपभेरे “भजमानस्य निश्चि; किङ्कलं!- | किञ्चन अन्य, किम्+ चन इर्ध० पददयभित्ननेःय । †अह्ाकल्े, 



किटि ॥ 

भ्रट च किम् \चन-अच | रहस्तिकखं पलाशे ए० 
शब्दटरल्ना० ““असाकल्ये त॒ चिद्धन" इत्यम 

रक्तः चलेति भिच्' पदम् अतएव मय्° अकिञ्चनशब्टो- 

निपातितः । 

किञ्चित् अव्यःकिम् {चित् किच विद्ध समार वा।\असाकल्ये, 
श्रो च राजनि | अख पद् इयत्व मते १अकिद्धित्कर 

स्यादौ सह छपेति समास इनि वोध्यम् | इदन्या नि- 
दे ट् मशक्यत्वमेव किञ्चित्वम् । “कम्पन किञ्चित् प्रति- 

ग्टह्य सकः” रधुः «किचित् प्रकाशस्तिभितोखतारेः” । 

““ञ्ावच्नि ता किञ्चिदिव स्तनाभ्याम्" कुमा० । 

किञ्चलुक ए किञ्चित् चुनम्ब त खोवः इल्म्प-रु संततायां 

कन् । (केचो) महीलताद्ये कोटनेदे अन षर 

शिञ्विलि कोऽप्यत्र अमर ी* | [किन्द्ान शब्द् टण्यम् । 

किञ्प्य न किच्धिञ्जय' यत | भा प्रसिद्धे तोधेमेरै 

किश़््ल न° किञ्चित् जलमत्र | पद्मारैः केशरे शब्द्र° इषो 

ललोपे> किञ्चलमगयत्न राजनि० । 

किञ्चलछा एरकिच्चित् जलति जल-अपवारणे क त नेत्वम् | 

पुष्मादेः १केगरे,२पुमटेणो,रनागेकेशरे च भेदि° पञ्ममध्य- 

स्ये केशाकारे पदाय ।“केचित् किञ्जलकशङ्खाशाः केचित् 
पोताः पयोधराः"“भाग्वम ८" | «पद्मोद्रच्य् तरजः 

किञ्चलकारुणतां गतेः” भा०व०।५८अ० “किञ्चिन 
ददौ चाख्धिंमालामन्हानपड्जाम्"' देवीमा अमरे त 

जटाधरे क्तौ वतेन््,भयलिद्धग्ता तदुगु्णादिक्त भावप्र° 

जक्तं ““किञ्चलकः शोतशाङ्ूक्षः कषायो याह 

कोऽपिसः) कफपित्त रषानाहर क्तार्थ ;वषशथोधजित्"* 

त्र पुष्पके शरे “हर ए्यद्दजो याजयेयुः वजुकिञ्चलकाः 

अतपुष्करा होदः "य° स्रौ ° ९,४,५५वज : सतकिञ्चलकाः 

छतज्ञेशरा'" होतः खजः काव्यां: नारा. 

किट गतौ सक° भये ऋक. भ्वान्यर० सेट् । केटति अक्रेटीत् 

किकेट प्रनिकटति । 

किटकिटाय किटकिटे यव्य ङशब्द्शरणे डाच-क्यच-नामवातुः 

किटकिटायते आअकिटकिटायीत् ^“दन्तात् किटकिटायते 

उद्त चोजिह्वां खादति" सखतः 

किटि ए कट-गतौ इन् किध) 

भिदन्तत्वात् वा छप 

किटिभ ए किटिरिव भाति लष्णत्वात् भा-क | {केशकौटे 

(उज्ञण) हेम° । २सपं दं शनोपद्रवभेरे न° चश्च" | ““दद्वः 

कथिकादव विस्रः किटिभानि च| 

करे अमरः स्तिया 

8 1 ६ ¶ 

लैर्मवनीहद- 

किर 

टानां यथाखच्चाष्य पदरवाः” ।“पिडजोपचयश्चोखाः विसर्पः 

किटिभानि च । पव्वं भेदोरुजस्तो रोज्चरोसच्छा च दा- 

णः | दौबल्यभरुचिश्वासोवमथुरम ह्म् | “द्ट- 

ख्टपं ` पासोक्तभेतद्च व्यासतः श्टण्'' सु्ु° | त्धच्चं 

तरोक्त य*.। भथत् स्तावि उत्त चनखयकर्ड तत् 
स्तिधलब्शं कि) .; वदन्ति” 

किष न° किट-क्त निर इड, तवः | {धादनां मजे, २तेलादा- 
धोभागस्ये सले च^“एटयक् कि शयङ्ूमलस्” योगां यः| 

आाह्ारख रसः सारः ारह्णेनो मलद्रवः | सिराभि 

स्तत्तं नीत वस्ति मूल्वमाभ्,यनत् | रेष कित्, 

च यत्त्वद्य ततूषरोषं नि गद्यते" मावम्र° । 

किष्टवच्निंत न° शत | शक्रो चरमधातेनैः यथा च तद 
पाके किद्धित् भलश्चून्यत्व तथोक्तं भो वप्रः ` सद 

द्ध ककर शब्द् ५६०४०उ क्रम् | ष 
किट्ाल ए° किटरमालाति आआ+ला-क । १ताच्वमले\ चे किट 

पेण अलति पर्यानोति अल-अच | रलौ हमले ४ चेदि* 

किण ए० कण गतौ अच् भो अत इत्त्वम् । (चेटा }२ । 
(कडा)? शुष्कव्रणे, रमांससन्यौ, षपणजे चिद्धो च 19. 
““ज्य।घातटेखाकिणला चनेन” रषः ५कराश्थां किणजा- ¶ 

तास्यां शनकैः संपवाहतुः” भाग्व° १४४अ० | [शब्द्र° 
जिंखि सी किणाय तन्नित्तये प्रभवति बा० इन् | अपामार्गे 

क्रिणि्ौ स्तो किण-अस्र्ये इान किणिने णान् हन्ति 

इन-ड गो डोप्र | कषामा अमरः | “द्ङ्ुदौ-कि- 

खिदही-दन्ती-सरला-देवदारूभिः?' खुर 

किर न° उल्वादि० नि° | श१छरावीजे २ पापे च भेदि 

सराशोजद्रव्यमेदञ्च नानाविधः सौत्रामणी षज्ट वच्छे, 

भावप्र ^तरावीजञन्तु किणवङम्""दइति परि भाव्य“छरादौजं 

यवगोधूमतख्ड लादि" दूति व्याख्यातं छते तु कल्बख 

तर्ड्लादितो भिच्धत्वेन निदेशः कतः यथा 

“वैरेचनिकरमलानां काधे भापरान् चमावितान् । धौतं 

स्तत्कपभायेण शालोनाञ्चापि तरण्ड लान् । अवतत्य कनः 

पिख्डान् रत्वा शुष्कान् छच.शितान् । भालित्छंब् 

चञ्च तत्कषायोष्रसाधितम् । तद्य पिद भागां स्तीन् 

ज्िखभागविसिखतान् । भर्डोद शार्थे कथञ्च टद्याचन- 

ववं कतः} निदध्यात्कलसे तान्तु छ्रां जातरसां पिवेत्'" 

““किण्वादिभ्योमदशक्गिवत्”” सां०स्० | शयं शब्द् पु न° 

दूति भरतः| तख हितम् अपूपा यत् द वा किर 

किरीर ततसाधने ष्ये वि 

प 

दः 

त् 



` कित 

कितं संण्ये रोगापनयने च -चा०्पर० सक° सेट एतद्ध खा- 

सन् । चिकित्सति अ चकित्सोत् चिकित्सा चिकित्- 

सितम् चिकित्सितः वासे अक्ञस्न सन् दच्छायां सुर 

मसनृ | केतति अकेतौत् | केतनं केतः 

कित त्ताने जुहहोऽपरसक० रेट् वैदिकोभ्यम् | चिकित्ति 

अकेनीत् । “यं नोअचिकेत चित्रभानो" ऋ०१०,५११२ 

कित ए* कित-क | ? ऋषिभेदे तख गोनापत्यम् अञ्चादि° 

कड । कैतायन तद्गोत्ापत्ये षु सती" 
कितवं ए कि-भावे-क्तं कितेन वाति वा-क | शद्यतकारके 

रुत. रढक्ते अमरः देवञ्के, ४ खले, च लि" भेदि० ५चौर- 

नामकमन्धद्रव्ये , य° शब्द्रल्ना० । “शयना पतिव कितवं 

अथास" ऋ० २५२९५ । तकारक “कितवानन्े- 

रिष्यासमप्रति' अथर ७,५,१, “स्तेनाः माहसिका- 

शर्त; कितवा योधकाश्च ये । असाल्तिणद ते ट्टा 

खघ सत्यं न विद्यते? नारदः | ““कितवग्द्यतकराः 

रुषु* । द्युते विशेषः या०मिता० दशितोयध 

“दृदासेव्यवहाराणां साक्िणञ्च त एवह्हि""या५ दयुतय- 

वद्णाराशां द्रटारस्त एव कितवा एव रान्ना नियोक्तबाः 

न पुनःखुताध्यनसम्पद्ना इत्यादि नियमोऽस्ति । साक्षिण 

दयूते सूतकारा णव कार्याः न तत्र सत्नीवालकितवेव्यादि- 

निषेधोऽस्ति । कचित् द्यू नन्निषेदु न्द्र्डमा ह" भि० “रान्ना 
साचे वालाभ्छन्योपधिरेविनः'' या० “कूर रला- 

दिभिरुपधिना च भतिवद्नहेत॒ना मख्िमन्तौ धधादिा ये 

दीव्यन्ति तान् अपदादिनाशङ्कचित्वा राजा स्वरादाचिवस 
येत् । नारदेन. निर्वासे विष उक्तः ““कूटाच्देविनः 

पापान् राजा रादादिवासगेत् । कण्डे ऽचमादामा सज्य सदो 
घां विनयः श्दत' "इति । यानि च भ्ुवचनानिं व्यतनिषे- 

धपराशि ““्य॒त' समाह्ूयञ्चव यः कुयौत्कारयेत वा | 

तान् स्वन् घातयेद्राजा टरं च ब्िजलिङ्किनः” इत्यादी 

नि तान्यपि करूटाक्तदेवन विषयतया राजाध्यक्सभि- 

करड्ितद्यूतविषयतया च योज्यानि” मिऽक | यूत 

ने$खखं कायं न्तस्करन्नान कारणात्" या० । “यत्क 

दय्तनदेक` चखं प्रधानं यख टुत तत्तथोक्त' कायं सू । 

राजाध्यन्ञाधिषठित' रान्ना कारयितव्यभित्यथ : तद्र 

न्ञानकारणात् तस्करज्नानर्पम्पययांलोचःं प्रायशः 

चौ्याजि तधना एव॒ कितवाभवन्यतवौरविन्नानाधं 

मेकखख' काय्यं म्” भिता० । ““ग्ल दे शतिकटजेस्तु सभिकः 

पर्कं शतम् | चटह्णोयादुध् तं कितवात् दतराहशक' 
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शतम्” याऽ । “यदाऽ्रौषं वाससा तल्र राधि समा- 

तिपत कितवो मन्द्बद्बिः'* भा० अ०१अ० । कितवख 

गोत्ापत्यम् अश्वा°फञ । केतवायन तद्गोतरापत्ये पुखरी । 
उत्करा० चत्रण्यैं क । कितवीय तचिं तादौ अन 
न्नरापत्ये तिकरा° श्तिजि | केतवायनि तदपत्ये पुःशत्री 
तेकायनि शब्द् न इन्दे फिजो लुक्, बधते । तेकायनय- 

ञ्च कैतवायनयश्च तिककितवाः, | अख व्याघरादि्डपभित- ` 

समासः | कितवधृततः | शौरा०७त०| खच्चकितवः। वद्धे 

“तव कितव } किमाहितेहट^ण नः” भाषः ६रोचन- 

मामगन्धट्रव्ये राजनि° । [ कोटभेदे लिका, 

किन्तनु एः का कत्सिता तहर । (माकडसा) ख्याते 

किन्तमाम् अव्यः कुत्सिता किमू+वद्टूनां मध्ये एकखाति 
णये तमप् आच । बद्धम मध्यं प्रर कुत्सिते 

किन्तराम् अव्य कुत्सितायै किम्+दयोमैध्य एकसखानिथये 
तरप् आम् । इयोमध्ये प्रकटे कुत्सिते । 

किन्तु अव्य किच्च त॒ च इ० । शपूववं वाक्यसद्ले चन्नापने, 
शप्राय॒क्तविरुब्ार्थे, शकिंएनरित्यये च भेदि० | 

किन्तुघ्न ए० ति्यञ्रूपकरणभेदे करणशब्ट विदटतिः 

किन्दत द° भार्तप्रसिद्खो ज्रूपभेददूपे तौर “किन्द्तं कूष 

मासाद्य तिलप्रस्य प्रदाय च । गच्छेत परमां सिद्धि 

ख क्तः द्दह ! ”” भा०व०८९०अ० । 

किन्दम ए" ऋषिभेदे सड्कि स्टगर्ूपे्॒श्टगीङ्पधारिण्या 
स्तिया स सङ्कमकाले पाण्ड,ना कटगवुद्या इतः । तत्- 

कथा भा० आआ० ११८० यथा “राजा पार्ड मैहारगवे 

सहगव्यालनिषेविते,। चरन् मैथन स्थ' ददथ खग 
युग्मकम् । ततस्तञ्च सटी तच्च रुकष्धः स पतिभिः । 

निर्बिभेद शरसतीच्छौः पाड, पञ्चमिराश्गेः । स च 

राजन् ! महातेजा ऋषिषुल्स्तपोधनः । भाव्यया सह ` 
तेजस्ती श्टगरूमेण सङ्कतः” इत्युपक्रम्य पाण्डु प्रति 

तच्छरविद्स्य तख शापदानद्धक्त' तत्रैव यशः 

^म्धग उवाच | नाहं ्नन्त' खगान् राजन् | विगदं चा- 

कारणात् | समैधन्त प्रतीच्छ' मे त्वयाद्य च्डशंखतः | 

सव्वं भतद्िते काले सव्वं भतेपरसिते तथा । को हि विदान् 

ट गं न्याञ्चरन्त' मेध न वने । अखां म्याच्च राजन्दर | 

=र्षान्मो थनमाचरम् । पुरुषाथे फलं कन्तुः तत्त्वया विफ- 

लोकम् । पौरवाणां महाराज ! तेषासक्ति्टकम्ब णाम् । 

वये जातख कौरव्य ! नालुूपमिटन्तव | शंसं कम्म छम- 

इत् स्वः लोकविगश्ितम । स्वगे मयथस्द्धाष्यधन्परं च्च 
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भारत | । स्त्रीभोगानां विषन्नः शास्त्रधम्मांयंतत्ववित् | 

मा्ल' चरसङ्ाश) कतत मसग परमौडथम् । स्वया न्टशं स- 

कत्तौरः पापाचारा मानवाः | नियाद्याः पार्िवश्र ह। 

लिवर्मपरिवष्लिं ताः। किं अतं ते नरश्र ! भाभिहाना- 

गसं ज्ञता । खनिं भूलफलः हार स्धगवेशधर छप ! । 

वसमानभरणये घ निभ्य' शमपरायणम् । खया हं हिंसितो 
यश्मात्तख्मात्वामप्य ' शपे | इयोन्ं थं सक्ता मवं का- 

ममोट्हितम् । जोवितान्तफरो भाव रवभेवागजिष्यति । 

र. हं किमिन्दभो नाम तपसा भावितो खनिः । व्यप 

पद्यां ग्यां मेषुनमाचरम् । गो शस्वा ष गेः 
शाद्व" चरामि गङ्गे वने। न ठ ते बद्धरष्ये यं भविष्य- 

त्यविजानतः | ख गद््पधरं हत्वा भाभेव' काममोट्हि- 

तस॒ अख त॒ ल फलं सूद् ! प्रापस्यसोढशथभेव हि । 

मियया सह संब्रासं प्राप्य कामविमोहितः | सखमष्यखा- 

 भवस्यायां प्रे तलोक गमिष्यसि । अन्तकाले दि संवासः 

यवा गन्तासि कान्तया । प्रो तराजपुर' प्रप्र सव्वं मूतड- 
रव्ययम् । भक्तया मतिमतां खे ढ } सेव स्वा्तगमिष्यति । 

वत्तं मानः छुखे दःख' यथाह प्रापितस्वया । तथा ताञ्च 

चख प्राप्न इःखमभयागमिष्यति' । [तदपत्ये पु'सत्नौ° 
किन्दभे ए० ्षिभेदे तथ्यापत्यम् षिदा० अज | कन्दं 
किन्दान न° किञ्चिदपि दानमावश्यकं यत्र । भारतप्रसिद्धे 

शरकतोधेस्थे तीधेभेदे सरकङपक्रस्य “धविन्द्ाने च नरः 

स्तात्वा किञ्च्ये च श्होपते ! | प्रभेयमवापोति दान 

जप्यञ्च भारत |“ भा०,व०,८९अ० | 

किन्टास एः कः ऊतथितोदासः । निन्दिते दासे ततः अना- 
स्वात् खपत्ये विदा० अज । केन्द्ास तदपत्ये एसी । 

किन्धिन् ए' कत्सिता धीरस्यस्छ ब्रोद्या्दनि । शमो लिका 
स्ियां डोप । 

क्िञ्जर खरती कः कुतृसितो नरः ठरद्वदनत्यात् । देव- 

योनिभेदे स च लस्य्पि एुत्रभेदः । “राक्षसा पल- 
स्वेदय वानराः किञ्चरास्तथा । यच्चा भरुजव्याघ्र ! 
उलातस्य च धोमतः'* भा. ऋआ० ई ६० | ““किच्रान् 

वानरान् मत्यान् विविधां वि्ङ्कमान्'" मतुः च्जियां 

खो । “छचीपु च तथा जाता वानराः किन्नरोष॒ च” 

रामा० । किञ्चित्कणतुकि्नरमध्य् वास” ““खद््गाद्यता- 

मिच्छति किच्वराणास्"” कुमा० | (“किमिद' किन्नर- 
क्षि} चप्यते' रषः । रवषेभेरे च किभ्युरशन्द् 
रितिः श्यटदुपासकभेरे डे । 
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किन्नरेश ए ६त° | वेर तख तदधिपत्वकथा काभथी* ख. 

शश्यभ्यथा^“वर' ददामि ते वत्स ! तपसाऽनेन तोषितः। 

निधौनामधिनाथस्त्' ुद्यकानामपौश्वरः । यच्चाखां 

किच्नराणाञ्च राजा रान्नाञ्च छत्रत } | पतिः एणय- 

जनानाञ्च सब्बे. घनदोभव'” किदधरेशरादयाऽपयत्र + 

कितु भ्व्य किञ्चिल् च द° । परनन, रवितं रसाद्थये 
स्याने च जटाधरः पददयमित्ये के | 

किष्य ए* चखतोक्ग॒एरीषजे कभिभेरे । ५अयवा वियवाः 

किपग्राकचिथा गरड पदाखथा | चुरवोदिषटखाचव सं वेत 
` एरौ षजाः”” शद । 

किम् लिण्कृ-शन्द बा°डिख । १कव्खिते रजिन्नासिते श्वितक- 

विष्ये | ४ कुत्सायां ५ गहं े  दैवितकौ ७प्र्ने८ साटश्य, 

(मकारे). शकरथे च आव्यन्जटा० १० षदे ११अति- 
श्ये गणरत्रम् । तन त्रिखिङ्गख सव्वं नामता के 
कणौ श््यादि “के यूयं स्थल एव संप्रति वयं प्रञ्चोविशे- 

घाच्रयः'“सा०द्०। “कख नाथ } समर्यं कैरवदलं व्योमा- 

न्तमालम्बसे”"उद्गटः | “(केषां नैषा भवति कविता काभिनौ 

कौठकाय'प्रसन्चरा० । “कि 'खिहनोदे थे भाखुरकोनाम 

सिंहः प्रतिवसति"“पञ्चतन्त्म् ।““क्िचयु खलु विश्चाते सभ 

विच्नातं भवति" सण्डकच्तिः । निन्दिताथे* किंराला 

विद्धनैः इत्यादि । “किंराजा यो न र्ति” ^“ख किं- 

खवा साधु न शासि योऽधिपस्'" 1करा० इद् तब 

हषद्थेः न किमप्यख्यास्ति । किञ्चिदपि नास्तीत्ययं : 
श्तिभये किमथयेष प्रगलभसे अतिशयितं प्रगलभसे इत्यथ : 
अव्ययसड प्रश्न “किमिदं .किचरकणिठि च्यते" रघः 

तत्र किब्द्शक्तिबोधादिप्रकारो गदाधरेश शक्तिवारे 

दर्थितो यथा । 
““किंपदख्य लिश्नासिते शक्तिः एतदेव खीयलिन्नाखान्ाप- 

नाय किंपदघटितप्रञ्वाक्यं प्रयुश्धते | तलो ष्यवा- 

चककिपरख्य शमभिव्याद्तपदोपस्याप्यतावच्छे दकधम- 

बच्छिन्नविधेयतानिष्ूपितोहं थ यता वण्छे दकत्व न वक्क, जि- 

श्रासितो धमेः प्रृत्तिनि मित्त उपस्था्तावच्छ दकत्वा- 
` न्तखपलशखतयाद्चगसक' धाढ्ड्बोचै तदभानात् । एवञ्च 

कः प्चतीत्यतः पाकतित्वावच्छिच्चविधेयतानिशूपितोरह - 

शग्तावच्छे दकलत्वेन लिन्नासितगे यो धम््रं खदानृपचतो- 

त्वाकारोऽन्वयबोषः प्रतिपाद्यते किञ्विद्धमावच्छिन्ोह् - 

अयतानिङ्पिवपाककतितवाषच्छिखविधेयताधाङिन्नान" भ~ 

बत्वित्याकारिकाया जिच्वाखायास्तादशबोधविषयकतयवा 
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ताडशेच्छाविययीभूतन्नानजनकादु्राह्धणः पचतो त्- 

रवाक्यात्तन्निरतन्तिरिति तादशगरञ्नानन्तर' तथेवोत्तर' प्रयु- 

च्छते । न चेव प्रभेयः पचतो त्तरवाक्यभेव कथ' ताढ- 

अगरञ्नानन्तर' न प्रयुज्छते तच्जन्यन्नानस्छापि ताटशे- 
च्छाविषयत्वादिति वाचग्रः जिन्नासाविषयोभृतस्रसम- 

भिव्याृतपदोपस्ाष्यविधेयन्य् नढत्तिधम्भा पच्छिन्नणव ता- 

इ्कििंपदस थक्तभ्य् पगमात् । अभेदेन सवाथा न्वितो- 

हे थपरवाचकपदान्तरस्भभिव्याहृतकिपदस्छ शक्यता- 

वच्छे द्कगर्भे च स्वार्थाभेदान्वयितावच्छे दकत्वोपलच्ित- 

घभेनय् नहक्तित्वमपि धम्मे विरेष्य' देयमतः को ता- 

श्चष्यः पचतीत्यादिप्रस्नानम्तरद्चौलः पचतीत्यादिकख- 

तरवाक्यं प्रयुज्यते नतु चतुष्यः पचतौत्यादिकं भदुष्य- 

स्वादेबा ह्यणत्वाद्न्यु नटत्तितवात्तदवच्छिन्नोट् शकत्वेन न्ता- 

नविषयेच्छायाखलाप्रतीतेः एव' यत्नो श्रतावच्छे दके 

जिंप्दार्धद्याभेदेगान्वयस्तत्र  तदन्वयितावच्छ द्कघम्मव- 

च्छिच्निशेष्खतापञ्चतदन्ययितावच्छे दकधभेन्य् नटत्तिधमा - 

वच्छिच्नोह् शतावर द्कताकप्रतन्नान मोचरच्छा किंप- 

हेन बोध्यतेऽतः श्चति घटः सन्तीत्यादौ डनिप्रत्यया्ये 

संखयादौ किंपदार्थख जिन्नासितधम्मौवच्छिव्रखाभेदे- 

नान्वयात् संख्वालन्यु गटत्तिद् शत्वत्वाद्यवच्छच्नोट् शग ताव ~ 

च्छेद्कताकगोधजनक' दशसंख्यका घटाः सन्तोच् - 

सर तत्र प्रयुज्छते । यलो श तावच्छे दकोमूतविभक्तया- 

दथ मेदेन किं पदार्थान्वय: कख पतः सन्दर इत्यादौ 

तलत्र यादशसम्बन्धे न॒ यद्वच्छिच्वे यदन्वयस्तत्र॒ताटश- 

सम्बन्धेन विशेषधम्प्वच्छिच्नविशेभिततदवच्छिन्ननिषोह् - 

शयतावच्छ दकतावच्छे द्कताकप्रसतनिधेयन्नान गो चरेच्छा 

प्रतीयते रवं विधेयवाचककिंपदद्य सखसमभिव्यादत- 

पदोपस्थाष्यतावच्छे दकत्वोपलच्चितघम्ावच्छिन्नोट् एवता- 

जिद््पितविभेवतावच्छ दकतया लिक्नासितो विेषधम्ब - 

सतदवच्छित्रे शक्तिरिव्यय' क श्त्यादौ इदन्त्वावच्छिद्नांये 

मिधेयतावच्छे टकत्वेन जिन्नासितधम्् वानित्याकारकोऽन्वय- 

बोधः । तेन॒ तदिषयक जिन्नासाजनकन्नानजनकं चाय 

जाद्मण दल्यादयु्तरवाक्यं ताहशप्रश्रामन्तर' प्रयुज्यते | 

खवः यत्र वेषेये विपेयतावच्छोदके धा किंपदा्धंख 

तदवचछ्ेदकधमेख्याभेदेन वान्वयः इद्' विम् इद् किंन" 
भवतः कति प्रलाः भवान् कदय यत्र इत्यादौ रोतिः 

पूवेवद् इनौया ““किमिन्दुः विं पद्म किख शछकुरविभ्ब' 

चि उख किमजे कि' शौनौ किर भदनवाणौ 

किष दशौ | कटौ वा युच्छौ वा कनककलशौ वा किष 

कुचौ तदह तारा वा कनकलतिका वा किमबला'" 

इत्याद्ावन्ययकिमो वाशब्दखेव वितर्कपऽधैः | वितर्क 

प्रयोक्,: सम्भावनाक्मकं न्नान' तद्ैख च विरेष्यतास- 

स्बन्धेन प्रथमान्तपदोपरस्थाप्यविशेष्ये प्रकारितासम्बन्धोन 
तत्र च विशेषणस्य चन्द्रादेरन्वयः नामार्थेनाव्ययार्धख 
भेदान्वयेऽविरोधाव् | यत्रं विशेषरणवाचकमपि प्रथमान्त 

तत्राभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारितासंसगेः यत्र तु प्रखत्यर्थख्य 
विशेष्यतया शखार्थबोधक' विभक्तयन्स, यत्र किंपदासन्त्वे 

तादशविभक्तयन्तसखदायाधेसख विशेष्ये यादथसम्बन्धे - 
नान्वयस्ताटशसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारितैव तादथारथख 
किंपदा्े शंसर्गोऽतः किमिन्दुरत्यादावभेदेन चन्द्रादि- 

प्रकारिका घनभिट' किं चैल्खेत्यादावाश्रयत्वादिसम्बन्धो ग 

चै्रसखत्वादिप्रकारिका सम्भावना नियमतः प्रतीयते 
किमिन्दुरित्यादौ सम्भावनाबोधोत्तर ततुप्रयोजकाङ्ाद- 

कलत्वादिप्रतोतिरलायो । कुत्धा्थैकमपि कचित्कि'पद 

यथा किङनैरित्यादौ |” 

किमिच्छछक लि किमिच्छसि किमिच्छसीति च्छति एषो । 

किभिच्छसि किमिच्छसीति प्रञ्नक्ारके भोजनाद्यथेमाह्वा- 

नाय निबुक्तं शग्यत्यादौ | «“चछमनोनोदके रलैड्िरण्येन 

च भूरिणा। गोभिरवस्् च राजेन्द्र ! विविपैच किमिच्छकैः» 

भा० शा० द८ “किमिच्छसि किमिच्छसौतिप्रदमकार केभ्यः 
विविधैर्गोपस्त्रादिभिर्निमन्त्रय द्धिः" नौलक०। किमिच्छसीति 

प्ररोन दानार्थे कायति शब्दायतेऽन् एषो० रमाकं ण्डेयषु- 

गाथीक्ते व्रतभेदे पु° तदत्रते हि “७रोह्ितदय वीराया- 

(तचनामराजमदष्याः) वदतोऽर्थिजनं प्रति । कः किमि- 
च्छति इःसाध्यम् कायः किंसाध्यतामिति । करन्धमख 
महिधो किमिच्छकरुभेधिता | राजघतोऽ्यवि चित् सत्वा 

पौ रोहितं वचः । दय् वाचा्धिनः स्वान् राजदारख- 

पागतान् | भया साध्यः शरीरेण कायं किञ्चित् नवौत 
मे। भम माता महाभागा किमिच्छकर्पोषिता | श्टस्वन्त्, 

मेऽर्थिनः सव्ये" प्रतिन्नातं यात्र वे | किमिच्छथ ददास्येव 

क्रियमाखे किभिच्छके' अर्धिनोऽभि्लाषादरूपदाना्थं 

केच्छाप्रञ्पूव्व क' लहान विदितमिति तस तथालयम् । 
शद्च्छाविषयप्रसममूल्वं केष च्छादङ्परेयमात्रे ऽपि “रति 

चयान् सभाः ज्ूपान् प्रपाः एम्करिण्यौसतथा । नेलयकानि 

च सर्व्वाणि किमिच्छकमतौव च भाग्या०६६८५ जो" 

किभौदिन् विर किभिदानौमिति चरति किम्+इदानो- 



किम्प 
"9 

स्+इूनि एषो°। किमिटानौभित्ये व चरणशोले पिश्यने- 

खले “दमे धन्तमनवायं किमीदिने” ०७११०४१२, 

«क्रिमीदिने किमिदानौ सतिचरते पिशुनाय” भा० ^“वि- 

लुपन्त॒ याठधाना अत्रिणो ये किमो दिनः""अथ०१ १७१३, 

किसु अव्य के-डिख । । प्रन्ने, रनिषेधे, रवितक्े, ४निन्दा- 

याञ्च मेदि० “किख भीरूरराय्यं से” भट्टः 

किमुत अव्य किञ्च उत च द । !्र्न र्वितकरेविकल् , 

४अतिशवे च | केनतिकन्यायः तख शब्ददयाल्मकत्वे तच्न 

स्थादिति बोध्यम् “आहो उताहो कित वितर्क किं 

किमूत च” हेम० किल्-उत दूति ददः तेन किम्- 

ते त्ये कशब्द्कलपनं चिन्त्यम् 

किम्पच लि° किं पचति पच-अच । कपे रायस्चु° | सहि 

आत्रोदरपूत्तिं समथं मात्रं पचति नागन्तकातिथिभ्योदा- 

नपर्ाप्रम् | इति तख तथात्वम् । 

किम्पचान लि° किम्+पल-आनच। आतोदरपूर्तिंमातप- 

गथा ्पाककत्तैरि कपणे अमरः | [लतायां रत्नमा 

किम्पाक ए कुत्सितः पाकोवख । (माखाल) महाकाल 
किम्पुना मो भाशप्रसिद्धे नदौोभेदे ““किम्प् ना च विशल्या च 

तथा वैतर्ौ नदी" भा०स°< वरूणसमावख ने | ““वित- 

स्ताञ्च महाभाग ! कावेरोच्च महानदम् । शोणञ्च पुरुष- 

व्याघ्र ! विशल्यां किम्म् नामपि"” भागव०१दटअ० 

किम्मु(मप) रुष ° कत्सितः (१)रुषः । देवयोनिभेदे 
हेवगायके अमरः। स च अश्वाकारजघनः नराकारश्खः | 

किच्नरस्तु अश्वाकारवदटनः नराकारजघन इति तयोरभेदः । 

तएव ““राक्तसाञ्च पुलस्तयख वानराः किच्चरास्तथा"” 

दति एलसयस्य वंशखक्खा “पुलहस्य छताः राजन् ! 

शलभाञ प्रकोत्तिनाः | सिंहाः किम्प् रुषा व्यात्रा यक्ता 

ई हाखटगास्तथा"” भा० आ०६६ ° एल हवे कम्प् रुष 

कीत्तंनम् । अतएव भाग० ८,२०,१३, ५ नेदुर'द्- 

न्दभयः सहस्गोगन्धव्व किस्म रुपरकिच्रराजगुः”” । 

तयोर्भेदेन निद्ेशः| स यं पुरुषसालभत स 

किम्प् रषोऽभवत्” शत०व्रा० १,२१२,९, क्िंपुरषावासे 

२वधभेदे  कृत्सितपुरूषत्यसाग्यपत् परस्पररमभेद्ाभिप्रायेण 

उभयोरष्य भयपरता तेन ॒श्चित् िच्ररवषे भित् च्यते' 

कचिद्ध किम्युरषव्ेम् इति । तदधिष्ठानरेशभेदचच वर्धभेदः 

स च+“किंञ्चरवपमतो हरिमिति विभज्य” “माल्य 

वच्जलचिमध्यवन्नि यत् ततत्. भट्रतुरगं (सखेन तुरगतु- 

ल्यम्) जगुम्, धाः” सिङ्ग: भाग०५,१९, “किय रपे 

[ २०५० | 
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वे इत्य क्तम् । “दें किमृपरपावासं दर् मपुले च ॒रर्धि- 
तम्" भाऽस०२७अ० । द्रमः किंपुरुषेशश्च उपास्ते 

घनदेश्वरम्'› भा स०१०अ० । ““काष्ोरराजो गोन : 
कर्षाधिपतिस्तथा । द्रू.मः किम् रव पव्वं तोयो द्य 

नामयः'* हरिवं*€२अ० । 

«^प्रियास्खं कम्प् रच्च चम्बे"* “यदच्छया'” किम्प् रुषा- 

ङ्गनानाम्'*कुमा० । {सजनि च| 

किम्पुरुषेश्वर घ ६त° ?कुषेरे किस्य रुषवर्भे वर रदुमाभिषे- 
किम्भरा स्तो किचित् विभर्ति ष्ट-अच । नलोनामगन्धद्रष्ये 

शब्द् च० त 

कियत् लि किमु+परिमारेःवतुप किमः क्यादेशः वख यः । 

किंपरिमाणे “गन्तव्यमस्ति कियदित्यसढद् न् वाणा,, सा०, 

2०, “^मदथैसन्देशम्दणालमन्धरः भियःकियहू.रसिति 

त्वयोदिते'” ““भवेदमीभिः कमलोदयः कियान्” मैष०, 

स्तिया० डेप्“निविशते यदि कशिखा पदे जति सा 

क्रियतौमिव न व्यथाम्” नौ । 

कियदेतिका स्लली कियत् एतत् आरभ्यमाणं करोति शिचि 

डिदन््े टिलोपे ख् ल । उद्योगे उत् साडे हेस° । लिका 
कियेतदकेति पाठः प्रामादिकः | 

कियाम्ब, ि° कियद्म्ब्,यन् वेदे एषोगतोलोषः । किंप्रमाणा- 
बयत ““क्ियाम्बल रोहत पाकदूर्वा व्यल्कशा,› 
० १०,१६११२१ । 

कियाद घ रक्रवखे" अचे हेमच० । 

कियेधा स् अव्य°कियत् प्रकारे इत्यथ निरु २०८८त्राय व- 

<“जमोशानः किवेधाः,,१०,१,६१,१२१५८ियेघाः कियद्वा 

दूति" भा०। 

किर प्सो कु-क। शके अमरः स्तयां जातित्वात् डप् 

रविनेपकमात्ने लि०। क्यं तेऽत्र आधारे क घज क | 

रेअस्करविक्तेपदेशे प्यं लभूमेा | किरातः 

किर क ए स्वल्पः किरः अन्ये कन् ।१वालगूकररवेख्वङे च तिका 
किरण दए कीर्यते परितः कु-कनं णि क्, | स्यदः 

रश्लौ *“खकिरणपरितेषोन्मेषशन्यः प्रदीपः" रषः 

“कोहि दोषो युसन्चिपाते निमल्लतीन्दोः किरणे- 

प्विवाङ्कः?' कुमा० | ततः अरीइखा० चत॒रथयरौ वृज । 

कैरणक तच्भिव्ादौ नि० [इारा० । 
किरणामाौलन् इ किरणानां मालाऽसतगख इनि । खये" 

किराटिका स्तीर किरे पयन्तं भूमौ अटति अट-ख्् ल । 
व्यन्व भूमिचारिख्यां थारिकारः† पच्चणटाम् शब्द् चि” 
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किरात उदो किरमवस्करारेनिंःकेपस्यानं पर्थ लभूमिभतति 

खत+अख उप०स° | १नोचजातिभेदे स च अवस्करनिः- 

सेपस्यानपय्यं नदेशाच्रयः वग्राधादिः। जातिशब्द विडतिः। 

५तप्चक्गण्डं समारभ्य रामच्चेतरान्तकं शिवे ! | किरात- 

इ विन्नेयो विन्यतैलेऽयतिते)" इति शक्तिस- 
गभोक्त रदेशभेदेए" भूम्नि । हत् सकरा विभाग रेे- 

आान्धरूक्रो रश्देशभेदे च “शेशान्यां मेरुकनदटरा- 

च्चे क्रमे “वनराज्यकिरातचीनकौ लिन्दाः इत्य क्म् 

तदेनां राजा अण् । कैरात तद् शन्धपो बद्ध 
अथोलक । किराताः| ते च क्रमशो वेदानव्ययनादिना 

इष्लत्वमाभ्रा यथाह दुः ““शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः 

शयुः चल्रजातयः । - टषलत्व' गता लोके नोह्वणादयेनेन 

च" । पौखडकादौड द्विदा: काम्बोजा यवनाः अका" | 

पारदापद्कवाच्चीना किराताःदरदाः खसाः"'इति । जातौ 

स्तिया ङीष । 8मत्ख्मेरे ए खरो° “किरावस्तथा स्त्रियां 
चामरबद्िन्यां भतखजात्यन्तरे इयोः” को शवोक्तोः 

¶चामरवाद्िन्यां स्त्री । ५नौसंश्रयां पाञ्चगतां किरा- 
"” रघुः “किरा्तौ-चामरपादहिष्णौ दासम्” म- 

क्लि वपखदल्ल्ः नप्रसादाथें किरातद्पेख गतत्वात् भि 

त्य पत्यं तथाङ्पायं ७-गोयां स्तनौ ङोष “किराती 
श्धीरवसनां चौरसेनानमरूताम् । आज्यपा लोमपां सौम्नां 

स्वपवयं तगासिनीम्” हरिव ०१ ७-य०दगौ तवे | तल व्याधे 

“खक्गाफलेः केशरि्ां किराताः”.५गदायुरन्वि्टस्टगै ः कि- 

रातेः,कृसा० । एभू।मनिम्बे षु° राजनि° €बोटकर- 
शमे सारखतः | १०अल्यतनौ लि° मेदि० | ^“ - 

-न्लाश्रयिभि्भिजख सड नाखः किरातैः सतम्” रला० | 
अन्न खनामसदशत्वञ्च वानरभिया सङ्खोचितटेहत्वे- 

नाखतदत्वात् खनामसमानुपूर्वौ कपदबोध्याल्यतरत्वक- 

रणात् पयं न्ता श्नयित्वविशेषणाद्ा तथात्वम् तन्न भूनि- 

म्बयु्ाद्य् क्त भावप्र° यथा “किरातः सारको ₹त्ः- 

शोतलस्लिक्रको लुः । सन्निपातज्वरश्वासक फपित्ताख- 

दाहदुत् | कासशोध रषाकृ ज्वर व्रणकमिप्रयत् । खार्ये 

क | किरातक भूमिनिम्बे राजनि०। किरातं वमधि 

कतोखन्यः आण कोरात भारतवनपव्वा न्तम तेऽवान्तर 
पव्वं मेदे तत्रत्यकथा भाग्व०२९ अ० यथा 

“मतिषु तेषु सेषु तपस्िष॒ महाक्ष | पिनाकपाशि- 

मवान्. सङपापहरो हरः। कैरात" वेशमास्थाय 

काञ्चनद्ुमसन्निभस् ¡ विभ्बाजमानो विलो गिरिर्न - 

भत्वथाण्भागदे 

[ २०५१ | 

५१४. 

, किरातवेश सन्न स्तीस हायजमिल हा | 
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रिवापरः । च्रौमङदुरुपादाय शराद्चाशौविषणौपमान् 1 

जिष्यपात मह्ाञमो दहनो देहवानिव | देव्या सष्ो- 

मया श्रोमान् समानव्रतपरेशया । नानावेशधरी्ट- 
भतेरहगतस्तदा | किरातवेशसंदन्नः स्तीभिखापि सह- 

खशः । अशोभत तदा राजन् ! स देशोऽनीव भारत ! | 

चेन तदन" स्रं निःशब्दमभवत्तदा । नादः प्रवणा 

नाञ्च पच्चणा्चाष्य् पारमत | ख स्निकपेमागम्य पाथै- 

खाल्लिषटकम्म्ं णः । मूक नाम दनोः एव ददर्शादमुन- 

दशेनम् । वाराह" रूपमासखाय तजयन्तमिवाच्ज्, नस् | 

इन्त परमदु्टाक्रा तस्वाचाथ फाल्गुनः | गाख्डौवः 

ल॒रादाय शरां खाशीविधोपमान् | सज्य" धुरर" 

सत्वा ज्धावोषेश् निनादयन् । यनां प्राथयसे इन्त् म- 

नागसभिहागतम् | तस्मात्त्वां पूर्वभेवाह' नेताऽव्य 

यमसादनम् । इष्टा त. प्रहरिष्यन्तं फालयुन' दद्ध 

ज्विनम् | किरातद्छपौ सहसा वारयामास शङ्करः । 
सैष प्राथितः पूवैभिन्दरकौलसमप्रमः | अनादत्य च 

तदाक्यं प्रजहाराथ फालगुनः | किरातञ्च सम तञ्ि- 

स्ेकलष्ट महाद्युतिः । प्रशमो चाशनिप्रख्यं शरमग्नि- 

शिख्लोपमम् । तौ सक्तौ सायकौ ताभ्यां समं तल निपे- 
ततः । मूक गाते वित्तौखे ओैलसं हनने तदा । 

यथाऽथनेविनिर्षोमो वजखेव च पव॑ते | तया तयोः 
सच्िपातः शरयोरभवत्तदा | ख विद्धो बड़्भिव्वासे 

दपा: पच्गेरिव । ममार राचचष' खूप" मूयः कत्वा 
बिभीषणम् | स ददथे ततो जिष्ड्,; पुरुष काञ्चनप्रभम् । 

तमन्रवीत् 

प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव | को भवानटते शून्ये 

वने स्त्रौगखसंडतः | न त्वमखिन् वने बोरे बिभेषि कन- 

कप्रभ ! | किमधेञ्च त्वया विद्धो वराहो मत्मरियदहः 1 

मयाऽभिपन्नः पूवं हि रा्षसोऽयमिद्धागतः | कामात् 

परिमवाद्वाऽपि न भे जीवन् विमोच्छसे। न द्योघ म्ट- 

गयाधर्मनो यश््याऽया छतो मयि । तेन त्वां भ्र'शयि- 

ष्यराभि जीविताद् पवेताच्रयम् | इयत्य्, क्रः पागङवैयेन 

किरातः प्रहसन्निव | उवाच सछच्छया वाचा पाण्डयः" 

सव्यसाचिनस् | न मत्क,ते त्वया वोर | भीः काय्य वन- 

मन्तिकात् । इयः भूभिः सद्ाऽख्ाकडचिता वसतां वने | 

त्वया ठु इष्करः कस्मादिह वासः प्ररोचितः १ | वयन्तु 

ब्धसत्ये ऽखिन्निवसामस्तपोधन ! । भवांस्तु रष्णव्णमः 

छकृमारः छदखधोजितः । कथ शून्यभिम देशमेकाकी 



किरा [ २०५२ ] 

विचरिष्प्रति। अन्नेन उवाच \ मारो रमाश्रयः 

श्त्या नारा चां ःग्निसन्निभान् | निवसामि महारण्ये 

द्वितीय इव पावकः । रप्र चापि महाजन्तु्छं गद््प" 

समाचरितः | रच्तसो नहतो घोरो इन्तुः मामिह 

अगतः | किरात उवाच । मयैष धठुनिसै न्ग स्ता- 

डितः पूर्वमेव हि । वाशेर भिहतः ओते नोतञ्च यमसा- 

दनम् । भैष लल्यभनो हि मम पूश्परिख हः । भरेव 

ख प्रहारेण जोवताटपरोपितः| दोषान् स्वाच्नरे- 

सेऽन्यसे वक् स्वयलदर्पि तः । अवलिपरोऽसि मन्दालन् | 

ज मे जीवन् विभोक्यमे। स्थिरो भवस मोक्षयामि 

सायक्ञानशनीरिव। घटस्व परया शक्रया खञ्च त्वमपि 

सायकान् | तख तद्चन' खत्वा किरातस्धाञ्ज्. नस्तद् । 

रोषमाहारयामास नाड्यामास चेषुभिः | ततो टन 

नखा प्रतिजपाह सायकान् | भूयोभूय इति ग्राह 

मन्द्मन्देत्य वाच ह| प्रहरख शरानेताच्नाराचान्ड- 

मपर मेदिनः। इत्युक्तो वाखवर्भे स खमोच सहसाः 

च्छ्नः। तनस्तौ तत्र संरब्धौ राजमानौ ख्मुंडः । 
शर राशोविषाकारेततच्ताते परस्परम् । ततोऽच्ल्नः 
शरव किराते सभवाद्जत् । तत्प्रसन्नेन मनसा प्रति- 

जाह शङ्करः । ष्तः शरवे" तत् प्रतिग्टद्य पिना- 

कष्टक | श्च्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिरिवाचलः । 

सटा वाखव्षन्तु सोघौभूत धनञ्जयः । परम" विद्म 

यज्चक्रं साधु साध्विति चानवोत् | अह्ोऽय' चकुमा- 

रङ्गो हिभवच्छिखराच्रयः। गाण्डोवसक्तान्नाराचान् 

प्रतिग्टद्भात्यविद्धलः | कोऽय' देवो भवेत् सानात् रद्र 

यः खरोऽ्ठरः। विद्यते हि गिरिष्ेटे लिदथानां 

समागमः; } नह्हि मदाख्जालानाखतष्टे्टानां सहस्रशः । 

अक्तोऽन्यः सहितुं वेग्छते देवः पिनाकिनम् | देवो 

वा यदिवा यचो र्ट्रादन्यो व्ययस्थितः | अहमेन 

अरोस्तोच्छं नैयाभि यमसादनम् । ततो इष्टमना 
जिष्ण् नाराचान मेदिनिः | व्यस्जच्छदधा राजन् | 

सयु खानिव भास्करः | तान् प्रसन्नेन भनसा भगवान् 

लोकभावनः | शूलपाणिः परत्यन्टहाच्छिलावेमिवाचलः | 

ऋणेन लोणवाणोऽय सत्तः फालगुनस्तदा | मौचौन- 

माविशत्तीत्रा त दषा शरसुं्यम् । चिन्तयामास जि- 

च्च भगवन्तं छताशनम् । रल्तादचचयौ दत्तौ णौ 
मेनाख खाण्डपे ¦ किं ह मोच्चामि घलषा यन्त्रे बाणाः 

अय गताः | अयञ्च रषः कोऽपि वाखान् सखति | 
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सैः , हत्वा चेन" धतुन्कोा शूला येव इुञ्जरम् | 
नयामि द्ख्डधारसछे यभख सदन प्रति | प्रब्टद्याय 

धलुस्केाखा ज्छपाशेनावछषः च | खटिभिञ्चापि इत 
वान् वज्ञकससं ब हादयुतिः । संप्रयुद्धो धर्कोञया कौ- 
न्तेयः षरवौरहा । तदस धटर्दिव्यं जयाह गिरि- 
गोचरः | ततोऽच्ज् नो यस्तधलुः खड्गपाणिर तित | 
उुद््ान्मभोपखन् वे वेगेनाभिजगाम तम् । तद्ध 
मधि, शित' खड् गभसक्त' पवतेष्यपि । चमोच भुजवी- 
यये विक्रम्य कुरुनन्दनः तद्य मू्दानमासाद्य पफा- 
लासिवरो ड सः | ततो ठैः शिलाभिच्च योधयामास 
फालयुनः | तदा इच्तान्मङाकायः प्रत्मग्टक्ञादयो 

शिलाः | क्िरातद्पो भगवांस्ततः पार्थो महावलः | 

खषटिभिवेजसड्काभे ध॑मसत्मादयन् रुखे | प्रजहार इ- 

राध शिरातश्चमष्ूपिखि । ततः शक्राशनिसमेसुषटिभि- 
"टं शदारूथेः | किरातद््पो भगवानदेयामास पाण्डवम् । 
ततञ्चटचटाशब्द्ः छषोरः समपद्यत । पाण्डवस्य च 
खटीनां किरातस्य च युध्यतः । चसन न्त॒तदुद्म- 
भव्ञोमहभेणम् | भुजप्र हारसंगुक्त' दलवासवयोरिब । 
जघानाथ ततो जिष्ण् : क्षिरातखरसा बलो । पाण्डवश्च 
विचेष्टन्तं किरातोऽप्य हनद्वकौ । तयोसुजविनिष्मेषात् 
सङ शोरसोस्तथा । खमजायन गाल षु॒पावकोऽङ्गग- 
रधृमवान् | ठत रुन" महादेवः पौडय गातैः चपीडि- 
नम् । तेजसा व्यक्रमद्रोषाद्धे तस्तस्य ` विमोहयन् | 

ततोऽभिषौद्धितेगा नेः पिण्डौलत इवाबभौ । फालयुनो 
गालसंरुनो देवदेवेन भारत ! । निरुच्छायो उभवद्धौव 
सनत्निरद्धो महात्मना | पपात भूम्यां निचचेष्टो गतसत्व 

इवाभवत् । स शद्ध तं नथा भूत्वा सचेताः एनरुलिितः | 

रुधिरोणास् ताङ्गस्तु पाण्डवो श्टशद्ःख्ितः | शरग्ल' 

शरण गत्वा भगवन्त" पिनाकिनम् | रटणमय' स्यर्डिल' 
कत्वा माल्ये नापूजयद्भवम् । तञ्च माल्यं तदा पाथः 
किरातशिरसि स्थितम् । अपशयत् पाण्डवच्रेलो 
हर्षे प्रशतिङ्कतः । पप्रात पादयोस्तस्य ततः प्रीतोऽ- 
भवद्भवः | उवाच चैन वचसा नेषगम्प्रौरगी हरः । 
जातविद्मयमालोक्य तपौ षाङ्गरुङइनिम् । भव उवाच | 

भोभो फालुन ! व्टोऽखि कग्डशा ऽप्रतिभेन ते। 
ओौव्य^णानेन शत्या च चज्ियो नास्ति ते समः । खम 
तेजसि वौं ञ्च ममाद्य तव चानघ | प्रीतस्ते ऽ महा- 

बाहो ! पश्र सा भरतभभ। | ददामि ते विशाला | 



किरा 

चुः पव्वं ऋ षभवान् | विजेष्यस रथे आलूनपि सवत् 

दिवौकसः । प्रोया च तेऽ दाद्यामि यदक्ततमनिवा- 

रितम् । त्व डि शक्रो मटोथ तदस्त" धारयित च्- 

शात् । वेगस्यायन उवाच | ततो देवः सद्ादेव' 

गिरिश दूलपा नम् | ददे फालगुनसतव सह देव्या 
महङा्यतिम् । सं जानुभ्यां महो गत्वा शिरसा प्रण 

पल च। प्रसादधरामास हरः पथैः परपुरञ्जयः | 

किराततिक्त इ किरातो मूनिग्बद्व तिक्तः ( चराता) इते 
अमरः“ क्रिराततिक्तस्तु हिमस्तिक्गः पित्त | 

किराताल्नुं नोय न° किरातञ्चाञ्ज्नञ्चाधिकय कतोखन्यः 

“इन्वा च्छः'' पाड भारविकविप्र्ोते अष्टादशसगात्मले 

मद्ाकाव्यमेदे 

किराताशिन् ष जिरातानन्नाति अश-चिनिईत° | गरे 

शन्द्र० तद्य किराताशनकथा भा०खा०८ख० यथा 

“द् क्तो गरूड़ः सर्ग स्ततो मातरमब्रवीत् । गनच्छाम्यच्ट- 

समाहर भच्छमिच्छयमि वेदिठम् | विनतोवाच | स~ 
शचद्रकुच्चाबेकान्ने निषादालयसखत्तमम् | निषादानां सहस्रा 

शितान् भक्घाऽच्छतमानय। न चते ब्राह्मण" न्त 

काग्य वद्धिः कथञ्चन | अबध्यः सव्व भूतानां ब्राह्मणो ` 

नलोपमः । ऋम्निरकेग विषं शस््' विप्रो भवति को- 

पितः । युरुष्टिं सर्व्व भूतानां भाह्धणः परिकौततितः । 

-खवमादिभीपेस्तु सतां वै ब्राह्मण्यो भतः ¦ च ते तात ! 

न इन्तव्यः संकर ्ेनापि सव्वं या ब्राह्मणानामभिटरोहो 
न कर्तव्यः कथञ्चन | न द्यो वमम्निनादित्यो भख 

कथेत्तथानघ | | यथा कु द्भिक्र बो ब्राह्मणः संशित- 
जतः | गदेतेविविपरैलिंद्गस्ठ' वि्यास्त' दिजोत्तमम् । 
भूतानामसभू्िप्रो वख पिता युः । गरड 

उवाच | किंङ्पो ब्राह्मणो मातः किंशीलः किंपरा- 

मः | किंखिद्ग्निनिभो भाति किंस्ित् सौम्यप्रदथेनः। 

वथाहइमभिजानौयां जाह्मणं लच्लणैः शुभैः | तनो का- 

रणतो मातः! च्छतो वक्त भहेसि | विननोवाच । यस्ते 

कण्डमतुप्रा्नो निगो वड््ं यथा | दहेदङ्कारवत् एल ! 

तं विद्याजाद्चणमेभम् । विप्रस्तथा न हन्तव्यः संर - 
नापि सर्व्वदा | प्रोवाच चैनं विनता एतरहाददिद' 

बचः | जठरे न च जीये दुयस्त' जानौ डि दिनोत्तमम् । 

घनः प्रोवाच विनता युल्र हाहौ दिदं वचः । जानात्यप्यत॒लं 
वीयं माशीव्बांदपरायखा । प्रीता परम्डुःखात्तां नानै- 

च्विप्रलता सती" । ““सौतिर्वाच | ततः ब माद- 

{ २०५३ ] किरौ 

ववचन निशम्य वित्य पच्छौ नभ उत्पपात ; ततो 
। निषादान् बलवातुपाग्तो वभच्ितः काल इवान्त 
कोऽपरः | स तान्निषरादालुपस"हर'स्तदा रज ससद्खव 
नभः स्प शन्महत् | सखद्रकृ्तौ च विशोषयन् पयः स- 
मोपजान् भूधरजान् विचालयन् | तनः स चक्रो मह- 
दाननः तदा निषादमागै प्रतिरुध्य पश्िराट् | तनो नि- 
पादा््वार ताः प्रवन्रजर्यतो खं तख भजङ्गभोजिनः । 
सदानन” विद़तमतिप्रमावत् समभ बुगेगनभिवार्दिनाः 
खगाः । सहस्तशः णवनरजोविमो हिता यथाऽनिलः प्र- 
चलितपादपे वने । तनः खगो वदनममित्रतापनः समा- 
रत् परिचपलो महाबलः] नि्छदयन् बह्धविधमत्स्य- 
जगेविनो बुभुक्षितो गगन चरेश्वरस्तदा"” 1 

किराति सी किरो ण समन्तात् जलचेभेय अतति गच्छति खत 
षन् ३त० ?गङ्गायां जटा० तखा योजनपर्य्य न्जलच्ेपेख 
हिमाचलात् ससद्रप्ं नगमनात्तथात्वम् । वा धिष | 
तत्न व। रकिरातवेशधारिष्यां इर्गायाञ्च तखाः किरात- 
वेशधारणः यथा तथा, क्षिरातशन्टर दर्थितस् | 

किरातिनी स्त्री किरासरेश उत्पत्तिस्थानत्ये नाखूट्या इनि 
डगेष । जटामांस्यां शब्द्र० 

किरि एस किरति भूमिम् कशं-रषय्रादि० इक ¦ भविदारे 
$छकरे अमरटी° भरतः स्तयां डेय | रमेषे च तख 

जलच्षेपकत्वात् तथात्व किरिकः 

किरिक ए किरिभैव दव कायति कैक सजलभेष 
दल्ये शट्रभेदे ।*शनमे वः किरिकेभ्यो देवानां ऋ दट्येम्थः*” 

` यज्०१६,४६ । [डि । हडिन्तगले अमरः फले लिका०। 
किरिटि न° किरिष्दा शूकरे टल्यते वि्व्यते टल विन्ञवे 
किरौट इनण्कु-रन् किञ्। १खकुटे रथिरोगेषटने (पाग) 

च शब्द् चि° ट्शाननकिरोटभ्यः खा^्द्० | किरीटबद्गाञ्ज 
योनिपेतः”” रषः { शब्दचि‹ । 

किरौटमालिन् ए मल-सम्बन्धे शिनि ६ैत, । अच्ल् ने 
किरीटिन् इ किरौटोऽस््यस् इनि | ऋञ्ज् ने भाऽ्वि* 

४४अ० । “पुरा शक्र मे बद्ध" युध्यतो दानवधेमैः । 
किरीटं मृद्धिः छयाभं तेनास किरौटिनम्'' उन्तर- 

सभीपेऽच्ज्ः नेन सनाम भेदनि शक्रिकथनात्तस्य॒तथा- 

तवम् । शक्रो तख मूदध॑नि किरीटयोजनकया च ““ततो- 

मातलिसंयुक्त मयूरसमरोमभिः । इयं पेत प्रादान्तो 

'रथ' दिव्य महाप्रभम् । बबन्ध चैव मे मृद्धिः किरीर- 
लिदरुत्तमम् । स्तद्धपसबथं चैव प्रादादङ्गविभूषणम् । 
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अभेद्य' कवचं चेद' खभ रूपवदुत्तमम् । नागराजमिषा 

सिं च गाण्डोपरे समयोजयत्" इति भा० च०१६१अ० । 

रकिरीटयुह्माने लि० । “किरीटिनं गदिन" चक्र 

इस्तमू'' गोता च्तियां ङोप् 
किरोडाट भौच्येः आहतिगख वात् करः यक पण सेट् 

अक | किरोडा थति अरि रोडाटीत् । 

किभ्िंस्तली ककि निश्सट् । १पलाजे (पोयाल) र्ट शस्व 

पुत्तलिकायानच्च भेद० । वा प॒ किशन व्यपि तत्राय 

किशर लि° किम्प्ीर+टपो" वेदे हस्वः । चिलवख युक्त । 

“नक्षत्रेभ्यः क्िश्िर चद्रमसे किलासम्” यजु° १०, 

२१ | पुरुषमेधे 

किर्म्रोर ए कु-गन्भरोरः० श्रन् नि०। मागरङ् 

५ (नारङ्गे) १जम्बोरभेदे । २्राच्चसभेदे । शेचिलवखें च 

मेदि $वदहति न्रि° । 

किर्मीरजित् ए" कित्मी र॑ राचसमेद'जितवान जि-भूते- 

किप । भीमसेने तदधकथा भाग्व०११अ० यथा 

“प्रतय वाचाथ तद्र्तो धम््राज' युधिष्ठिरम् । अह 
वक्ख भ्वाता वे किं र दूति विश्वतः"'इत्युपक्रम्य “ततो 
भोमो भहाबाह्रासद्य तरसा द्रुमम् । दरव्याममथो- 

दिद्व' निष्मलमकरोत्तद्ा | चकार सज्य गागडोषः वजुनि- 

ष्मो घगौ रवम् । निनेषान्तरमाने ख तेव विजयोऽच्ज्नः | 

निवाथ्यं भोमो जिष्ण्" त' तद्र्तो मेषनिखनस् | अभि- 

द त्याजगीदाक्यं तिषठ तिष्ठेति भारत! इत्य् ध नमभिक्र् - 

द्धः कच्चाशत्पोद्य पाण्डवः । निष्पिष्य पाणिना पाशि सं 

द् शौऽटो बलो | तमभ्यघावदं गेन भीमो इचायुधस्तदा। 

यमदख्डप्रतोकाशं ततस्त' तद्य मूधनि। पातयामास 

वेगेन कुलिशं मघवानिव । असंभ्रान्न्तु तद्र: समरे 

प्रचदब्यत। चिच्ेप चोलं दी प्रसशनि' ज्वलिताभिव। 

तदुदस्तमलातन्तु भौमः प्रहरतां वरः | पदा सव्येन 

 चिचेप तद्रक्ः एनराव्रजत् । कम्भ रञ्ापि सहसा 

वृच्चछत्पाञ्च पाण्डवम् । दरडपाशिरिव क्र द्धः समर 

प्रतयधावत"”। इतय् पक्रम्य तये ब््पवर्ं 

“अथेनमाचिष्व बलाद्गःहा मध्ये ठकोद्रः । धूनयामास 

वेगेन वायुचर्ड इव द्रुमम् । स भोमेन पराद्रो इव 

लो व्धिना रखे। व्यलम्भरत यथाप्राणं विचक्षे च 

पाण्डवम् | तत रन परिच्रानङपलभ्य इकोद्रः | यो- 

क्त.यामास बाह्यां पशुः रशनया यथा | विनदत 

महानादं भिन्नमेरोखनः वली । श्वामयामास शचि 

{ २०५४ | किल 

विष्करलमनर तनम् । त विषौदन्तमान्ञाय राच्चस" पा- 
ण्ड नन्द्नः | प्रब्टह्य तरसा दोभ्या' पष्मारममारयत् । 

आक्रष्य च कटोदेथे जानुना राच्चसाधमभ् | भीड्वा- 

भासु पाणिभ्यां तख कणठ" इकोद्रः । अथ जव्लःर- 

स्यां ङग" व्याविङ्नयनाम्बरम् । भूतले भ्वामयामास वा- 

क्यश्चे दृषठवा च ह ¡ ह््िड््म्बवकयोः पाप ! न त्वमद्ुप्रमा- 

ञ्जनम् | करिष्य गतञ्चापि यमख सदन प्रति | इत्ये 

वश्क्रा एरुषप्रवोरस्त' राच्तस' क्रोधपरीतचेताः । विद्- 

स्तवस्त्ाभर शं॒॑स्फ्र नसद्ध 1 नचिन्तं॑व्य ठसत् सज्ज "› । 

किम्की एडादयोऽष्यल । [ ङ जम्बोरभेदे लिका» 

किर््मीरत्वचच घ" किम््ररा चिला त्वग॒यख | नागर- 

किल शौक्ञये क्रौडायाञ्च ठदागपरणयकभ्चेट् । किलनि अके- 

लोत् चिङ्रेल प्रनिकिलति [याम् बभूवा चकारचक्र केलिः 

किल प्र रणे चरा०खक शट् ¦ केलयति ते अचीकिम्”” केल- 
किल अव्य° किल-क | !वा्तयाम् रअलुश्या्े, रेनिद्ये, 

४संभाव्ये ५ प्रसिद्वा द्योतने ६ हेतौ ऽअररचौ अलीके 

€ तिरस्ारे च । “दमयन्ती किलकिद्धित' किल” नैष | 

“अमू किल त्व', लिदिवाद्वातरः,» खाषः । ““तदून्न' तद्- 

वयत '"किलात्मनोऽपि^“तद्पि न किल बाल प्लवति" 

माघः, ^ वं किचाव्याजमनोहर' वपुः,, शकु° | 

१किलेत्यागमारुचिन्यकषर णसं भाव्यहेत्वखीकेषु » मरे 

उका तत्तद्दिषमे उदाहतं यया गभे, “कंसं जवान किकं 

वाहदेवः” शब्णकट`क' कंसहननमागमसिद्धभितःर्घः । 

रुचौ ““एवं किल. केचिद्वदन्ति" केषराद्धिदेवं कथन 

व् ररुचिविधय इन्ययेः न्यक्कारे ““स किल येोत्खते'” 
तद्य योवनशक्तिराह्ित्यद्योतनात् 1तरस््यरोगस्यते 

सम्भावनायाम् “पाथैः किल विजेष्यते कृन्” पाथं 
कत्त ककुरूविजयः सम्भवनाविषयदत्यर्थ: । हेतौ “स 

किलेवश्क्तवान"' तत्कथनखान्वल हेठता द्योत्यते । अ- 

कोके “प्रस्य सिंहः किल तां चकरषे""रषुः | सिं हकन्कं 

नन्द्निकषे णं वस्तुतोऽलोकं काल्पनिकत्वात् | अव्ययविशे- 

षस्य अद्य शब्द् न्रसहकारोण प्रयोगविरेभा चनिरू- 

क्तकारेण निरणायि यथा ““किलेतिविन्याप्रकषे एव 

किलेव्यथापि न ननु इलेताभ्यां संप्युज्यतेऽलुषटर न किस. ` 

वस् । नलु किलैवम् । इति प्रश्नानन्तरं तखानभ्य्, पगमे 
न किलेवमिति, अभ्य् पगे ठ न किलेवभिति प्रयोज्य 

भित्यथं: तथाच तख रव“शन्दोत्तरता न-नल इ 

त्यो तच्छ्रन््पूव्वंकता च | 



किला 

किलकिञित न° किल अलौक्ेन ईषत् चित रचितम् 
“सित शष्करुदितङ्सितत्ासक्रोधन्रमादीनास् | साङ्धै 
किलकिञ्चितमभौटतमसङ्गमादिजाइर्षात्” सा० दर्पयोक्त 
स््लोणां भावभेदे यथा “पाशिरोधमविरोधितवाञ्छ 

भतं खना सधुर्ितगर्भाः । कामिनख्च शरूते कर- 
भोरूहारि शष्करुदितञ्च इद्ेऽपि”' माघः ^“त्वयि वीर ! 

बिराजते पर' दमयन्तीकिलकिद्चितं किल” नैघ० । 

किलकिला स्तौ किलक प्रकारे द्वित्वम् टाप् । १ह्ैध्वनौ 
विका० | “ततः किलकिलाशब्द्सतसखिन् वदति पार्थिवे” 
भागखा०६१अ । “जित शात्रवदरपख प्रतिन्नापूरणीीलतः । 
वौरख गजितं सिंहनादः किलकिला तथा” द्य क्तो 
दोरख्य रसिंहनादे च विश्व 

किलाटः १० “नषटईुग्धख पकख पिण्ड" प्रोक्तः किलाटकः" 

दूति भावप्र° परिभाषिते विच्रयितद्ग्धश् पाकेन वनोभूते 

पिश्डाकारे पदायै | तदुगुणाद्् क्त' तत्नैव यथा 
“रेयुषञ्च किलाटच च्तोरशाङक्गं तथैव च। तक्रपिण्ड इभे- 

इषया ₹' हणा वलवङ्ग नाः | युरवः श्च रला द्या वा- 

तपित्तविनाशनाः। दौप्राग्नौ च विनिद्राणां विदरपौी चा- 

तिपूजिताम् | गुरुः किलाटोऽनिल्ा षु स्वनिद्राप्रदः 

ख्टतः'। ततः खार्थे क | किलाटक तनाय | कूचिकायां 

्ोरविकारभेदे स्तौ हेमच० गरा” ङघ । [दके हारा०। 

किलाटिन् ए किलति किलक, अट-णिनि कर्म्° | वंश 

किलात षु किल-शौक्लेत क किलमतति अत-अण् | 

ऋषिभेदे तख गोत्रापत्यम् विदा० च्यज् । केलात तद्रोत्रा- 

पत्ये ए स्तो ““किलात कलो इति हाद्धरब्रह्मावासतुः"?। 

श्रत० ब्रा १,१,६,१४, 

किलास न° किल वसे ककिलमसखति अस +अण। १सिद्मरोगे 

(कुलौ)तदखास्ि अङ । २नदिशिषट ति० “चन्द्रस्ते कि- 

लासम्'› यज ३०१२१, | “किलास'सिद्यरोगवन्तम्'” 

वेददौ० सिच सषद्रकृ्भेदः यथाह छत ः““चुदरकुष्ठमत 

उग्ख' वच्छाम इत्य.पक्रभे ““करडन्वित" श तमपाकि सिद्वा 

विद्यात्तु प्रायश अद्ध काये" इति तख लक्षणा दिकशक्ता 

““किलासमपि वछ{विकल्परव ¡ तच्िविधं वातेन पित्तेन 

चे प्रणा चेति ¦ कुकिलासयोरन्तरन्त्वगतमेव किलास- 

मपरिख्नावि च | तहातेन मण्डलमरूणं परुषं परिध्व"सि 

च; पित्तेन पद्मपत्रप्रतौकाशं सपरिदाहच्च | सष्णापि 

चतं च्िग्ध' ब्कलं कर्डमञ्च । तेषु सम्बद्चमर्डलमन्ते - 

जातं रक्गरोभ्र चाऽसाध्यसग्निदग्वञ्च | कु षु रकत्वक्- 

५१५ 

[२०५१५ | कि 

सङ्गो चखापस्वे दशोफभेदकौ रयसखरो पवाता वातेन । णा- 

कावद्र शाद्ख, लिपतनकख नासाभद्गश्विरोगसत्वोत्पत्तयः 

पिचेन | करण्ड वणोभे दशो फाल्लावगौरवाखि जो प्रणा"” । 

किलासघ्न ए किलासं इन्ति न्-टक् । (काकरोल) 

शयाते इक्ते हेसच० | 

किलासनाशन लि° किलासं नाशयति नश-शिच-चछु | 

सिद्मरोगनाशके चौ षधादौ ““आद्री चक्रो प्रथमेदं कि- 

लासमेषजमिदं किलासनाशनम्”' अथ० १,२४,२ । 

किलासिन् लि° किलाखमस्लधे" इनि (क्ली) रोगयुकते 
स्तियां डोप । 

किलिच््न न° किल्दय तेऽनेन किलि -इन् ततोज्ञायते जन-ड 
छषो०खम् । वीर णादिजाते कटेर खच्छदारुणि च जटा०। 

लिका । तेन ऊभयलिङ्कगता। खार्थे क । कटे काशादि- 

रच्जौ च अमरः | “भुखान् यवान् निष्य॒ नान् रालौ 

गोम॒लपय्े, षिनान् “सहति किलि्ञे शेषयेत् । आस्तं 

किलिञ्जं ऽन्यद्िन् वा तत्प्रतिद््पके शयानं प्राष्य खे- 

दयेत्” तः 

किलिम न° किल-इमन | देवदारटच्ते राजनि । 

किल्विन् ० स्त्रो किल-शौक्यं भावि किप॒ ततोऽस्य" 

बा० विनि | घोटके लिक्रा° स्तिया नान्तत्वात् डे । 
किल्िष न° किल-टिषच-वुक्ञ च । शपापे रेखपराधे च 

अमरः रोगे मेदि० तद्य पापहेठत्वात् तथात्वम् | “न 

क्रि्िघादौषत्ते बख आकर ः”*ऋ०५,२५१४,..ोरं यदखाः 

पौयते तद्वै पिहषु किस्विषस्, अथ०५,१९५ | “अपराधे। 
““कोभे लुब्धक ! दोषोऽत विद्यते यदि वालिश ! । 

अतन्त्र" च मां टल् विवशं यदचूचुदत् तद्छौव वचना- 

इटो न कोपेन न काम्यया | तच्छ तत् किलि" लुब्ध, | 

विद्यते यदि किल्िषम्""इति लुब्धकं परनि सपेधक्तिः। पाये 

“यद्यन्यवशगेनेदं शतं ठ पन्नगाशुभम् । कारणं वे त्वमप्यत्र 

तश्मात्त्वमपि किल्विधौ" सपे प्रति लुब्चकोक्तिः भा० 

च्ालु०१अ० | तत्र पूर्व्व वाक्ये दोषत्वेन कोसेनात् अपकार- 

परत्म् । उन्तरतर अगभत्वेन कीतैनात् पापपरल्् । 

एवं सति न दोषोभे नास्ति बध्यो न किख्विघौ । 

किक्िषं समवाये खात् मन्यसे यदि किल्िषम् ५ तत्रैव । 
कीत्तिं भेदके कायिके ४पापे च। “खपाघमप किल्विषम्” 

यजु" २५१११, “किल्विष कीतिं भेदकं कायिकं पायस्" 

बेददी°। ततः अस्यर्थे इनि । किल्िधिन्। तदुक्त त्रिण। 

किश(स)र ए नकिस्+ख-(भु)- अ एटमो०। गन्धद्रव्यभेदे ' 



किष्कि 

तत् पण्यमस्य किश (स)रा० छन् | किथ(स)रिक किथ- 

(स)रविक्रयक्तंरि स्त्रियां धित््वात् डनेष । शब्देन्दुशेखरे 

तालव्यमध्यतया पठितः अन्यत्र दन्यमध्यतयेत्यभयर्छपता 

किशरा स्त्री° किच्धित् श्टणाति अच्च | शक राच | त तो- 

सध्वा° चतुरथ्या मतुप सख वः | किशरावत् तदति देशे 

किथ(स)रादि ष पाणिन् कलौ नप्रत्ययप्रक्षतिभूते शब्द् 

गणे सच गणः ““किश(स)र नरद नलद् स्थासकं तगर 

शरस् शोर हरिद्रा इरिद्भुपखौ ”” । 
किश्यल ए न° किञ्चित्थलति शल--गतै अच एषो सलषः। 

नवपल्लवे शब्द्रल्ना० । 

किशलय ए नरकिञ्चितृणलति शल-चलने बा कयन् एषो 

नवपज्ञवे शन्द्रला० | 

किशोर ए' कश-शब्ट् किशोरा० निपा० । $खश्वशिशौ । 

रतेलपर्लो षधौ हव्य च भेदि०“किञ्चिच्छूरः किशोरः 

ख्यात् यतो हि दथमात् परम् | रत्व दण्यते किञ्चिदतडद् 
दिने दिने” रद्य, क्तावस्वाप्धे वि | स्यां वयो- 

' वाचित्वात् डोष किशोरो। “कौमारं पञ्चमावदान्त' 

पौगख्ड दथनावधि | कैशोरमापञ्चदथात् यौवन 

ततः परम्" भागज्टीक्षासचच्रौधर्टतव चनात् दशवर्षो तर" 

पञ्चदचावदपव्यं न्वयस्कःकिथोर इति नेध्यम् । 
किष्क बभे चरा० आत्म सक० सेट् | किव्कयते अचिकिव्कत 

किष्किन्ध षु किंकिं दधाति धा-क पारस्करा० खट घलं 

मलोपः । टह°स° कूमैविभागे आग्ने ् याखक्तो  $देशभेदे 

“ाम्नेययां दिशि कोशलकलिङ्कवद्धोपवङ्जटराङ्गः'” 

द््य्.पक्रमे ^किक्किन्धुकण्टकस्वलनिषादवास्ताखि एरिक- 

दाशा :”* इति } तत्रे २पव्वं तभेदे च । शतत्रल्यवालि- 

राज धान्यां ४तत्रत्यगुहाया्च स्तनी शब्द्र०। “(त्वया स्ह 
महावाहो ! किष्किन्धोपवने तदा” | “गच्छ लच्छण ! 
जानोहहि किष्किन्धायां कपौश्वरस्'" । ५किच्किन्वादा- 

रमासाद्य प्रबिवेशाजिवारितः'” भा०व०६द}अ० । 

“ुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्ताम् | तल्र 
वानरराजाभ्यामेन्देन दिपदेन च । युयुधे दिवसान् सप्र'” 
भा.म०३०अ०] दिख दिग्विजये । किष्किन्ध 1 अभिजनोख 

सिन्धु" अर् । केच्किन्ध पिलादिक्रभेख किष्किन्धायु- 
हाततृपरोवासिनि लि° स्तिया डपु | । 

किष्किन्धा(ख्या)कार्ड वाखमोक्रिराभगयान्तगेते 
किच्किन्धाधिकारेख वाङ्द्वसीवादीनाभि तिषटत्तप्रतिपादके 

काण्डभ दे । 

न्० 
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किष्किन्धौ सी किष्किन्ब+गौरा० डने । किष्किन्धपब्यं त- 

ग्ायाम्“अभ्य त्य सव्व" किच्किन्ध्याम्"” भागव०२७८ ० । 

किष्किन्ध्य ए किष्किन्व+खा्े यत्। \किभ्किन्धशन्दारे 

र तल्ना्ययर्वतयुहायां देवालिराजषान्यां च स्री | 

किष्किन्धया(ग्या)धिप इ° ६ न° । वाकिनामके वाभरराजे 
जटा० शब्द्र° 

किष्कु पणी किन्क-उन्+किम्+के-भ् एषा° अलोपः पार- 

स्का सट घत्वम् वो ।१वितस्तौ हादाद्कुलपरिमाे चद्रेतिथ- 

त्यङ्कल परिमाखेर हस्तमाने भेदि०रप्रकोे शकफोणेरधो- 

मखिबन्वपथ्येन्त च४कुत्सिते लि° विच्रः““दथविम्कू ससं 

ताँ मापयामास सवं तः" भा०स०१२०अ० ^दथकिमभु स~ 

स्लाणि समन्तादायताऽभवत्"” भा° स॒° शे | “अवङ्खत 

महतिजाः किब्क नुराज स्तयोदथ'” भागव १९६ अ | 

| `किष्क्पव्व न् न° किष्क् मतं वितस्तिनितं ङखमितं वा 
५ पर्वा | वंशे (वंश) रद्क्तौ श्पोटगे(नषा)च मेदि 

किसल एन किमीषत् सलति सल-गतौ अख एषो 
मलोपः । नवपर्चवे विक, । 

किसलय एन किम् रषत् सलति-सल गतौ बार कयन् 
` छषो° । नवपञ्वे अमरः|““किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः"? 

रघुः | तारकाण्ातार्थे इतच । किखलयित नवपन्ञविते । 

किसलयञ्च नवयल्रादियुक्रयाखास्रस्वितः पल्लवः | 

करौ अव्य कृत्सायाम् । 

कौोकट पु को+कट-अच | ̂ 4चरणाद्धिं समारभ्य ग्टधरक्रूटा- 

न्तकं शिवे ! | तावत् कौकटदैशःखात् सदन्तमेगधोभवेत् 

शक्तिसङ्कमोक्त देशभेदे । तद्देशवासिजनवाचित्वेऽख 

भूज्जि “साधवः सदाचारास्ते पूयन्तेऽपि कीकटाः?" 

भाग ७,१०,२० | उपचारात् देशेऽपि भूजि “ततः कलौ 

संप्रहतते सम्प्रोहाय छरदिषास् | बुद्ोनाण््ा जिनचतः 
कीकटेषु भविष्यति" भाग १,२,२५ । ४निद्धने ५ लपे 

च लि° भेदि०। ्वोटके ए स्तौ विश्वः च्लियां 
जातित्वात् डेष [ शब्दचि° । 

कौकश ए कौति कति कथ-शब्टे श्यच्च | चण्डाले | 
कौकस ° कोति कसति कस-गतौ च | शलमिजन्तुभेदे 

अखि, न° अमरः रकषठिने त्रि° भेदि° । “यदन्तन्यं - 

स्तकोकसम्” कभरः । शब्द्रल्नारस्तीत्वमपि ““तस्मादिमा . 

उभयल पथेवोवद्धाः कोकसादछच च जलुषु च शतण्त्रा* 

८,६१२,१० । कौकसेश्रः काशीखण्ड गन्द उदा० 
कौकसास्य ए स्तीर कोकसमासे ऽख । परिख हारा. 



कीच [ २०५७ |] 

स्तिया जातित्वे ऽपि संयोगोपधत्वात् टाप् । तख च 

खखस्यस्थो दषटिगोचरत्वात् तथालम् । कौक्स- 

खखाद योऽप्यत [ अमरटीका स्ननियां ङोप् । 

कतौकि ुस्त्री° कोतिशब्द्' कायति के वा°्डि। चाषपक्िशि 

कौचकर एःको्यव्यक्तं चकति चङ-टप्रयादौ अच्। {दैत्यभेदे 

“कोचका ,नाम ते वंशा ये खनन्यनिलाहनाः”' इत्यक्त 
र्वेशुभेदे (नलतावंच)च्मरः | “यः पूरयन् कोचक- 

रन्धुनागान् दरौखोल न समोरणेन"* कुमा०^खद्ोणं- 

कौचकवनरूखलितेकवबालेत्यादि”” माघः विराटशणालजश्याले 

केकयात्मजे विराटसेनाधिपभेदे च कोचकख द्रौपद्या 

मतुरागादिकथा भाश्विश्च° यथा-- 

“तखित् वभौ गतप्राये कोचकस्तु महावलः | शेनापति- 

विराटस्य दद्य दुपदाकजास् | तां दा देवगर्भांभां 

रन्ती देवतामिव । कौचकः कामयामास कामवाणमप्र- 

पोतः?” | इत्युपक्रम्य से रिन्धुीच्छपा द्रोपदीं प्रति तत्- 
प्राने तवा तख प्रत्याख्वानङुपव खि तं यथा- 

'सेरिनुधुयरवाच भा तन्न ! खडा माऽव्याव्यक्लौः 

स्लजीवितम् | जानोह्हि पञ्चभिदेवैधि त्य' मामभिर चि- 
लाम् । न चायं त्वया लभ्या गन्धवः पतयो मम । ते 

त्वां निडन्य्,: कुपिताः साध्वर्न् मा व्यनोनशः। अश- 

. क्यप पुरुपैरध्वानं गन्तुमिच्छसि | यथा निश्चेतनो बा- 

लः कूलस्थः ज्रुल छ्तरम् । नन्तुमिच्छति मन्दाना तया 

त्व ततत् मिच्छसि । अन्तम्प हीं वा यदि वोद चत्मतेः 

सखद्रपार' यदि वा प्रधावसि । तथाऽपितेभोन वि- 

मोच्मरचि प्रमाथिनो देवदता हि ख चराः | त्व का- 
लरालौमिव कञिदातुरः कि" मां टद्" प्राथ वसेऽद्यं की- 

चक | | कि' मातुरङ्क शयितो यथा िश्णबन्द्रः जिद्चु- 

रिव मन्यसे हि मा्”,१३अ० | नवैव निरस्तेन तेन 
स्वभगिनीं सदेष्णां प्रति वद्ावश्यतासम्मादनप्राधंने 

तया तल्लोपायविधान' वितं यथा- 

“प्रत्याख्यातो राजपुच्लप्रा खदेष्णं कोचकोऽत्रवीत् । अ- 

सश्यादिन काभेन वोरेशाभिपरिस् तः | को चकवाच | 

यथा कंकेयि ! सेरिन्धणे समेयात्तदिधीवताम् । बेनोपायेन 

सेरि्खख) भजे नां गजगाभिनोौ | त' चदेष्णे ! परीप्स- 

खख नोचेत् प्राणान् प्रहासिषम् | वेशस्पायनउवाच | 

तख खा बहशः शुत्वा वाच' विलपतस्तदा | †विराटम- 

हषो देवौ रपाञ्चके मनखिनी । खातन्त्यमभिसन्धाय 

वदयां महुचिन्तय्र च । उद्योगद्धौव कष्णायाः छदेष्णा 

कौच 

शृतभनवौत् । सदेष्णोवाच । पव्वौणि त' सखदिष्य 
रामन्नञ्च कारय | तल्रौनां प्रेषयिष्यामि छराङासं 

तवान्तिकम् । तद्र सम्प्र भिताभेनां. विजने निरव । 

सान्त्वयेथा यथाकामं सान्ववरमाना रभेद्यदि । वैशम्पा- 

यनडवाच । इत्युक्तः स विनिष्रमय भगिन्या वचनान्त- 

दा। छरामाह्वारयामास राजाह खपरिष्कु ताम् । म- 

द्याञ्च विविघाकारान् बङ् स्ोद्धावचांस्तद। | कारया- 

भास कुशलेरन्नपान' शोभनम् | तख्िन् ते तदा डेव 

कोचकेनोपमन्तरिता । चष्णा प्रेषयामास से रिन्धौं कौ- 

चकालयम्"” | ततुप्रेभिताया द्रौषद्याः कोचकेन कथादि 

नदरी पदयुवाच | संप्र भीद्राजपुन््ली मां सराहा तवानि- 

कम् । पानमाहर भे लिप्रं पिपासा मयि चात्वौत् | 

कोचकञवाच | अबग्या भद्रे | नयिष्यन्ति राजय््नवाः प्र- 

ति हतम् । इत्ये नां दक्षिणे पाणौ स तपुच्नः णराङ्डशत्। 
द्रौपद्युवाच ! यथं वाहं नाभिचरे कदाचित् पतीदाह - 

मनसाऽपि जाद् | तेव सन्ये» वधीब्यतं त्वां दृच्छानि 

पायं परिलब्यमाणस् | वैशम्पायन उवाच | स तामभि- 
प्रच्छ विशालनेत्रा जिषटलमाणः परिभतसेयन्तम् । 
जया ताङत्तरवस्तदेशे स कोचकस्तां सहसा ऽऽ क्षिपन्ती 

म् | प्रणटहयमाणा तु महाजवेन श्रि निश्वसख च रा- 
जयघुच्नी । चिक्तेप त' गादमर्टष्यमाखा प्रव पमानाऽतिङ्- 

घा शुभाङ्गो | तया समास्चिष्रतनुः स पापः पपात 

शाखीव नित्त लः । साग्टीता विध न्वाना भूसावा- 

क्षिप्य कौचकम् | सभां शरणमागच्छ्यतर राजा युधि- 

डिरः। तां कौचकः प्रधाब्रतीं केशपाशे पराग्शत,। 
अथे नां पष्यतो रान्नः पातयित्वा पदाऽबधीत् । तद्धा 
योऽसौ तदाऽ रासः स्नियोजितः ¦ स॒ कौचक- 

मपोवाह वातवेगेन भारत | । स पपात तदा भूमौ र- 

च्लोवलसमाहतः | विव.शंमानो निरे टच्िन्नमल इव 

दरुमः" | भाग विर १५अर 1 

कौचकजित् ए० कोचकं जितवान् जि-भूते किष ।भीमेने 
कोचकभिदादयोऽप्यत भीमेन तख बधक्या च भार 

वि०२२अ० | तत्रायं संचेषः कौचकधिंतयः द्रौपद्या 
` तह्ववार्धेः प्राधिं तेन भौमेन श्क्ञाकिना नांञ्चशालायां 

त्वया रातौ आ गतेन सक ममभेलनं भविष्यतीति कौ चकं 

प्रति सङ्केतदानाय भौभेन नोदितया द्रौषद्या तथाऽ्ष्िते 

भोमख नाश्चशालायां रात्रौ द्रोपदीस्वानौयतयाख प्रवेथे 
तल्लं कौचकगते तयोयु द्वादिकशपवखं र भोगेन कोच- 



कौज [२०५ | कौट 

कश्य वध हेदि करपाद-प्रवेशनञ्चति वखिंतं यथा 

“भौमोऽथ प्रथम गत्वा रातौ च्छन्न उपाविशत् । स्टगः 

इरिरिवादण्यः समाकाङ्खत को चकम्। कोचकचाष्यलङ, त्य 

यथाकामखपागसत् |, तां वेलां नर्चनागारं पाञ्चालोस- 

ङन्माशया ¡ मन्यमानः स सङ्क तमागार प्राविशत्ततः। 

प्रविश्य च स तद्श्रस तमसा संहत" महत् | पूव्वागतः 

गतस्तत्र भीममप्रतिमौजसम् | रखकान्तावस्थित' चौ न- 

सासंसाद् चद्म्बेतिः । शयान" शयने तत्र खय्" सतः 

पराख्टशत् | पतङ्गः पावक दध" सिहं चुद्रपशयेथा | 

जाज्वल्यमान" कोपेन छष्णाधर्षणजेन ङ | प्रसं गम्य 

वेन कौचकः काममोह्ितः। र्पो पअथितचित्तात्मा 

अयानो ऽभ्यभाषत । प्रापित" ते मया वित्तं ब्धद्धयमन- 

न्तकम् । त्वतृठते धनरल्नाद्य' दासोशतयरिच्छदम् । 

रूपलावय्ययुक्ताभियुंवतीभिरलङक, तम् | ग्ट्ं सान्तः- 

षर चभ्व्, ! क्रौडारतिविराजितमु । तत् सव्व" तवां सछ- 

दिष्ट सहसा सप गतः | आबालान्ां प्रशंसन्ति स्वां 

ग्टहगताः स्तियः| वासा द्भेनीयस्च नान्योऽस्ति 

त्वादृशः पुमान् | गौम उवाच । दिदा ख द्थैनीयो- 

ऽसि दिदय्रात्ानः प्रशंससि | ईडशस्तु त्वया स्पशः 

स्स, टपूर्वयौ न करट चित् | स्पशे वेत्सि विदग्धस्तु काम- 

धम्म विचच्षणः| स्रीणां प्रीतिकरो नान्यस्लत्समः पुरुष- 

'स्लिह । वैशम्पायन उवाच | 

` इयुक्रा तं महावाहमौ मो भीमपराक्रमः । सहसोत्पत्य 
कौन्तेयः प्रहस्य दखवाच ह । द्य त्वां भगिनी पाप! 

छष्यमाशं मया मुवि। द्रच्छत्यद्िप्रतौक्ञाशं सिंहेनेव 

महाद्िषम् । निराबाधा त्वयि इते सैरिन्धी विचरिष्य- 
ति । ` छखनेषं चरिष्यन्ति सेरिन््य गः पतयस्तथा । ततो 
जाड केशेष माल्यवतृद्ध महाबलः | स केशेषु परा- 

ष्टो बलेन बलिनां वरः । आक्षिप्य केशान् वेगेन 

बाज्ञोजेा ह ` पावस् | बाडबुद्ध' तयोरासीत् 
ब्योनेरसिं इयोः । वन्त वासिता हेतोध्वं लवद्धज्ञयो- 

रिवः। कौचकानान्तु इख्यख नराणात्तमख च | 
बालिख्सीवयोश्वागोः परेव कपिसिंहयोः'” । 

। ततस्तयोगुं ब॒सुपवणरम क्म् “(ससन्तु स तं वेगं सड्हित्वा 

भूरि इःखहम् । बलाद हीयत तदा शतो भोमबलाहि तः | 

ल" छौयमानं विन्नाय भीमसेनो मह्म्रलः | वक्षस्यानीय 
वेगेन भभ न' विचेतसम् | ऋोधावि्टो विनिश्वख 
खनञ्नं इकोदरः ¦ जमाह जयतां श्रेढः केथे- 

ष्वर्व तदा ष्टम् | ग्टङ्ोष्वा कीचकः भीमो विर्राव 

मड्ावलः | शाहुःलः पिशिताकाङ्खौ ग्टङ्ोत्वेव भहा- 

गम् | तत एनं परिजच्रान्तमृपलभग ठकोद्रः । योक्त. 

यामास बाह्भवरां पशु" रशनया यया । नदन्तञ्च महानादं 
भिन्नमेरौसमस्तनम् । श्वामयामास छचिरं विष्क् रन्तम- 
खे तसम् । प्रबटद्य तरसा दोभगरौ' कण्ठ' तख टकोदरः। 

अपोडयत कबष्णायास्त्रदा कोपोपशान्तये । अथ त' भग्न- 

सरववाङ्ग व्याविद्जनयनान्तरसम् । आक्रम्य च कटौरेशे 
खादना कोचकाघतभम् । अपौडयत बाह्म पश्मार- 
समारयत् । त विषौदन्तमान्नाव कौचकं पाण्डनन्द्नः। 

भूतले श्वामयामास वाक्यञ्च दमुवाच ङ | अद्याहम- 

न्धो भूत्वा भ्वातरभा्यापहारिणम् | शान्ति लब्धासि 

परमां इत्वा सेरिन्धुकण्डकम् । इ वमुक्खा घरुष 

प्रवीरस्त' कोचकं क्रोधसरागनेलः | चयास्लस्तवस्ाभरणं 

सम्, र मङ्ग न्नेल' व्यशचमुत्सव्जं । निष्पिषरं पाणिना 
पाणिं सन्द्रोष्षुटो बली | समाक्रमय च सुंक्रद्खो 

बलेन यलिनां वरः । न्ख पाणौ चप्रौ च शिरो 

सीवाञ्ज सव्वं थः | काये प्रवेशयामास पशोरिव पिनाक- 

क । त सम््थितसव्वाङ्कः मांसुपिख्डोपमं लतम् । 

कष्णाये दशेयामास भीमसेनो महावलः” । 

कौज लिरकिमख्य कथंजात इति वा छषे° । ऋद्ू,ते*्यः शक्रो 

कूच्यो अशो यो वा कौजो हिरणमयः"" ०८ । ६६ । 

१० । कीज दृत्यद््,तसाह"” भा० 

कौट बन्बे वे च चुरा० उभ० सक° सेट। कोटयति ते चची- 

किटद्-त | कौरयामू बभूव आस चकार चक्रो कोटः । 
कौट पुर कोट-अच | क्मिभ्यः स्थले चद्रजन्त॒मेदे । स्लारथे 

क | ततरर्थे रमागधजातौ च धरणिः | रेकडिने ति. 

भेदिनिः। . कौटमेदलच्तणादिकं छखुते दर्भित यथा- 

““खधातः कौटकल्य' व्याख्याखामः | सर्पाणां शुक्रवि- 

शमूलवमूत्यण्डसम्धरवाः । वाय्व्न्यम्ब् प्रतयः कौटास्तु 

विविधाः ख्टताः । सर्वदोषप्रकतिभियुंक्ञाञ्चापरिखामतः। 

कौटल्य ऽपि छषोरास्ते सव्वं णव चतवं धाः । कुम्भीन 
` सस्तुर्डिकेरौ ्टङ्गगी शतङ्गलीरकः | उच्धिटिङ्खगेऽम्निनामा 

च विद्किटिद्धो मयूरिका । आवत्तेकस्तथो रभ्वसारिका- 

रखष्दलौ । शरावङदऽभौराजी परूषदिलशोभैकः | श~ 
तबा यश्चापि रक्तराजिः प्रकीर्तितः अष्टादशेति 

वायब्बाः कटाः पवनकोपनाः } भवन्तीह दष्टानां 

रोगा वातनिभित्तजाः । कौरििल्धकः कणभको वरटी 



कौट 

पत उिकः। विनासिका व्रह्मणिका विन्दुलो मरस्तथा। 

वाद्य पि्धिटः जम्भौ वद्धं कोट ऽरिमेदकः । पद्मकौो 

इन्द् भिको मकरः शतपादकः | पञ्चालकः पाकमतखः 

ङष्णतुख्डेाऽथ गद् भो । क्लोतः कभिसरारौ च यञ्ा- 

य् तो शकः स्डतः | रते छग्निप्रसतयचदवि चाः प्रको- 

स्तिताः | वैभवन्तीह दष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजाः । 

विश्वम्भरः पञ्चश्णक्तः पञ्चलष्णोऽय केकिलः | सैरेयकः 

प्रचलक्ेः बलभः किटिभस्तया| सूचोखखः कष्णगोधा 

यच्च काधायवासिकः। कोटगरह्भकञ्चेव तथा तोटक एव 

च । लयोदभेते सौम्याः खुः कोटाः के ध्प्रकोपणाः । 
तैभवन्तीह दष्टानां रोगाः कफनि मित्तजाः | तङ्कीनासो 
विचिलकस्तालक् वाहकस्तथा । कोशागारौ क्रिभिकरो 

यञ्च मण्ड लपुच्छकः | तद्खनाभः सपपिकेाऽवलथुलौ 

अम्ब् कस्तथा | अग्निकोट्च घोराः ख. हादश प्राणनाथ 

नैभैवन्तोह ददाना बेगज्ानानि सर्पवत् । ता- 

च्ाराग्नि- 

नाः । 

स्ताञ् बेदनास्तीव्रारोगा वै सान्निपातिकाः । 

दग्धवह्'शो रक्पोतसितारूणः । 
वेदनाभिः समन्वितः | खदयतौसारहष्णा च दाहो मो- 

डोविजभ्भिका | वेथश्वासहहिकाच्च दाहः शोतञ्च दार 

शम् | पिडोपचयः शोफो यन्ययौ मण्डलानि च । 

दद्वः कर्थिकाद्चौव विसर्पः किटिभानि च | तैमेवन्तीह 

दानां यथाखञ्चाप्य् पद्रवाः । येऽन्ये तेषां विशेषास्तु ठ- 

चं तेषां समादिशेत् | द्रूभोविषप्रकापाञ्च तथैव विषलेष- 

नात् | लिङ्क तोच्छविेष्य तच्छुखु भन्द्विषेष्वतः । 

प्रसेकाऽरोचकब्डदिं :शिरोगौरवशौतता | पिडकाकेा- 

टकश्टुनां जन्द् दोषविभागतः | योगैन्रीनाविकरैरेषां 

चरानि गरमादिशेत् | द्रूषोविषप्र राणां तथैवाप्यनलेष- 
नात् । एक्जातोनतस्त खं" कौटान् च्छामि भेदतः । 

सामान्यतो दटलि ङ्कः साध्यासाध्यक्रमेख च | लिकण्ड- 

कः कुो चापि इस्तिकच्तोऽपराजितः । चत्वार णते 

कणभा व्याख्यातास्तीव्रवेदनाः । तेरटखय अयथुरद् मदौ 

यरूता गाल्नाण्णां दं शःकष्ण च भवति । प्रतिषध्य" पिङ्कभासौ 

ब्धवर्खो महाशिराः | तथा निरूपमश्चापि पञ्च गौषे- 

रकाः ख्टताः । तेमेवन्तीह दष्टानां वेगन्नानानि सर्प- 

वत्} सूज विविधाकारा खन्धयञ्च सुदारुणाः | गलगोलो 

च्रे वर्ष्णा रक्गराजौ रक्तमण्डला सर्व्वश्चेता सर्षपिका 

श्यं षट् ताभिदे सधैपिकावर्न" दादहयोफङ्ञोदा भव- 

न्ति। शषेपिक्या हृद्थपोडातिषषारञ्च । शतपद्यस्तु 

५९ वा० भाग ३ 

ज्वराङ्गमहं रोमाञ्च 

. [२०५९ |] 
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कोट 

परुषा शष्ण7 चित्रा कपिलिका पोतिका रक्ता श्रता 

खग्निप्रभा इत्यषौ ताभिर्दष्टे शोफो पेदना दाच्च दये 

च ताग्निप्रभाभ्यामेतरेव दाहो सच्छा चातिमात' 

च तपिरकोत्पत्तिञ्च | मण्ड काः ष्णः सारः कुहूको 

हरितो रक्तो यववर्णाभो ग्टक्ढौ कोटिकश्चत्य्ौ 

लेदेश्ख दंशकर्ड. मवति पौतफेनागमच्च वक्रा 

त् । श्ङटीकाटिकाभ्याभेतदेव द् हस्डदिर्मच्छा चाति- 

तिमात्रम् । विश्वस्भराभिरद्ो दंशः सषपाकाराभिः 
पिडक्ाभिश्चोयते शौतज्चरा तेश्च परुषो भवति । अद्हि- 

खड् कामि तोद्दाहकर्ड यवो भोहञ्च । कर्ड- 

भकाभिर्दषटो पीताङ्कग्डद्यं तोसारज्चरादिभिरभिडन्यते । 

कटन्तादिभिदंष्टं कश्ड कोटा: प्रवदन्ते ग्कद्ाव 

लच्यते । पिपौलिकाः स्थ.लशो्षा संवाह्िका नाद्मखि- 

काङ्कलिका कपिलिका चिव्रवर्थेति ष्ट ताभिदे दंशे 

शयथुरग्निस्यशेवह्ाहशोफौ भवतः | भचिकाः कान्ता 

रिका क्ष्णा पिद्धलिका मधूलिका काषायौ स्याशिकेत्ये वं 

ष्ट ताभिर दाहशोफौ भवतः । स्थालिका काषायो- 

भ्यामेतदेव पिङ्काञ्च सोपद्रभा भवन्ति । मशकाः सा- 

शद्रः परिमण्डलो इस्तिमशकः छष्णः पार्वेतोय इति पच्च 

तैदद्खय तब्रकण्ड दे शशो फ पावैतीयस्तु कीटः प्राणद्ध- 

र स्तुल्यलजखः | नखावकरऽत्यथं पिडकाः सदाडइ- 

पाकाभवन्ति | जलौकसां दटलचणसक्त' चिकित्सि- 

तञ्च | भवन्ति चाल । गोेरकःस्यालिका चये च 

च ताग्निसंप्रभे | च्टकटीकाटिकचचव न सिष्यन्त्य कजातिष । 

शवमनषरोषेसतु सविपैरवमषणात् । शयुः कगटदा इको- 

डारूः पिडकातोदकेदनाः । प्रज्ञं दवां स्तथास्तावो श्टशं स- 

-ग्या चयेत््व चम् । दिग्ध विद्धक्रियास्तत्र यथावदवचारयेत् । 

नादसन्न' नचोतसन्नमतिसंरम्भवेदनम् | दशादौ विपरी- 

ताति कोटद्ट' बाधकम् । कौठदं्टालुखविषेः शर्थवत् 

शखपाचरेत् | लिविधानान्त॒ सर्पाणां लैविध्येन क्रिया 

हिता| स्वदमालेपनं सेकं चेोष्णमलरावचारयेत् | 

च्मन्यतर मच्छिताद् शात् पाककाथप्रपोडनात् | विषन्नञ्च 

विधिं रवै कुर्यात् संशोवनानि च"| रकोटाख्येषु राशिष 
कीटगेभक षु" कोटमेदे कोटश्टे विवृत" . 
कैटघ्न ए कौटं हन्ति इन-टक । 

कौटजा स्री कौटेभ्यो जायते जन--ड | {जठनि लाक्तायाम् 

मन्धके राजनि° । 

रत्रमाक्ञा०२ कौ टजामात्र त्ि° | [ हंसपदे राजनि०। 

कौटपादिका स्तौ कौटाःपारे मूठेऽख्ाः कष् अत द्रस्वम् । 
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कौटमणि ए" कौटेष् सखिरिव । खद्योते शब्द् चि° । 

कौोटमाढ स्तौ कोट मातेव मूले बहलकोट प्रसवात् । 

₹हंसपदोदक्ते भावप्र° । 

कोटमारौ स्त्री कोटान् मारयति सेवनेन श्ट-खिच-ञ्ण 

उपर्सन्गौराण्डष शछग्ध्मते षण ईप । हं सपदीट्त 

राजनि०। [(उचचिङिङ़ा) इतिख्याते कोटभेदे शन्द्चि०। 

कौटभेष ए० कोटौमेष इव । नदौ तोरे सिकतामध्ये ख्वायिनि 

क्तोटसंज्न ए० कौटः सन्ना यख ¦ ““ककंटटचिकमौना सक- 

रान््याङ्गञ्च कोटसन्नाः ख्: च्यो° उक्तष ककेटादिष 

राशिषु कौटाख्यादयोऽ्वल्र | यद्यष्यषां सर्वेषां 

कोटसंन्ना तथापि कचित् कोटशब्द्ख उचिकराशि- 

मात्रपरता यधा “रिः कीटषटेन च पताकोयेथे 

उचिकसय व सिं हकुम्भाभ्यां बेधात्तखं व यहम् | 
कडेर बुः कौल-एरच लख डः | तर्ड्लोवशाके-भाबप्र। 

कौटत्त लिशकखे व दशनमख किम्+टश-कस क्यदेशे दीरषैः। 

किम्भकारे । किन् । कौटश | कड | कटश ततार्ये लि° 

तात्र कडि स्त्रियां डोप, कसे टाप इति मेदः | “प्रिवे ! स 

कोटक भविता तब चषणः'” नेष । “यद्येनानि जयन्ति 

इन्त परितः शस्त्राख्यमोघानि मे तद्धोः कौट्गसौ विवे- 

कविभवः कोटक प्रबोपोदयः” प्रवोधच० । 

कौनाथ ए" कत्सितं नश्यति, कोचन7शि अच क्लिश्नाति 

निश्वा। शयने “विधेहि कौनाशनिकेतनातिथिम्"" 

भाषः | रवानरे पुसत्री अभर: स्त्ियां जातित्वात् छेष । 

श्पश्यक्रेः। ४ ५ कर्षेके च लि भेदि०) “कीनाशो 

गोडषो यानमलङ्कारञ्च वेश्म च। विग्रखौद्धारिकं 

देयमेकां शच प्रधानतः'"मलुः “कोनाथः कषकः '"कु्ञ.° | 

“शुनं न फाला विषन्त॒ भूमिं शनं कौनाशा अभि- 

यन्तु वाद्धैः'"ऋ०४,१७.८, «(कोना शाः बलवद्धं रकाः 

` भा० “नाद्वियन्ते यथापूववं' कोना शाद्व गोजरम्!" भागणद, 

३०,११ । च्रे “य॒ उद्यतमनादत्य कौनाशमभिय।चते । 

च्ौयते बदाशः स्फीतं मानञ्चावन्नया इतः'"भाग०३२२,१२ 

कौर स्त्री कोति दरयति ईर-शिच-अच | १के पलि- 
भेदे अमरः ¡ ““खगवागियमित्यतोऽपि कि न खदं घा- 

स्ति ? कौरगो रिव "” नेष जातित्वात् स्तियां डोध । 

२काश्ोरदेशे ए° भूम्नि ेदि० अल्सा्ये कन् | कोरक 

शुकशाव सत्तायां कन् । टच्तमेदे चपके च धरणिः 

कौरवसयेक न° कोरे वरछोऽख कम् । (सवौणेयक) नाम 
इगच्विद्रव्ये राजनि । 

[ २०६० | कनैर 

कौरि ए* कौ्ंते विन्तिष्यते कृ-काश्ये !स्तोले “कोरिषा 
देवाच्रमसोपरिच्चन्"” ऋ०५,४०,८) ““कीरिखा स्तोते ण”? 
भा° रेस्तुत्यादिषु वि्चिप्र लि° | ““धस्या इदा कीरिणा 

सन्यस। 4:'" ऋ०५.,४,१०,..कोरिा म्तच्यादिष विप्रेन 

दा" भा रेस्तोतरि लि निरु० “व इ स्तुवते करये" 
च° ६,२२,३, “कोरिरितिस्तो नाम” भा “सखाय 

कीरिचोदनम्" ऋ° ६,४५.१९, “कोरौणां सोढ, शां 

चोदनं प्र रयित्तारस्”” भा० । 

कौरेष्ट ए* कीरख इष्टः। शयाने :अआखोटर्के (खआख- 
रोट) श्जलमभूकडच्े च राजनि । 

कौखं ति° ब -क्त । {च्छन्न २निहिते श्विचिप्ने ४हि-, 
स्ति च मेदि" | “जमविदृतदखभ्बशिभिः कख वतम” 

शकु° । “कस्यै शनेरलुकपोलमनेकपानाम्” माषः । 
कौखि स्रो ल्,- भवे क्तिन् नि° निभावः । श्विक्तेषे रह 

सने आच्छादने च । [ कथने | 
कोत्तेन न° चण्कत-कौततांदेषः सौल -कीसै-वा भावे ल्युट् । 

कौत्तना स्तौ ० कत कोर्तादिथे भवि युच | शकथने | 

कञ््खि युच। रेयशसि शब्द्रल्ना° ; 

कौत्तिं सती सौनकोत्तं क्तिन् । ! प्रसादे मेदि०२ शब्द् देदीभौ 
$मादकाविगेभे च शब्द् रत्रा विस्तरे ६ कदं मे च विचः | 

७ख्यातिभेदे अमरः | ख्यातिभ दञ्च धामि कत्वादि प्रश- 

स्तधम्म् वन्त्वे न नानादेशौय कथन ज्ञानविषयता । कौर्तिं च 
जोवताष्टतसख वेत्यत्र विरेषोनास्ति ।““यदख कीत्ति : खता 

लोके धन्य तख छजोवितम्”” नोतिसारे ““सम्परावितख 

चाङकीत्तिंमरणादतिरिच्यते'"गीतायाञ्च जीवतोऽपि कौर्सि- 

सत्वो क्तोः। तत्र दानादिप्रमावा ख्यातिः कौर्भिंः शौ्या- 

दिप्रभवा ख्यातिं इति केचिद्यशःकीर्च्योभिंदभाडः 

“कोत्ति' खगे फलामाहूरासंसारः न्णां किल ̂” इत्यनेन 
कत्ते: खर्गफलतेक्तो:। जोवतःख्या तिर्य शः सतख 

ख्यातिः कौल्तिं रिति विभागस्तु न सम्यक् “इह कौत्तिं- 

मवाप्नोति प्रेत्य चाुत्तसं सुखम्” इति भनुना इहलोके 

ऽपि कौ्तिप्राप्रे रुके: । एतेन 

“प्रननां यश्च कौक्तिञ्चत्रह्मवचैसमेव च" मलुवाक्यख 
“ज्ोवन् यथः टत च कोत्तिभिति"” कहु व्याख्या चिन्तया 

प्रादि तमदुवाक्यान्तरविरोधात् किन्त स्वगा दिफल- 
कदानादिषम्प"शेव कोति, शौव्यादिना यथ इतय् - 

भयो दसम्भवेन मलुवाकयख्य तदर्थं परत्वभिवेाचि- 

तम॒ “खकान्तिकौत्ति बजमौ क्तिकस्तजम्” नेष । 



कौल 

कौर्तिंत तिर च छत-कौ ् ारेशे क्र । १कथिते-रख्याते च । 
कोन्ति भाज. ष कोत्तिं' भजते भज-खि द्रोणाचायये" 

शब्द्रलना०। रकोत्तिं युक्त त्रि 

कीत्तिमत् नि° कोतिं रस्यख मप । १कोत्तिं युक्त स्त्रियां 
डप् | विश्वेवान्तगेते च्रा्खदेवभेदे षु रविश्े देवाञ भा० 

अहु १५२ अ° दूर्शिता यथा 
“विशे चाग्निसखा देवाः सङ्काः एष्व मेव ते । तेषां 

नामानि वच्छामि भागार्हाणां महाकनाम् | बल ट- 

ति्िधाता च धग्यलत् पावनस्तथा । पा ष्णि कमी. सम्- 

ह दिव्यसादुस्तथेव च । पिवसान् बीं वान् दोमान् 

कौ समान् कत एव च । जितात्मा निव दीप्ररोमा 

भयङ्करः | अलुकम्ा प्रतोतञ्च प्रदाताऽथां शमां स्तथा | 

अलाभः परमक्रोधो घो रोव्णो भूपतिस्तथा । अजो वजो 

बरी चव विश्वेदेवाः सनातनाः । विदद्ाः सोमवञ्चौः 

खेच्रीसेति नामतः । सोमपः स्व्यं सावित्रो दत्तात्मा 

घण्डरीयकः । उष्णीनाभो नभोदञ्च विश्वायु प्रिरेव च | 

चमरः सुरेश व्योमारिः शङ्करो भवः | ईशः कर्ता 

शतिहं चो भ्.वनो दिव्यकम्बरं छत् । गणितः पञ्चवीय्ं ख 

आदिव्यो र्मा स्तथा । सप्रकत् सोमवद्ध श्च विश्वत् क- 

विरेव च | अलुगोप्रा गोप्रा च नप्रा चेश्वर एव च| 

कौ सितस्ते महाभागाः कालसछागतिगोचराः | 

रेवसदेवज्ये षते ““वडदेवस्तु देवक्यामघौौ पुत्रान जोज- 

नत् | कीर्तिमन्तमिन्याद्”” भाग €५२१,२५ । 

कौत्तिं येष लि° कीत्तिं ःरेभोयख् । नामे ते शब्द्चि° 

कौल बन्धे श्वादिण्पर० सकण सेट् | कीलति अकीलीत् | 

चिकील कोलः । कलितः कोलनम् | प्रनिकीलति 

कौल पु कौल-बन्धे यथायथ भावकरणादौ घञ । वद्कि- 

शिखायां र्शद्धौ (गो ज) अमरः । रस्तम्भे (खो टा) 

श्लेचे ४कफो णौ मेदि ५ कफोशिनिग्नरदेथे विश्वः ।“परि- 

खाञ्चापि कौरव्य ! कौलेः खनिचिताः छताः”“भा० ३, 

६५० ्लो° &रतिप्रहारभेदे सौ “कोला उरसि, कन्तैरी 
शिरसि, विद्धा कपोलयोः" वातखा० भावे अ,७त्न्वे सतनो 

कोलकं ए* कोलति बभ्नात्यनेन करणे वल्ल खार्यं क | 

शस्तम्भरभेे (खो टा) गवादौ हनकाले रोधनाथे रकाठ- 

मयस्तम्मे भूतिः । तन्न्ोक्त देवताभेदेश्मन्त्विशेभे न°। 

प्रभवादिषदिवैमध्ये ४ वर्षमेदे तत्फलञ्च “जायन्ते 

सवैशस्ानि सूभिच्लं निरुपद्रवम् | सौम्बटषटि भेवद्राजन् | 

` क्रोचक्रे च शुभ भदेत्"' ञो त° सप्रगतीजपाङ्तया 

[ २०६१ ] कौश 

पाख ५ स्त्रवभेदे न° स॒ च ““सर्वमेतदिना यस्तु सन्ता- 

णामपि कोलकम्” इत्यादि । तद च कौोलकत्वम् 

तजन्नान' विना फलाजनकत्वात् तदुक्त  ततरैवरष्णायां च 

चतुदेश्यामदटम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिर्टक्हाति 

नान्धथोषा प्रसगेदति” इत्य" रूपेण कौलेन महादेवेन 

कोलिनम् | यो निष्कोलं विधायैनां नित्य जपति 

सम्प् टाम्" | तत्रं व तजन्नानसया भावे निष्कलल्वोक्ते च ̀ 
तञ्च गुरुलषुभेदेन दिविधं युप्रव्यां विटतिः”? | तेन 

लब्णार्मोचतरंश्योः नूतनाजिंतधनख देवातिथरादिभ्ो ` 

यथोचितांशदानं तद्वशिद्ख स्रायत्तोकर णमावश्यकषं ` 

तद्विना सुप्रश्तोजपख न फलजनकत्वभिति गम्यते ““अर्भलं' 

कौलकं चादौ पटित्वा कचम् पटेत्" नल्व ठ 

कौलसम्पशं ए कौन्नं तदुपकारं सुस्म,शति सम्+स्प, श-अख् 

उप०स्° | (गाव)टच्लमेदे शब्द चर 

कलाल ए° कोलाय बन्धाय अलति पर्व्प्रीति अल- च 

४त० | पशौ रबन्धनयोग्य लि मेदि० । ^“ कौलां वद्धि- 

शिखां कोलं ग्न्य बन्ध वाऽलेति धारयति अख 

दत्वे कीला वहदणेमलति याति ` 

४रूधिरे न° अमरः ५अद्छते ६मधुनि च शन्द्र०। 

सधनः भौ वरसंाहकलत्वेन बन्धहेतत्वात् तथात्वम् । 

““ऊज्ञं वहन्तोरब्छतं एतं पयः कोलालं परित, तस् "य° 

२१४,७ । रसे ए । “अथोअन्नाय कोलालः उपनतो 

ग्ट हेष' यजू्° २१२, तत्र रुधिरे «“सद्यःलत्तक्ठोरकण्ठ- 

विगलत्कीलालधारोच्ज्वलंः"' जले“कोलालजं न खादेयं 
करिष्ये चाद्वरव्रतम्*"। भ7°व०अ०““कलालजं जलजम्" 

कौोलालधि ° कौलालं धीयतेऽञ्जिन् धा-आधारे कि 

६त°। सदर शब्द् च 

कौलालप एस््रौ कीलालं रुचिरं पिवति पा-क । रूधिरपे 

रा्चसे रल्रमा० स्तिया ङरोष “स च कौलालोपयस्तु प~ 

रान्न भोक् मिच्छति” भा०्व०१२२४१ । [देबन्धे न° । 

कौलित व्रि कौल-क्त। १बद्धे रजातक्षौले च भावे-क्त । 

कौयत् ति कियत् +एषो० वेदे नि° दीषः | कियदिव 

“चाः कोयतः ललक चकथे'? ० २,२०११७, 

कौश णुस्त्रौ कख वायोरपत्यम् अत-दइज करिः हरुमाच् 

शो यख कुत्सित" शेते शौ-ड वा | वानरे अमरः 

च्ियां जातित्वात् ङीष । रद्य कपिकपेलत्ल्यवखं 

त्वात् तत्व  रेपश्चििच शब्ट्र०्कुत् सितश्यनानख तथात्वम्। 

४नम्ने भेदि० । कौशवद वस्त्र राह्ित्यात्तख तथात्वम् | 

उपर्सु°. | 



क्क् 
कोशपस्पं ए कोशः तज्ञोमेव परमस्य । अपामार्गे शब्द्र० । 

ज्ञातित्वेन इध | कोश्पौ त्य्यत अमर" 

कु शब्दे वणे च म्बा० आढ अक° अनिट् कवते अकोट 

चक्ये प्रनिकवते [अके चकाव 

ङु आत्तं स्वरे ठदा० आद्य अ° क° अनिट् । कुटादि । कुवते 

कु शब्दे अदाग्पर०्कण्यनिट् । कौति अकोषोत् चुकाव 

कु अन्य्° कु+डु । १पापे, रनिन्द्ायास्, ईषद , निवारणे 

च ¡ ५भूभिभागे ईैधरायाञ्च स्त्री । कुत्सिताथेत्वे ईैषद्- 

त्वे चाख “कुगतिप्रादयः” ““पा० समर्थेन नित्यसमासः 

कु्छपम कुदेथः नायं भेदः तत्पुरूषे अजादौ शब्द् - 

परे कोः कत् । कुत्सितः कदश्व: कदन्नम्कदध्वः कद्- 

ग्निः ।“रथवदयोद्'"पा०कद्रषः कदवट्ः““ह्दे च जातौः'पा० 

कन्त्यम् पथिशन्द लतसमाखान्ता्च शब्द परो च कादेशः 

कापयः काक्चः | ईषद कोः का, ईषव्जलं काजलम् 

पुरूषे परे का वा ईषत् पुरुषः कुपुरुष कापुरुषः । उष्ण 

उक्रत्रयादेः कोष्णं कवोष्ण' कद्ष्णम्'” गतिप्रादिसादह- 

चर्यात् अव्ययस्ं वेह स्रह्णात् न मूभिवाचस्॒निन्य- 

पमासः नवा कदादेशः अग्ययपूष्बं कत्वात् प्रकनिखरः, 

"“राड्धः कुभामण्डलगः शश ̀ यस्ते ""““ज्यो°ब्राह्भयण इव 

कुशासनसडितः'” काट्° | कुदिनम् कुजः अष्ययस्ध वेदे 

दोषः ̂“करूोदेवावश्विनाद्यादिवोभनावस्*” ऋ०५,७४,१ | 

कुसा खी इसि-भवि अ | भाषणे रन्नापने च 

कुक आदाने भ्वा° आत्मसक° सेट् । कोकते । अकोकिष्ट । ` 

चकुके केकः प्रनिकेकते । 

कुक वरि° कक | {समये २अआदायिनि च| 

कुकभ न° कुक्खय भा यत्र | मद्ये शब्द् । ततपानख सा- 

मथ्यं घायकत्वात् तथात्वम् 

कुकर ए कुत्सितः अआदानादिमान्यबुक्नः करोयख्रात्। करय 

क्रियामान्द्यरुम्यादके कुशिरोगे अमरः । ब०्ब° रतद्रोग- 

वक्तं लि । कु+क-ट | शेङुकम्भेकारके लि° | 

ऊकम््न् न° कुत्सित कम्मे नित्यस० । शलोकशास्त्रनिन्दिति 
करम्शि बन्व० | रतदक्तो लि° स्तियां वा डाप् 

कुकौनल ए कोः एथिव्या | कौलव | पर्वं ते लिका° तख 
भमौ कौलद्पेणावस्थानात् तथात्वम् 

कुकुट एण्केो कटति कुट-क, कोः कुटव वा। (षुण) 
इतिख्याते शाकभेदे राजनि तश एथिव्याः कुट तल्य- 

त्वात् तथात्वम् 

कुकु (कू) ₹ ए* ोः यव्या: कुद ईणदः । सतृरुतालङ्कतायाः 

ककत [ २०६२ ] गक, 

कन्याया दातरि षो० दीषैपाठः इत्यन्ये । कन्यादखय ` 

षङ भिदानसखमत्वात्तस्य॒ तयात्वम् | सत्कतालङ्क, तां 

कन्यां ददानः ककृट्ः ख्टतः”' अमरो पाठान्तरम् 

अल प्रसिदपदसाच्निध्यात् कुकृद्पदनग्य उक्तार्थे शक्ति 

सह दूति शब्द्* प्र । प्रसिदपदसाच्धिष्यनच् प्रसिद्धाधे 

पदसामानाधिकर ण्यम् सामानाधिकरग्यञ्च अभेटेनान्वय- 

बोधकत्वम् । न्यायमते तिडन्यं खाभेदेन प्रथमान्तार्थे 

अन्वयासम्भेन “भि ददाति स कुकृ(क)दः इत्यमर 

पाटे स्विते टदातौ तिख्ाने ददान इति पाठः कलितः । 

व्याकरणमते त॒ तिडन्तार्थस्य प्रथमान्तार्थे भेदेनान्वय- 

स्लोकाराच्न यथा्तपाठेऽपि च्षतिः | विवेचितं चैतद- 

भिः शब्दाधरत्रे तत॒ व॒ तदवरोयम् ; 

कुकुन्दर ए° कु भूमिं दारयति अन्तभे, तर्ये उ-अख् निर 

कुत्सितं कुन्द्रमत्र, स्क दयते काभिनाऽत्र स्कंद निर वा | 

सती णां १नितम्बस्ये परावत्ताँजारे वं शादधोबल्तिगतते- 

इये। अमरः । (कुकृरसोद्धग) रचे भावप्र° | 

ककुभा स्तौ रागिणौभेदे हलाबुधः | 

कुक्कुर ए कर एथिवौ० कुरति त्यजति स्वामित्वेन कुर-क। 

यदुव॑शौयन्पमेदे तेषां ययाति शापात् राज्च' नास्तोति 

राकया यशब्द दृश्या | “विधुरि तः धुरिताः"'कुङ्- 

रस्तियः” माघः | श्दशारह देशभेदे ० व° । कुक- 

उरच किञ्च । शक्र, -हटडचन्द्रः । ४्न्विपर्यो- 
घधौ विका । कुकुरन्टपश्चान्धकएतरभेदः | “कुकुरः 

भजमान शुचिकम्बलवबह्हिषास्तथान्धक्खय पत्राः इति 

विष्ण प ““ङुकृरो भजमानञ्च शुचिः कम्बलबरिषः | 

“अन्धकान् काश्यदुद्धिता चतुरोलभतात्मजान् छक्र 

भजमानं च शमं कम्बलबर्हिषम्" हरिं शट्ख० 

तदधिष्टानदेशभेदच्च दशाङः। 

कुकूटौ स्त्री कोः एचिव्याः कूटोऽस्यस्थाः अच गौरा०डीष् | 

शालमलीटच्वे राजनि तद्धा दीषेतया मूमिक्टत॒ल्य- 

त्वात्तथात्वम् | 

कुकूल ए" कोः भूमेः कूलं, कुत्सितः वा क्रूम् कु-ऊलच 

धातोः कुगागमश्च वा| तुषानले रशङ्कभिः सहरी रगर्ते 

शवं खि च अमरः | “‹शिरीषाद पि र्टदङ्ो कं यभाय- 

तलो चना | अयं कच कुकरलाग्निः ककंशो मदनाऽनलः'' | 

कुकोल न° कुत्सित कोलति कुल-अच। कोलिटक्ते | 
शब्द् च° | 

कुक््.ट पस्तो°कृुक- सम्पज्किप् कुका श्यादानेन कुटति कुट 



कुक्त 
ह । 

क ¡ पचचिभेदे चरणाुभरे !ताखचूडे स्तिया जातिल्वात् 

ङीष । तख शभाशभवच्णलक्ताम् ट ह°स'° यथा-- 
कृज्टस्ल्,जुतन् र हाङकुलिस्तान्नवक्रान ख च्लिकः स्ितिः। 

रोति छखररुषात्यये च यो इबिदः स न्टपराष्टवाजि- 

नास् | यवद्ौवो यो वा वद्रसडथो वापि विहगो टह 

चधा वशं भेवति बह्कभिर्यैद्च रुचिरः | स शस्तः सङ्गमे 

मध्रमधुषवसं चच जयङब्र अस्तो योऽतोऽन्यः कलशतलुरवः 

ख्चरणः । वाक्टी च सदचारुमाभिणो क्तिग्धस्तिख- 
चिरानने्तथा । सा ददाति चिरं महहोल्ितां 

ख्रीयशोविजयवोये सम्पदः"? । 

तन््ंसगुखा भावप्र° उक्ता यथा““ङक्.टो इ'इणः च्जिग्धो 

वीर्योष्णोऽनिलड्दुयुरः । चचुष्यः शुक्रकफकत् बल्यो 

ट्ष्यः कषायकः | वात पित्तच्तयवमिविषमज्वरनाशनः'' । 

अभच्छप्रकर ये साम्यङ्क् ट सख 7भच्छतवमा ह सुः ^“ त्राकं 

विडवराहं च लनं यास्यककृङ्कटस्” रट णोल्कायां 

(उको) रङ्ञककृभखखगे च ४वद्किकणे स्क लिख ₹हेम° । 

स्वार्थे क तव्रार्थेषु मेदि° । “शूद्रजातोनिषाद्यं ठ स 

वै कक््.टकः इतः'* मन्त निषादोजति श्रते च 

कुक्, ट(टौ)त्रत न° भाद्रएलकसपरम्यां कततवयत्रतभेदे “भाद्र 

मासि सिते परच्ते सप्नस्यां नियमेन या। स्नात्वा शिवं 

लेखयित्वा भण्डले च॒ खहाभ्बिकम् । पूजयेद्ध॒ तदा 

तस्या इषप्राप' नेव विद्यते” निन्त भविण्पु° । ददं 
कुक्त टीत्रतभिति ति त° रघनन्द्नः ॥ 

कुक्क टमर्डप काशोस्य सक्तिमख्डपे स्थाने | तख तन्नाम 

कारणकथा च काशो० €ट८ अ° दशिता यथा- 

^“कबल्य मर्डपसाख भविष्यद्यावरे इरे ! । लोके ख्याति- 

मैवित्रीयमेष कुकङुटमख्डपः'” इति शिवोनेोक्तो नददिषये 

इरिग्रन्न यथा तख ककङ्गटमण्ड्नामप्राभिसतवे तिहा 

सोवथिंतः | तन्न चख्डालतः प्रतिखाहकविप्रस्य इतद- 

यपल्नीभ्यां सह्ितख कीकटे कक्, टयोनित्वप्राभिपवखं र 

तख मरणकाले काशोखरणजात् घण्टात् कुक् टयेगनिग- 

तावपि काशोप्राप्रया खक्गिरिुक्गम् यथा “न काण्यां 

अरणं प्राप्न तसाद. प्र तिखडात् | प्रान्ते कुटु म्ब्रणा- 

त्था काथोखतेरपि । चौर हतोऽपि स तदा कोक्टे क्- 

क्.टोऽभवत् । सा कुक्.टौ खतौ तौ ठ ताखचूडत्वमा- 

पदुः। प्रान्ते काशोद्धरणतोजाता जातिख्तिः रा । 

इल्यः बद्धतिधे काले गते कापटिकोत्तमाः | तस्मिन्न वा- 

ध्वनि प्राप्रा्जलारो यत्र कुक््,टाः | व्राराणखाः कथां 

| २०६२ ] कुक्, 

प्रोडध; इमैन्नोऽन्योन्यमेव हि । काशोकथां समाकर्य-{ 

तदा ते चरणावुधाः | जातिख्डतिप्रभावेन तत्सङ्कन,.ठं 

निर्गैताः। तख कापैटिकचेष्ोः पथि दष्टाः ठपालुभिः। 
तच्ड लादिपरि लभेः प्रापिताः चेत्रखतभस् । ते व चेलं 
समासाद्य चत्वारञ्चरणायुधाः | चरिष्यन्तोऽत्र परितो- 

शक्तिमरूडपश्चत्तमम् । जिताहारान् सनियभान् काम- 

करोधपराङन्छखान् । श्टखतः सत्कथालापान् लोभमो- 

हविवच्नि तान् । सख्वधुनोक्ञानसं किन्रखचनिमेरशिरोर- 
हान् । भच्रामोद्धारणपरान् मत्कथापिं तसु्चतोन् । मह्- 

त्चिन्तसदुततीन् इद क्ेलनिवासिनः | मानयामाहरथ 

वान् ङक्,टान् साभुवतमंनः | प्राक्तनादासनायोगात् 

संप्रधाग्यं परस्परम् | ऋभेखाहारमाकुञ्चय प्राणां सय 

च्यन्ति चाब्रते। पश्यतां सव्वं लोकानां विष्णो ! 

ते मदुखद्ात् | विमानमधिर्ाश्ु कैलासं प्राष्य मत्प- 

दम् ! निर्विश् चिरं काल" दिव्यान् भो गानहुत्तमान् | 

ततोऽत्र ज्नानिनोभूत्वा शक्ति प्राप्खन्ति शाञ्रतोम् । 

ततो लोकास्तदारभ्य कथयिष्यन्ति सब्ब तः । शक्तिम 

खडपनानैतदेष कुक्. टमख्डपः”” । [(चङ्) । राजनि 

कुक् टमस्तक ए ककत टस्येव मस्तकं शिखा यख | चव्ये 

कक् क् टशिख ए° कक् टख शिखेव धिखा यख । इचम्भ- 
च्चे थन्द च° तख ह पुष्माणि कक्,टशिखातलानोति 

तख कक् टतल्यरक्तशिखपुष्यतात्तथातस 

कक टागिरि ए° कक टप्रधानोगिरिः किंशलका० दीषेः | ' 

कुक टप्रधाने परवेते 

क कटाख्ड ए० कुक् श्या अण्डः पुवद्भाव । कुक ाचअरण्ड 
ककत टाम एस्त्ी कुक्तट इवाभाति आा+भा-क। कक् ट- 

चरणतल्ये संभेदे हेमच० स्त्रियां जातित्वात् डेष । 

ककर टासन न “कक् टासनमावच्छे नाड़ोनिम्म्र लहेतुना । 

सत्कुलागममार्गे ण कुव्थत् वायुनिरोधनम् । निजहस्त- 

हयं भूभोा परातयित्वा जितेन्द्रियः| पद्भ्यां नद्ध यत् 

करोति कर्प॑रद्यमध्यगस् । सव्यापसव्ययुगल' ततृकक्.- 

टासनखच्यते"” इति रुद्रयामलोक्त आसनमेदे [हेम च०। 

कङ्क खाहि ए" कद् ट इव॒ तद्धरणण्वाहहिः। सपेभेदे 
कक्टि स्तनी क्क् ट इवाचरति क्क्.ट+अचाराये किम् 

ततः इन् । दम्भचर््थायाम् हेमच | वा डेषु | तले व । 

साच रङगक् टजातिस्तियास् रज्येच्चाम् (दिक्टिकौ) 

कौटमेदे शब्द्रला० । भथालमलौटच्ते जटा 

कक् भ ए० क् इत्यव्यक्तं शब्द् कौति कु-भक् | वन 

५१७ 



कुडः, [ २०६४ | 

बक्ष्टे 1 इक्ष् शब्द्" भाषते भाष-बा० ड । र्कुक्ट 

पक्षिणि । (पातुकृक्षा) इति ख्याते रेपच्तिभेदे अमरः । 

कक्कर षुस्तौो कोकते किप कुरति शब्दायते कुर-शब्द् क 

कर्म ०। १स्वनामख्याते पशौ | तच्छुभाशभलक्षणसक्त ट०स° 

यथा “पादाः पञ्चनखास्तथासचरणःः षडभिर्मखेटं िण- 

स्ता्नोढासनसो रूगेच्वरगतिजिघन् भुवं याति च । लाङ्गलं 

ससटं टग्टक्ञसटशो करै च लम्बौ दू यख खात् स 

करोति पोष्टुरचिरात् घटां चिव चा ण्टहे। पादेषादे 

कूच 

विेषजातसख तख लच्चणादि भावप्रकाशे दर्भिंत' यथा- 

“काश्लोरदेशजे श्वेते कुङ्कमं यद्धवेद्धि तत् । 

ख च्छकेशरमारक्त॒पद्मगन्वि तदुत्तमम् | वाद्ौकदे- 

संजातः कद मं पःर्ड रम्मतम् । केतकोगन्धयुक्त- 

नत्दध्यमं सृच्छकेशरम् । कङ्क मं पारसोके यन््भुगज्धि 

तदीरितम् । ईषतूपाख्डुरवथें यद्धमं स्य लकेशरम् । 

कङ्कं कटुकं क्िग्ध शिरोरुग् ्रणजन्त॒जिट् । तिक्त 
वभिहर' व्यै" वयर द्गदोषखमापडहम्” [ तेरे 

पञ्च पञ्चायपादे वामे यखाः षणनखा सद्धिकाच्वाः | | का मादि ४० कङ्क मखाकरोऽद्धिः । काश्ौरदेशस्ये पव्वं- 

वक्र षुच्छं पिङ्कलालम्बकणा या सा राष् कुक् रौ पाति कुड्मौ स्त कुङ् मवर्णौऽसतयसाः अच गौ राज्डोष | महाच्चोति- 

पोष: | द्यां जातित्वात् कोष । प्नतोलतायास् राजनि०। मज्द नौ नि.पाठान्तरम् तत्न वाये 

ककुरय॒णाञ्ाणयकये नो क्ताः यथा “द्भाशौ स्वत्यसन्तु्टः | क् च रोधे, सम्यक लेखने च सक° कौटिल्य अक° ठु°पर०ेट 

खनिद्रः शोघ्रचेतनः | प्रभभक्तञ्च परख षडेते च शुनो- कटादि । कुचति अङ्चौत् चुकोच कुचः | प्रनिङुचति 

यणाः" | २यन्विपरणो क्ते न° शब्द् चि कच ए कच- कत्तं रि क | स्तने । स््नौणां कुचडृद्धियौः वने 

ऊुककुरदरु ए" कककुरस्तद्गन्धयुकतोदर् टं चः। (कङकरसोङ्ग) 
लच्भेदे “कुक्ङरद्र: कटुसिक्तो च्वररक्तकफापहहः | 
तन लमाद्र “ निलिप्र' वदने खखगेषद्त्"' मावप्र° । 

कुक्करवाच् एण्कककरसय व वागख | सारद्धगे राजनि 

क्त ए° कष कस । जठरे उञ्न्वलदत्तः | 

कुति पु कृषक सि ।१उदरे.श्वषलेन सागरशयख कुत्तिणा"' 
माषः ^कुन्भीनखाद् कुक्षिजः" रषः | “तव कु्लौ म- 
हाभागे ! , अचिरात् संजनिष्यते” रामा० रउदरख 

वामदक्छिप्रश्ं योद(कोँ क) अमरः | मध्यभागे ““ततः 

सागरमासाटा कच्च तख महोज्ि खः” भाग्व०७€ ० | 

कृत्तौ भवः अर | कोच उद्रभवे मध्यभवे च लि°स्तियां 
डेय । कुतो वद्धोऽसिः ठक | कौ्तेयकोऽसिः । 

कच्विरेभे भवः भरमा० वु । कौतक मध्यदेशभवे ति० । 

कुच्िम्भरि ति° कुलि विभक्तिं ष्ट-खि-छम् च । देवातिथि- 

वद्चनेनात्मोद र मालरपूरके कंपे ! । 

कर्निरन्धु ४ कच्तो मध्यमागे रन्धृ' च्दरि' यख नलं रायम्° । 

कुचिशूल न° कच्चा लः } चश्वतोक्तं -ऋलरोगभेदे “प्रक् 

यथाह ख्ुतः“स्त्रीणां ठ बिं शतिरधिका ट्श ताशां स- 

नयोरेकेकख्यिन् पञ्च पञ्च, यौवने दाखां परिषटद्धिः'” 

दूति विहनद्ौतत् भावप्र° यथा- 

५पुष्माखां सुकुले गन्धो यथः खद्धपि माष्यते | तैषां तदेव 

तारूख्ये पु्टत्वाद्यक्तिमेति हि । कचमानां प्र फुज्ञानां 

गन्धः प्रादु्वेद्यथा । रोमराज्यादयः घुस नारीणामपि 

यौवने । जायतेऽन्न चयो भेदो न्नेयो व्याख्यानतः स 

च | व्याख्यानं यथा पुसां रोमराजौष्सशप्रश्टतयः 

नारीणान्त॒ रोमराजी स्तनात्तं वप्रश्टतयः'* । 

५यावन्नोतद्धिद्यो ते स्तने तावदे या"“इति खूटतौ कचो्ग - 
दकालात् पूवे" दानं विदितम् । स च कालः द्भादशव- 

षादिः, “सल तदुच्चकुचौ भवन् प्रभाभारचक्रभ्चमिमातनो- 

ति यत्" नैष “सकठिनकुचच् चकप्र्योदस्” 

“नन्युच्नतत्वात् कचमर्डलेन'” “कौ न्भ" एधुकचकमप- 
सद्किवासः'” माषः ५तन्वि ! तव कुचावेते नियतं चक्र- 

वत्ति ना” उद्भटः “पितग्ट॑ हे चेत् कुचुष्प सम्भवः”? 
च्यो° २सडुः चिते लि° 

ति यदा कुलो वद्धिमाकरम्य भारतः । तदास भोजनं क चण्डो स्तौ कुत्सिता चर्डौ विकारकारित्वात् कोपनेव | म्- 

भक्र सोपषश्भ न पच्यते | उच्छसित्यामशलेता खले- वालतायास् शब्द् चि खाथे क } कुचरख्डिका तत्रव । 

नान्यत सुद्ध: | नवासने न शयने तिष्ठन्न लमते खखम् । कचतट तिर कुचस्तटभिव विशालत्वात् । विशाले१कुचे ६ त 

कृञिश्छून इति खानोवाताद्ान्षखद्भवः** सुश्ऽ । तख र वुचैकदेणे च । 
ज्ञोवत्वमपि ““ृत्कृर्निन्ूनं सखकगठशेाषः” सुतः क्चन्दन न° कुत्सितं गन्धहौनत्वात् चन्दनम् । (वकमकाठ) 

कम नर ऊुक्यते आदीयते कुक-अदाने-उमक् नि० शम् | 

काश््ीरादिरेशजे स्वनामख्याते + गन्धद्रव्यभेदे । दे शभेद- 

शकादमेरे भेदि० ररक्तचन्दने अमरः । इदं चते पटो- 

लादिगे सालसारादिगणे चोक्तम् तत्तच्छब्द विति; 
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रक्कः. भे शब्द् चिन्ता० । रक्त चन्दन ठल्यतवात्तख तथात्वम् 

कुचफ़ल ° चद्व फलमख | दाड्म्बइृत्ते राजनि° । 

कुचर त° कुत्सितं चरति चर-अच । ?परदोष्कथन शीले । 

हेमच° कुत्सिते स्थाने चरति चर-अच | रद्गेमदेथग- 

नरि“ न भोम; कुचरोगरिष्टाः''ऋ १, १५४,२, “कुचरः 
कुत्सितहिसाक्तं दर्गमदेशगन्ता वा” भा० कौ चरति 

चर-ट । देभूमिचरे चि० | स्तयां ङोप् 

कचाग्र ए० न° । चचके कुचयोर परभागे अमरः । 

कुचाङ्गरो स्तरो-कत्सिता चाङ्करौ । (चुकपालद्ग) चन्र 

शाकभेदे रल्नमा° च॒क्रशब्द् युणादि 

कचिक एस्त्री° कच-वा° इकन् । (कुः चिया)मत्खभेदे नयां 

जातित्वात् ङीष | ठ्०स°कूम्म विभावे शेशान्याखक्तं देश- 

भेदे “भ्ापलोलजटास्चरकुनठखसघोषकचिकाच्ख्याः”” । 

कचित् लि° कुच-कितच | परिमिते उज्वलदत्तः | 

कचेल लि° कुत्सितं चेतं वस्तरमख । कुत्सितवस्त्रधरे | कचा 

सङ्क चा इला यखधाः५ त° र विद्धकण्टम् शपाठायास् स्न 

नेदि० गौरा० ङीष । (आकनादी) ४ स्तनौ रत्रमा० 

कच्छ न कु+डो-क | इदे यन्द्च०। 
कज स्तवे भ्बा० पर० सक° सेट । कोजति आकोजौत् चकोज 

उदित् कुजित्वा कुकक्घा । प्रनिकुजरि । 

कुज इ° कोः छथिव्याः जायते जन--ड | मङ्खलखद्े यथा च 

तख तव्जातत्व' तथा आवनेयशब्द् काशौखर्डवाक्येन 

दशितम् रनरका्रे तस॒ वाराहीखपायाः एथिव्याड- 

त्न्नत्वात् तथात्वम् तत्कथा कालिकाषुराखे ३६अ० वथा 

“यथा स नरकोजातो धरागभँ महाञ्रः । रजख्रलाया 

गोत्रायागमे" वी्े*ख योलिखः (वराहस्छ) | यतोजा- 
तस्तनोमूतो देवपुलरौऽपि, सेाऽछरः'? इत्य् पक्रम्य 

“गर्भसंस्य' महावीर्यं" ज्ञात्वा ब्रह्मादयः राः । गर्म- 

खव तदा देवश्य द॑भुञधिर ढ़म् | यथाकालेऽपि सं- 
प्राभ्रे नो गर्भाजजायते स च | ततस्तरक्तशरोरस्तु वरा- 
स्तनयैः सण । अतोव शोकखन्प्ना जगन्ाल्परभवत् 

ल्षितिः । शोकाकुला सा व्यलपञ्धिरकालं मधः । प्र- 

तिस्था च्ितिर्भःता माधवेन प्रबोधिता । ततः का- 

लेऽपि संप्राप देवशक्रया यदा टतः। न म्भः प्रसवं याति 

तदाऽभत् पीडिता महो | कठोरगभा सा देवी गभेभारं 

न चाशकत् | यदा वोढ; तद् देव माधव शरशं गता 

शरर्य शरण गत्वा माघव जगता पतिस् | प्रणम्य 

भिरा देवी वाक्यमेतदुवाच षह?” | ' सतवप्रसन्नमाधवो- 

कुजं 

क्िधराप्र्युक्तिभ्यां ले तायुगाद्ध" तदुत्पत्तिकथा- 

“द्रति स्तते इषोकेाजगद्नाल्रयरा तदा हरिः । प्रा- 

इभूतस्तदा प्राह धरित्री दौनमानसाम् | चरौभगवालुवाच । 

कथ दौनमना देवि ! धरिति ! परिदेवसे। तव वा किष्कु 

ता पोडा वेत्तुमिच्छामि तदहम् । रूखन्ते परिश्न्क- 

न्त शरीरं कान्तिविजितम् । आकुलं नयनहन्व' ग्ड वि- 

भ्रमविवजितम् । रटशन्तव खपन्तु दशटपूरव्व' कदा च न | 

ङूपख त विपर्यासे दःखे वौजच्च भाषय । एतच्छत्वा वच- 

सतख माधवसख जगतपते] विनयावनता देवी शमौ प्राह 

शगद्गदस् | थिव्य् वाच | गभभारः न संवोदु' माधवा- 

छं शमाऽधुना | ग्ट्शं नित्य विषीदासि वश्नाक्व' ताठ- 

सहसि । त्वया वराह्छपेषट भलिनौ (तुसतो)काभि- 

ता एरा । तेन काभेन कचौ मे खयं गर्भरऽ्यमाखितः | 

काले प्राप्न स गर्भरऽयं न प्रच्यवति साधव! | कठोरगभां 

तेनाहं पीडिता दिनेदिने | यदि न त्रासि मां देव ! 

ग्मेडःखाच्जगतपते । । न चिरादेव याखामि खत्योै- 

शमसंशयम् । कदापि नेदशो गर्भ शतोलाधव ! वे एरा । 

योऽचलां चालयति मां सरसौमिव कुच्रः। रएतचछत्या 

वचस्त्ाः छथिव्याः एथिवौपतिः । चङ्कादयन् प्र् 

वाच्च इहरिस्तप्रां लताभिव | च्रीमगवालुवाच | म धरे 

ते महादुःख चिरस्यायि भविष्यति | खु येन प्रकारे 

चाुमूनमिदं त्वया { मलिन्या "सह सङ्गेन यो गभः 

संढतस्लया । सोऽभूदछरसतम्तु रट: (वराह) षलसतु 
शारूणः । न्नात्वा तख च टत्तान्तं गभस दहि्णाद्यः । 

देवीभिः शक्तिभिः सुभ्व स्तव कृत्तौ इतं खरम् । सर्गादौ 
यदि जायेत भवत्यास्ताटशः चतः | ्र'णयेत् सकलाज्ञो कां 

स्न्नीनिमान् सद्ठराछरान् । अतस्तख बलं वीय्य' न्ञात्वा 

जह्मादयः चराः । प्राकद्टष्टिकाले ते गभे तदाऽधुञजगतां - 

कते | अ्टावि'शतिमे प्राप्ने आदिसगाँ ञतयु गे । बेता- 

युगखख मध्ये त॒ इतं त्व'जनयिष्यसि । यावत् सत्ययुग 

याति लेताङ्ग न्च वर्ने ! | तावदह महागभ दत्तः 
कालेभया तव | न यावच्जञायते धाति ! गभेसते दति- 

दारुणः | तावद गभेवती दुःखं न त्व प्रायि भाविनि !” 

“वे च प्रलम्बखर ददु र्रि्टलुभिभङ्ञ भक सयवनाः कुजपौ - 

ख्डकाद्याः'” भाग २ ७,३६ । ^तला्तास्ता नरदेवक- 

न्याः कुजेन इदा इरिमात्तं बन्धुम्” भाग०३,३८्ो° । 

“ङजश्क्रनुधे चकंसौस्यशुक्रावनौमुवाम् ““ज्यो०?” सङ्क 

ल्ह चारादिकभङ्गारकशब्द ७६४० उक्ताम् । कले 
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लदौीयभगणादिकख्च्यते ्युगमयुगमशरनागलो चनव्या- 

लघषसषवयमा श्िनोऽष्टज "€ ६८२८५२२ सि०शि° | 

कल्प एतावन्तः कृजख भगणाः अखोपत्त्यादिकं सहभग- 

शब्द् दरथीयिष्यते । तख चलोञ्चभगणमानञ्च तत्र वोक्तम् 
““अकशुक्रबुघपय्यं या विधेरद्कि कोटिगुणिता रदाब्चयः 

४२२०००००००] एतएव शनिजोबभूभुवां कौ्तिताञ्च गणके 

खलोञ्चकाः''ततृपातख भगणास्ततैवोक्ताः““कुष्टद्रसाश्िनः'' 

२६७, त्य मन्दकेन्द्रभगणमानं निबन्धे ““स्वरामाश्चय- 

ह्य ट्षड गोहिदस्ताः” २२९.६८२८२३० । “शशीघ्रकेन्द्र- 
भगणाः''गजाद्रिमलसपनटुव्यश्चिखाश्विभिताः”* २०२३१ ७- 

१४७८, । तद ॒कल्तामानम् चओोपतिनोक्त' यथा “अच्छ 

इधच्षमदुमजाः चि तिनन्दनख'” ८६४६९१५ योजनानि- 

भध्यमकुजस्फटीकरण्यस् सि्थिश्प्रमिन्दथितं यथा 

“दिन गण भमथो गुणसं व्युगणसप्रदशां शविवजिं तम् । 

लवक्षलादिफलदयसंयुतः च्ितिद्वतभ् वकः चिवजो 

भवेत्" सि°शि०। “अलोपपत्तिः | दिनग्णाद्े भागा इति 

प्रत्यहं त्रिंशत् कला ग्ट ोताः। तत् थक लियुखं जातस् 

रताः कलाः पूर्वकलामिन्रोक्ता जाता; | एतत् कुजगते- 

रधिकमतोऽतः कुजगतिं विशोध्य शेषम् । अनेन सप्रदश- 

सुखेनेका कला भवति । अत जक्त दय् गखसप्रदशांशवि- 

वज्जितभिति । पूर्वं फलेन भागादिनाऽनेन च कलादिना 

भोमघ् वकश७०युक्तः कुजो भवति | यतोऽयमहगै- 

ख्योऽका वद् न्तादरध्वं मतस्तदल्य' फलं रविभर्डलान्तिके 

योज्यमित्य् पपन्नम्'" प्रभि° 

कुजस्य ध् वकमानं ““तने वद्ाद्धिरामाग्नय"”:३१७०। तथाच 
कलेरारम्मे राशिचक्रस्यविकलाभ्यो ध्रुवक ख हन नायां 

तत्काले ११ । २९ | ९ | ५०। राश्यादि कृज् वकः 

तख मन्द्भोघपरिधो तत्रं व उक्गौ यथा 

^“मन्दोद्धनी चपरिधिग्त्निलवोनशक्र १४भागा रवेर्जिन 

२४कलोनरेररद्ा हिमांशोः | खाश्चाऽ० भुजङ्दहना 

रे८्अमरा३२२भवा १? पूरे षवो५० निगदिताः चितिजा- 

“दिकरानाम् सि०गि०"? रह पहफलोपपत्यये' भन्दोचनी- 

चटन्तानि पूरैः कखितानि तेषां प्रभाणान्ये तावन्तो 

भागाः | अल्नोपषत्तिः खपहसय यन्त्रवेधविधिना यत् 

परमे फलमत्पद्यते तख ध परमा फलञ्छा परमफल- 

ज्छाऽन्यफनज्चा चोच्यते | अन्यफलज्यातुल्यव्यासाद्धेन 

यद्, लम त्पद्यते तज्ञो चोञ्टत्तम् | तत्परि धिस््न राशिकेन । 

याद् लिज्यव्यासाद्ध" भागाः प्ररिबिसतदान्यफलव्यासार्धे 

क्, ज् 

किञिति लं परिधिभागा; | एवमकादीनां दहिलबोन- 

शक्रा इत्यादय उत्पद्यन्ते | अथ भौमादीनां चलपरि- 

धोना" प्रभि° | ““एषां चलाः कत जिना२४४स्तिलबेन 

होना दन्ते षवो ५३२वर्ुर मा६ैप्वद्व) णदस्ाः २५८ । 

पूर्णाश्चयो ४०ऽय श्टगुजसयं त॒ मन्दकेन्द्र--दोःशिञ्जिनो 

दियुखिता लियुखेन भक्ता | लब्धेन भन्द्परिधीरह्ितः 

स्फ्टः सात् तच््रौषकेनद्रमुजमौव्यय वाणनिष्ी | 

लिज्योद्ग,ताश्परिधिः फलयुक स्फ,टः खाद्ौमाशके- 

नदरपद गभ्यगताल्यजौवा | त्य'शोनभेल ग खितार्वं ७युतख 

राशेभौ वयो ताप्रलबहीनयुतं दू चम् । भौमयख 

करकिमकरादिगते सख्वकेन्द्रो लब्धां थकेर्विरह्ितः परिधिस्तु 
४. ११ गेध्य.:"* | 
सौमस भूमध्यादच्छिनियोजनानि सिरशि““गोकुरसञ्च 

षवष्धर्यं सं ख्याः”०१२६६६१६ । तख कालां थाः १ लभुवः 

१७ । चअ चेतरः मेषवुचिकौ , उद्ध मकरः परभोञ्ज भक- 

रखाटावि'थोऽ"शः । नीचः कर्कटः तदीयाटाविंशेाऽ'शः 

खनोचः । भूलतिकोण' मेषस्य दशमोंऽशः । रविचन्द्र 

जोवामिल्ाख्ि बुधोरिषः, शुक्रशनो समौ । चदे अष्टमे 

चाख पृखं ददिः विषमराशिषु मेषभिधुनादिष 

प्रथमपद्ांणा अख त्ििंशाशाः समराशिष 

वषककंटादिषु गेषपद्धांशा अख तिथाशाः | अष्टो- 

त्रीोयनाचलिकदशायां तस अटौ वां दशाभोग 

कालः | विंशोत्तरीयनाल्षलिकदशायां तु सप्र वर्णः | न~ 

चल्कक्षायाम् अयं शनेरध्त, तौयकचायां वन्तं ते, अवं 

रवितस्त, तोयवारेशः । अयं दच्िणाशाधिपतिः अतस्त- 

हारे द्च्षणदिग्गतिः प्रशस्ता अयं पाप्यहः 

च्त्ियवस्: भारद्ाजगोलः आवन्तिदेशभवः मे- 

घवाहनः चतरुजः रक्कवछं: | तख स्कन्दोऽधिदेवता ए- 

चिवी प्रत्यधिदेवता | पूकने रक्तचन्दनं रक्तवस्लम् ज- 

वादिरक्कणष्यः सच्जं रसयुक्तसि हकं धूपः, यावकं॒नेविदयं 
मूगं फलम् प्रवाल" रत्र रक्तवृषभो दच्षिणा । तच्छ दौ- 

ख््योपशमनाय विप्राय रक्रवु भः रक्वस्नन' प्रवालं दद्यात् 

स्वयं वा प्रचालं धारयेत् । अनन्तमूल वा धारयेत् । होमे 

धूमकतेत॒रग्निः खादिरो सभित् | कुजवारे दिवारयामाे 

वारवेला ६ ष्ठे कालवेला राल्लौ शटर्तँये कालमेला | अयं 

षप: दज्िणदिगजलौ । अं रजोयुणप्रङतिः, तिक्त- 
रसप्रधानः लामथेदाधिपः तरुणमृल्ति : पे्तिकः कथमध्य | 

अद्ध राशिभोगक्रालः ४५ दिनानिऽजन्राितः षे तीये 
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एकादशे चायं शुभः|“विक्रमायरिपुगः कुजः शुभः खात्तदा- 

न्यसुतघम्पर गेः स्वगेः। चेन्न विद इनद्धनुरष्य सौ" ज्यो°त° 

उक्गस्वानेष अन्य पर हासते गभः अन्यसु तघम्बं स्थितोऽयं 
क्रमेण ततौयेकाद्शषषे मर अन्यः स्थिते मवेधेन शः 

^“रक्तस्तावविषास््रकर्््र छ तत॒ककायं ` विवाद्' रणं क- 

यथाँ ृन्विधि' सुदटटदमनम् सेतुप्रभेद' तचा | इ्तच्छ- 

दनभेदनानि श्टगयां चौग्य' तथा साहसं सेनान्य 

कभिकरम्प्रं धाठकरणं भौम लग्ने ऽङि वा” च्ोऽत° | 

उक्ककम्मं तदार तक्घण्ने च शुभदम् | करकंटराशौ रातौ 

बधेप्रवेशेऽयं लिराशििपतिः, वृश्धिकलम्ने दिने वेप्रवेभे 

अयं लिराशियतिः, सकरराशौ वधंप्रवेशे दिवानिशोरयं 
विराशिपतिः वभेलग्नात् षस्यानमस ङषेषदम् सलं 

: नौग्वा दृश्यम् । अन्यदुखहश्ट् वच्यते 

कुजप इलि. कुत्सितं लपति-जप-अच ¦ कुत्सितजपकारके 

खेदम् अण । कौजप तत्सम्बज्धविनि तिं° कात्तंन सह 

इन्दे तख प्रतिस्वरः पा 

कुजश्् ति° कत्ितो जम्भोदनोऽख । १कृत्सितदन्युक्त 
रअछरमेदे पु०८प्रहादस् लयःए्ा विक्रान्ाञ्च महाबलाः। 

विरोचनञ्च जम्भञ्च कुजम्भश्चति विद्ुताः' हरिव° 

९२६अ० “विरोचनादजच्चैव कुजम्भोनाम वोय्यं वान्"? 
हरिव २४२अ० | । 

कुजम्भन प कोः टचिव्या जस्भनभिवात्र । रन्विचौरे 

ारा० तख एयिव्यां सन्धिखननकाले सेधनवदा चर णात् 

तथात्वम् । कुजम्भोऽसत्यखः इल च । कुजभ्भिलोऽ्यल 

शब्द्रला० | 

कजा स्त्री कोः एयिव्याः जायते जन-ड । सौतादेव्यां त- 

स्याः एथिवीतोजन््रकथा कालि° २७अ० 

“तच्छ्रत्वा जनको राजा प्रविश्यान्तःपुरं खकम् । भा- 

य्था भिमेन््रयामास यन्तां एुत्रजन््ने | मन्त्रयित्वा तदा 

राजा मह्िीप्रसखेः म्बयम् । चत्टभिस्तु भार्य 

निर्व्ताश् दी ्ितोऽभवत् । ततः पुरोधस' राजा गौ- 

तम' सनिसत्तमम् । तत् पुत्रञ्च शतानन्द्' पुरोधायाक- 

रोन्मष्म् । दौ घत्रौ तख सन्नातौ यनत्तभूमौ परौ 

खतौ । णका च इह्िता साध्वी मूग्यन्तर गता शभा | 

नारदस्योपदेगेन यन्नभि ततोन्छपः । लेन दारयामास 

यन्नवाटावभि खयम् । तद्भूमौ जातसौतायां शुभां 

कन्दां सख्लिताम् । लेभे राजा खदा युक्तः सपैलच्तण- 

संगयुनाम् । एथिव्यन्त्िता 

६० बा०्भागदे 

तख्न्तु जातमाल्लावां 

[ २०६७ | कज्यां 
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सयस् । -जगाद् वचनद्धोद् गौ तम' जनकं ष्टपस् | 

एथिव्य् वाच | एषा खता मया दत्ता तव राजन्नो- 

रा | णनां ग्टहाण छभगां लोकय शुभावहाम् । 

अनया मे महाभार ज्तौ छेदभूतया। कषयं याखति 

भारास्ति' मोचयिष्यामि दारुखाम् । राव्णादा मा 

वौराः कुम्भरकणादयोऽपरे । नाश' यान्ति इडं षः 

तेऽस्ा राक्षसाः प्रे । त्वञ्च मोद्' दुराधष यदे हिट 

तं न्टप ! | अवापखसि सराणाञ्च पितृणा्टणगोघनस्"। 

कजाः इच्ता प्राश्रयत्वेन सन्यखाः अच । रेकात्या- 

यनीदेव्यां भेदि “(कदली दाडनौ धान्यः 'इरिद्रा 

मानक कचः । विल्बोऽशोको जयन्तौ च विज्ञेया नव- 

पलिका'” इचु क्रनवपलिकाणाम् ““तव स्थानमिदं मये” 

इति मन्त्रलिङ्कन आश्रयणोयत्वो क्तं स्त्रखास्तथात्वम् । 

कुजाष्टम ° इजो मङ्गलख् होऽटमायत | जगो° उक्त 

जन््लम्नाउध्यश्मस्थानस्थितमङ्खलयखहद्टपयेागभेदे ““सव्व 

युखान्निहन्त्याश्ए विलग्नादटमः कुजः} अस्तगे नौ चगे 

भौमे शत्र से्गते ऽपिवा। कुजारमोद्धवो दोषो न 

किद्धिदपि विव्यते,,ज्यो° 

कज्निश एुसखी° मतखमभेरे “कुच्जिशोमधघरोदःः कषायेा- 

दीपनस्तथा | “बल्यः स्तिग्धोगुरयां हो वातर्त् रो चनो- 

मतः” राजनि०। सिया जातित्वात् डे | 

कज्या स्त्री सि°शिज्उक्तं टन्ताकारात्तक्तेवाद्ावयवधलतः सा- 

धनाङ्ज्यापञ्कान्तगते जीवाभेदे । ज्यायद्धकं च तत्र 

दर्थितस् यथा इदानीं पञ्चज्यासाधनमाडह् |““युक्तायनां- 

शादपमः प्रसाध्यः कालौ च खेटात् खल् भक्तभोम्यौ | 

जिनांशमेव्या १२९७गुखिताकंदोज्यौ लिज्चो४८ इता 

क्रान्तियुणोऽख वगम् । लिज्यालतेः ११८१६८४४ प्रोद्य 

द् दयुजोवा क्रान्तिमषेत् क्रान्तियणसख चापम् । अप्र 

भासंगुखि तापमज्या तद्वादशांशो भवति क्तितिजना । सा 

त्िजप्रकान्नी विद्धृता टुमैव्यां चरजगरकाखा्च धलञ्र' 

खात्" सि०शि० । “अत्र खेटादिव्यु पलच्षणम् यजत् 

 खेटाज्ञम्नादाऽपमः साध्यस्दसात् सायनांशादेव } नथा- . 

यखादुदयसम्बग्धिनौ भुक्तभोग्यकाला साध्यौ तस्मादपि 

सायनांशारेव । सायनाकंस दोजग्रं जिनभागजया 

शुखिता लिजया भक्ता क्रान्तिजिवा स्यादित्यादि 

स्पष्टम् | ऋख्योपपस्तिः । विषवत् क्रान्तिडत्तयोया- 

ग्यत्तरमन्तर' क्रान्तिः । तयोरिः संपाते क्रान्त्यभावः । 

ततस्जिभेऽन्तरे परभा चतस्तत्- जिनहुल्यनागाः । 

५१८ 
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संपातादारभ्य क्रान्तिः साध्या । उद्वा ततएव | स 

ठ संपातो मेषादेः प्रागयनांशतुल्येऽन्तरे। अतः साय- 

मां शात् खेटात् ऋान्नगुक्तभोग्यकाले चेत्य क्तम् | यदि 

वरिजव्राठल्यया भूजजग्या जिनांश्जग्राठल्या क्रा न्तिजिता 

भते तदे्टजया किमिति। फल क्रान्तिजिवरा 

विषवदुडनतात् तियैयूपा भवति । क्रान्तिजिगरा मुजस्ति- 

अग्रा कर्थस्तहगां नरपदम हो रात्रडत्तव्यासाभैम् | सेव 

दयुजया | अध कुजोच्यते | यदि इादशकोटेः पलभा 

भुजस्तदा ऋरान्तिजग्राकोटेः किमिति । फल च्ितिजो- 

ऋण्डलयो सध्ये ऽ हो रात्रहत्ते ज्यार्ूप' खात् | सैव 

कुज । सा धलुःकरणार्थे विजग्रत्ते परिणाम्यते | 

यदि दयुजग्राव्यासार्भे एतावतो तदा विजाव्यासा्यै कि- 

भिति । फल चरजग्रा । तञ्गदुञ्चरमित्य पयन्नस् ।” प्रमि 

अच्चघत त्र थब्द् ४२४० दिते सि° शि० वाक्ये श्यम् 

कुज्भाटि सनो क्किप् भट--इन् कमं ०) नी हारे(कोयासा) 
लिका वा ङीप् कुजभटीचष्यत्र । खार्थेक । ऊुज- 
भटिकापि तत्रा शब्द्रल्ा० । “ज्ञेया कुजभटिका 

खत्ता तभःप्राया च सा तथा| कफपित्तकरौो लोके 

भिषगुभिः परिकौर्तिता" बेव्यके तद्गुणा छक्ताः । 

कश्चन नभ्कन्च- करसे ल्युट् । ““वाताद्या वतम सङ्कोच्य ज- 

मयन्ि यदा नलम् । तदा दष" न शक्रोति कुञ्चनं नाम 

तद्विदुः" इति निदानोक्त ¶नेत्ररोगमेदे ! भावे ल्युट् । 

रसने । “क्यात् सिरागतः भूलसिराकुञ्चनपूर णम्" 

चश्वतः | [फलान्तत्वात् टाप् । क्राणडयाम् राजनि० । 

कुञ्चफला स्तो शचः सष्ट्-चित फलमस्याः जातित्वे ऽपि 

कच्चि इ" इनच- इन् । ““अषटङषिभवेत् कुच्चिः कच्चयोऽ्टौ 
च पुम्कलम्'" इत्युक्त अषटश्टिभाने खृतिः 

कुच्चिका सी ङन् च र. ल्-टाप् । श्ुञ्ञायाम्(क च) णब्द्र° 
(कन् चो) रवंशशाद्धायाम् जटा शकूचिकायां (चाविकाटि) 
हेमच° | ““उद्ाटिन कुश्चिकाप्रसन्नरा०४मरौलतायाम् 

(के चो) “कुञ्चिकयैनं भाययति विस्ञाययति वा” ग्ध 

कञ्चित लि कन्च-क्त | श्वक्रोर्तगरपुष्ये न° राजनि 

कच्् ए० न° अं चाद कौ-जायते जन-ङ एषो° रुम् | 

पर्वतादा लतादिभिराच्छादिते मध्यशून्ये ¶स्वाने निकुञ्ज 

अमरः ।“लताकुञ्च' गुञ्जनदवदलिषञ्च' चपलयन्" सा०द्० 

“खल सखि ! कुञ्चं सतिभिरपञ्जम्"" ^“कूजितङ्ञ्जकुटीरे" 

जयदे०“त्यक्घा गे कटिति यजसतनामञ्जुकुञ्चं जगाम” पदा० 

२कस्तिदन्ते हस्तिनौ ४मेदि° ऋषिभेरे ततः गोत्रा 

[२०६८ | क. 

पत्ये कुञ्जा° चफञ् । कौञ्जायन तोल पत्यौ पु स्ी* 

कुचर एस््ो"कृञ्चःद नो हवा प्राश्यो नास्य | १ हस्तिनि 
स्त्रियां जातित्वात् ङो “कुञ्जरस्येव संखामे परि- 

ग्टद्यादः शरदम्” भा०व०२६अ० “अदरोन्द्रकुञ्जचर- 
कुञ्जरगण्डकाष्-स'क्रान्तद्ानपयसोवनपादपख' माघः | 

असय समर्थेन व्याघ्रा० उपमितसमासः राजा कुञ्जर 

द्व राजकुञ्जरः । ““एवसक्वा परिष्यज देत्यास्त' राज 

कुञ्जरम्” भा० व° २५१अ० | अत्र कुञ्जरसाट्श्येन 

रान्नः श्रे ठत्वम् गम्यते | तद्भिप्रा्ेखेव “दुरु त्तरपदे 

व्याप्रपुङ्वषेभकुञ्जराः । सिंहशाद्,लनागाद्याः षुसि 

खे छाधेवाचकाः'” इत्यभरोक्िः । ५ देशभेदे च भेटि । 

मात्राप्रस्तारे पञ्चमाल्रख प्रथमे प्रस्तारे 55 । इन्दो न्धः! 

““च्वितेर्द सिणदिगस्थिते गजाकतौ ऽपव्वं तभेद । “सलवा 

प्राचौविभागन्तु दत्िणायामयोदिभि'” इत्य् पक्रभ“चकार 

जञञ्जर्चौव कुञ्चरप्रतिमाङंतिम् । पव्व तं काञ्चनगुह्ं बह्यो- 

जनविस्त, तस” इरिवं, २२५अ० | “ऋषभः पवेत 
ख्रीमदषभसंस्यितः । कुञ्चरः पर्बतद्रौ व यत्रागसूयग्ड 

शुभम्” हविषं * २९६ ऋ° । ८ स्तन्त्रे च तख ह- 

स्िकराकारत्वात्तथात्वम् । कुञ्जर पिप्रलो शब्द् खान्त्यलोपे 

<पिप्मल्याञ्च शब्द् चि० | [मूरुमख । मूलके राजनि° । 

कुञ्जरत्तारम्पूल ए° कुञ्चरखख गजपिप्यल्या इव चारखं 

कुच्ञर च्छाय न: कञ्जरद्यङायायतर । “योगोमषा्रयो- 

दश्यां कुञ्जरच्छायसं(ज्नतः। भवेन््रघायां संस्थे च शशिन्यके 

करस्थिते"" इ्युक्तं योगभेदे । ।वद्ृतभेतत् ति°्तग्यथा 

“करे हस्ताय तत्स्य सर्य | मघासंस्ये चन्द्रो चेति 

मघाल्रयोदश्यां कुञ्जरच्छायसंन्नितो योगो भवति । इस्ता- 

वख्यानञ्च खग्यंख कन्यादथमांथोत्तरकिञ्चिदधिकसपा- 

दत्रयोदशां श १३,२० यावत् । नचानेन कुञ्जरच्छाययोगः 

स्ततो नतु गजच्छायेति वाच्य' कुञ्चरच्छायख गज- 

च्छायादिका संन्ना जाना अस्यो तौोतचप्रत्ययेन गजच्छाया- 

यापि सद्धं तितत्वात् (धृस्ट्.रः कनकाह्यः) इतिषत् । 

व्यक्त" त्यचिन्तामणौ । “छब्णपचे लयोदश्यां मषाखिन्दुः 

करे रविः। यदा तदा गजच्छाया च्राद्धो पुरै रवाप्यते । ” 

^^्एवञ्च॒चआराद्धे निभित्तान्तरत्वेनानङ्गीकाराद्गौ डोयमेयिः 

ल भयां कञ्जरच्छाययोगः फलातिशयाथै इत्यक्तम् । 

तच्च मघाल्नयोदशौश्राङ्ग' शत्वा परदिने कुञ्चरच्छाय- 

योगे च्राद्ग' कत्तं व्यमिति वाचस्पतिभिरोक्त' देयम् |” 

सशव्यौ कुङ्ञ,कभट न रएतख्छ तिश्यन्तरे ऽपि सम्भव उक्तः 
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यथा.“ बपि नःस क्ले जायात् यो नो दद्यात् लगोदशोम्। 

पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राकढ्ाये कुञ्जरस्य च""महु्याख्यायाम् 

नप्रजतायां ्योदश्यां तथा तिश्यन्तरेऽपि हस्तिनः 

पूवी दिश शतायां ऋायायां मधृटतसंयुकतं पायसः द्- 

द्यात् | ̀ ` नर॒ लयोदभौ हस्तच्छाययोः सञ्चयः य- 

याह विष्णः “अपि जायेत सोऽखाक कुले कचिन्नरो- 

समः | रा्टकाचेऽखिते पत्ते व्योदश्यां समाह्हितः । 

सधुञ्तेन यः खादः पायसेन समाचरेत् । कात्तिक 

सङ्गल' वापि प्राक्ढधाये कुञ्जरस्य च" । इ्युक्तम् तेनाख 

पु बङ्निमित्तता । अन्ये त॒ ““राङ्व हस्ती भूत्वा चन्द्र 
भसं ग्टह्वातीति'› तेः कूञ्जररूण्खय राहोग्छायावतर 

दति ब्य् त्पत््यासहणपर तामाछ्धः । गजच्छायादयेाऽष्यल्र 

कच्रद्रौ स्तो इषं विभागे दहतं दक्विणखालक्ते 
देशभेदे “खय दन्तिे नलङ्व्युपक्रमे ““कच्छाऽय कुञ्ज- 

रदरौ सताच्जपीःति विद्तेयाः'” । 

कुच्नरपिप लो च्नौ कञ्च रोपपदा पिपी शा० तं° | गज- 

पिप्नल्याम् राजनि° । गजपिप्यल्यादवोऽणतर स्त्री 

कुच्ञरा स्तनौ कञ्चः हस्तिदन्त इव पषपमस्यखा अच । श्धात- 

कीद्र.मे (घादुल) तस्या इस्तिदन्तशभ्वषषपत्वात् तथा- 
त्वम् र्पाटलाटृच्ते च भेदि° | अजादि० टाप् । रेष्हस्ति- 

नराम् शब्द् चि०। जातित्वात् छेष | कुञ्च रव्य व लिकरा° 

कुच्नराराति घु &त० । शरमे अष्टापदे पशुभेदे हेमच्० | 

२रखिद्े च 

कच््ञरालुक न° इस्यालुके च्यालुकभेदे शब्द् च° । [अमरः 

कूच्त्नराश्न ए“ङुञ्चरेरणश्यते अश-भचे कम्र खि ल्युट् । खश्वत्यटचते 

कूच्ञरासन न° कुजजरस्वे वास नमल । ““अथ वच्छ महा- 

काल ! कुजजरासन सत्तमम् | करद्वयेन पादाभ्यां भूमौ 

तिञ्त् शिरभकरः'' इति सदरयामलोक्तो आसनभेरे 

कञ़्ल न° कुल्धितं जलं यत्र एषो | काञ्जिके ! (अामानि) 

र अमरः [राजनि° । 

कच्जवल्नरो स्त्ली कुञ्चाकारा वल्लरी । निकञ्चिकाम्तादचे 

क्ञ्ञारि प्गोत्रो चकजप्रतययप्रतिभते शन्द्गणे स च गणः 

कुञ्च त्रभ्न शद्ुः भखनु गण लोमन् शठ शाक शुण्डा 

शभविपाश स्कन्द् कन्व" । 

कटः कौटिन्ये तुद्ा० पर० सक सेट कुटादि कुटति आखकु- 

४ टीत् चक्रोट | कुटिता कुटितु कुटितव्यम् | | कुटिलः 

प्रनिक्टनि उट्+उल्ितौ पकर वि+कुत् सने सकण | 

विकटितः कृत्सितः । 
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कट प्रतापने च॒रा०आत्म सक्° सेट । लोटयते अचूकटत । 

कट कल्ये भ्वा० इदित् पयक० सेट । कुण्टति अकुयटीत् । 

क्,ट कटने (कोटा) दिवा° अक सेद् । कचति चक्ताटीत् 
“जोवनं कुद्यतोव”” | ““भच्तयन्ति खमांसानि म्रकुञ्च 

विधिवत्तथा“ भाग्ञा०२६४२ सोर 

कूट षु" कुट-क । कोटे (गड) मेदि° २शिलाकुटे (पाथर 

भाङ्ग हाठडी) श्वे च हेम० ४पव्वं ते हारा०५कङशे 
षण्न° अम° ईषिभनेदे एगततः गोत्रापत्ये अश्वा" फञ् । 
कौटायन नद्गोत्रापत्ये पुत्री अनन्तरापत्ये तु कुवंर 

ण्य | कौश्य तदपत्ये घुस्तरी° “हविषा जारो रपांसि 

पत्तिं पषएरिनेरा पिता कुट चैणिः'" च° १,४६.४ 
कटक ° दकिणस्यदेथभेदे, ““चड्ःममाण्ः काङ्वेङ्कटकट- 

कान् द्चवि्कखां टान् यदच्छयोपगतः कुटकाचलोपवने'" 

भाग० ५,६,८ “वस्य (ऋषभरेवख) किलालुचरितखपा- 

कण को इवेडक्टकानां राजाेन्नामोपशिच्छ कलाव 

धम्म उत्लघ्यमाये भवितवगन विमेाह्ितः खधर्पय 

मङ़तोभयमपहाय कुपथपापर्डमसञ्जसं निजमनीषया 

मन्द्: संप्वत्तं विष्यति" तत्रैव १०स्लो० । तद् शाधिपति 
जिनाचाय्यः | कुटकरेशरयोऽचलः कटकाचलः तत्र 

पयत भेदः | र्फाले न° शब्दचि 

क् टङ्क ए" कुगेहमूमिः टद्याऽते चाच्छतेऽनेन टकि-अाच्छा- 
दने करणे च ६त० | ग्टहाादने टण्ादौ (चाल) 

शब्ट्मा° 

क.टङ्गक ए कुटसयाङ्गमिव शक° इवार्थे क | {ऋदिषि पटले 

(चाल) हेमच°पतरादिच्छादिते रग्ट हमभेदे (के) राय 
कुट च एणकुरद्रव ठोयते चि-ड । कुट जटन्ते (कर चौ) णन्द चन्द्रि 

क्,टज ए कटे पव्वं ते जायते जन--ड ¦ (कुरची) श्टचभेदे 
च्यमरः ।कुटजः कट्का ङूत्तो दौपनस्तुवरोह्िमः | यौ 

ऽतीसार पित्ता्तकफट ्णामकुटलत्'' भावप्र" तत्युखा- 

दुक्तम् | “शकटजः करूटलः कौैटो वत्सकोगिरिमज्ञिका। 

कालिङ्धः शक्रशाखा च सङ्िकापष्म इत्यपि। इन्द्यवफलः 

प्रोक्तो उच्तकः पार रदूुमः'” दूति भावप्र° तदुपर््थाये 

इन्द्रयवफलनत्वोक्त : तत् फलस्य इल्दरयवनामसा^कटजयुषय - 

परागकणाः स्फ टम्" माधः “खलिरसौ नलिनोवनवा- 

ज्ञभः कुमदिनीकुलकेलिकलालसः |  विधिवशेन विरेथ- 

छपागतः कुटजषष्मरसं बध मनते" वटे घट जायते । 

र्खगस्यसनौ श्द्रोएाचाय्येच भेदि° तयो सद्त्पन्तिकथा 

कम्म जथन्द् वच्यते । 
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क्टजगति स्हो.“कुटज ग तिर्मजौ सस्ततस्तौ युरुः" द०र टी 

उक्त छन्दोभेरे 

कुटजपुटपाकपश्चक्रदत्तोक्तं अतिसाररोगनाशके चीषधमेदे 

यथा ““्जिग्ध घनं कटजवल कमजन्तुजग्धमाद्ाय तत्च्चण- 

सतीव च पाचयित्वा जम्ब पलाशषुट तख्ड लतोयसिक्तं 

बद्ध कुशेन च वदिषनपङ्लिप्रम् । खखिन्नभेतदवपोद्य 

रसं ग्टहीत्वा क्षौद्रेण युक्तमतिसारवते प्रदद्यात् । 

सष्णा लिएुच्रमतपू[जत एष योगः स्वां तिसार हर णेष्व- 

यसेव राजा'?। 

क टजरस एर चक्र° उक्तं अर्थगनाश्के रसभेदे यथा- 

““कटजत्वचो विपाच्य शनपलमादर महेन्द्रसलिलेन | यावत् 

खाद्रसं तटुद्रव्य' खरसस्ततो सराय: । मोचरसः सम- 

द्य फलिनी पलाशिभिस्त्िभिस्तं चच । वल्यकवोज' तुल्यं 
च. शौ कतमलर दातव्यम् । पूतोत्कराथितः सान्द्रः सरसो 

दवी प्रलेपनो यादयः । माल्नाकालोपड्िता रसक्रियैषा 

जयत्वद्टक्क्ञावस् । छागलो पयसा युक्ता पेया मर्ड नाथ - 

वा ययाग्निवलम्  जीखौ घञ शालोन् पयसा चागेन- 

भृजजोत । रक्त युदजातोसःर' शूलं साद्टय्.जो नि- 

हन्त्याशु | बलवद रक्तपित्तं सक्रिया ह, भयभागस्"” | 

क.टजलेह ए० चक्रदलोक्ते ऊतिसारनाशके लेहभेरे यथा 

“शत' क्टजमूलख चुख' तोया पणेः पचेत् । काये पादा- 

बशेषेऽद्धित् लेह पूते एनः पचेत्। सौ वचेलयवच्चारवि- 

डस घव पिप्मलोम् । घातक्ोन्दरयवाजाजोच् पं दत्त्वा पल- 

इयम् । लिद्याहद्रमाव्र' तत् शोत चलौद्रेण स'युतस् । 
पक्रापकमतोसार' नानावणें सवेदनम् | दुरववार' सहणौ- 

रोग" जयेद्धेव प्रय7ह्हिकास्” | 

अर्भर्रोगनाशके तत्रोक्तो रलेभेदे च यथा- 

“कुट जत्वक्रपलश्त' जलद्रोणे विपाचयेत् | अष्टभागाव- 

शिष्टन्तु कणायमदतारय॑त् | वस्त्रपूतं पुनः क्राधं पच ज्ञ ह- 

त्वमागतम् । भल्ञातकविड्ङ्गानि त्रिकट ्रिफलान्तथा | 

रसाञ्जनं चिल्कञ्चु कुटज फलानि च । 4चामतिविषां 

विल्व प्रचय कञ्च पलं पलम्| नरि शत्मलानि युश चूण 

त्य निधापयेत् | मधुनः कुडवं दद्यात् तद्य क, ङवन्त- | 

या। एष लेहः शमयति चार्शरक्सद्भवम् | वातिक" 

पत्तिकञ्चंव श विक साचविपातिकम् | ये च दुनामजा 

रोगास्तान् सर्व्वान् नाशयत्यपि । अग्रपित्तमतोसार' 

पाण्डरोगमरो चकम् । यडणोमाहं वं काश्य श्वयथु 

कममामपि | अनुपानं तं दद्यात् मधु तक्रं जलः 

[ २०७० | कटि 
ह 

पयः । रोगानौकषिनाशाय कौटजो जे उच्यते") 

क् टजवोज न° त°! इन्दरयवे भावप्र° | 
कुटजा स्तौ “सजसा भवेदिह सगौ क्टजाख्यम् ट०र०उक्त- 

लच्णे छन्दोभेदे 

क.टजाद्यष्टत न° चक्रोदत्तोक्तं शलाद्रिगनाशके इतभेदे 

यथा ^“क्.टजफलवलकलकेशर नोलोत्मललो ध्रा तकोक- 

लकः] सिद्ध टत" विधेय" श्ूनरक्गा्शसां भिषजा” । 

क् टजाष्टक ए° चक्रदतोक्तं अतिसारादिरोगनाशके चौषध- 

भेदे यधा^“ठुलामयादर†' गिरिम ज्ञकायाः रुच्य पक्गा रस- 

खाद्दीत । तञ्िन् पूते पलसम्भितानि सच्छानि पिष्ठा 

सह शालमलेन | पाठां ससङ्खगतिविषां स तस्ता विल्व 
च पुष्ाणि च धातकोनाम् | प्रज्ति्य भयो विपचेतत् 

तावत् दवीं परलेषः स्वरसस्तु यावत । पौतस्लसौ काल- 

विदा अलेन मण्डेन वा ऽजापयसाऽथवाऽपि । निदधन 

सवं त्वतिसारख्यम् कष्ण सित' लोद्ितपीतक' वा । 
दोषं यहख्या विविधं च रक्त शलं तथाशसि शथो- 

शितानि । असृ गदर ्ै वमसाध्थरूपं नि हन््वश्च' कट- 
जाटकोऽयम् । 

कुटन्रट ए० कुटन् सन् नटति नट-अच। !श्योनाकटक्ते 

(शोना) अमरः रकवत्ती सस्तके (केशर) न°्यमरः अल्- 
क्टच्नक इति पाठान्तरम् 

कुटप ए० कुट-कपन् | ?खनौ रण्ड हसमीपस्योपवने, श्कड- 

व्छपमानमेदे च | ४पद्मो न° हेम [अभरटौका 

कुटर ए कुट-करन् । मन्धानदण्डस्यरच्ज् बन्वनस्तम्भे 
कुटर ए क्ट-अर । वस्त्रम्ट दे (कानात्) उच्छल< तख 

कौटिल्रकरणयोगग्रत्ाहथात्यम् । [(नेओड) रल्रमा 
कुटरुणा स्तौ कटे दच्तेष्वरुणा शक | लिवितायाम् 

कुटल न क्.ट-कलच् | (चाल) छदिषि पटले हारा* | 

कुटद्वारिका स्तौ कुटं षटं हरति 'ह-णल्.ल् अत इत्वम् । 

दाखां हेम- । १वटख हारकमाल्रे लि° । कुटहारकः 

कुटिस््ली कट-न् | ण्डे “ब्रह्महा दादश समाः कटिं 

त्वा वने वसेत्” मनुः वा डप् । ““वट्कुटयां प्रभात- 

इन्तान्तमचुरति?' खण्ड ० कटीचकः कुटीचरः । भवे 

इन् | रकौरिच्ये स्त्री वा डोप ५ब् कुटीकु टिलात्तखाः'” 

देवीमा०| श्ढक्ते ए*शब्ट् रत्ा०४ेे ए०ख०्का० अल्ार्थे 
कक्टिका च् दरन्टे(क् ड) स्त्रो ^“शरसोरूण्डनादयापि 

न स्थानकुटिकासनात् | भा०, व५,१२४५.४, ५कत्तेरि 

न् । ५कौटिल्यालििते नि. । | 



कटु 

कुटिचर एस्ती° कुटि कुटिल' जले चरति चर--अच । 

जलशूकरे (शशक) गब्द रत्ना स्तियां जातित्वात् ङ | 

कुटित विर कट-दूतच । कुटिले उच्न्वलदन्तः | 

क्ुटिर न° कुट-इरन् किध । क्डे) खल्पग्टे भरतः 

कुटिल लि° कुट-इलच { शवकरो अमरः ५ब् कुटी कटिला- 
त्तस्ाः' टेवीमा० | रतमर पुष्पे न०` राजनि० *4्युगदि- 

गभि कुटिलमिति भतं खौ न्यौ गौ"? ट०रण्टी०जञ 
श्छन्दोभेदे न° ४नदौभेदे (वाका) ५सरस्वत्यां सत्री मेदि° 

हस्प. कौनाम गन्धद्रव्ये सलौ राजनि०। 

कुटौ सती कुट् ङोप् । शटहे रकुटिनव्रां शेखरानामग- 

न्बद्रव्ये च मेदि 
क्टौकुट न° कुटः च कुटञ्च गवा० नि समा० ^ । कुटी 

कर्यो, समाहारे । 

कटौङ्लत नर कुटि+चि-र-क्त | ग्टहोजते वस्ते ““यौणं- 

ञ्च राद्धन्वञ्च व कौटजं पड़ज- तथा । कुटोक्षतं तथवात्र 

कमलाभं सहस्तगः *” भा.स° १८४७ससो* 

कटीचक पु" कटां चकते त्रोति चक-टप्रौ अच। स~ 

न्यासिभेदे “चतुर्विधा भिश्लवस्ते कटीचकबडदकौ | 
च्हंसः परमहंसश्च याऽत्र पञ्चात् सत्तमः" भाः आनु 

११अ० | कुटौचकलच्णादिकम् आखरमशब्द् ८४१ एदर्शि- 

तम् “न्यासे कुटौ चकः पूर्व्वं बह्वोदो =हंसनिन्कि.यौः" 

भाग०२११२,२७ 

कुटौमय वि° कुद्या विकारो ऽव्यब्ो वा शरा० मयट् | 

१कुटयरवयवे तकारे च स्तियां ङीप | 

कटौसुख ए० कटी ख्खमख । शिवपारिष्दभेदे । ““शङ् - 

कशं मखाः स्वे शेवाः पारिष्दास्तथा | काशः कुटी- 

खखो दन्तौ विजया च तपोऽचिका” भागस०१०यर, | 

कटौय कुटय्रामिवाचरति क्यच नामवा० पर अक० सेट् 

कुटीयति प्रासादे सि कौ० | 

कुटौर घुर खा कुटी छ वाथ रः खार्धिकप्र्ययख कचित् 

प्रसतिलिङ्खातिक्रमशोक्तः स्वम् । ! खायां ̀  कटव्राम् 

च्रजितङुञ्जक्रटीरे” जयदे° तश्यावयवः विल्वा० अण् | 

कौटोर कुटौरावयवे तद्िक्षारे बा त्रिः । स्तयां डोप 

श्केवले रेरते च हेम०। 

क.टौचर पु कुड्यां चरतिः चर-ट । कट चके भिक्तुभेदे 

कुटुङ्गक पु टङ्ग-ष्षो । श्पर्ले छदिषि भरतःरगु भेदे 

देषिटे (डोल) वंशादिनिर््ब्िते धान्यायावारे पात्रे 

कुटुनो स्तौ कुट--उन. गौराण्डोष | बुहटिन्याम् अमरटीका | 

५१९ 

[ खाये क | तत्रव । 

1३ 

| २०७१ ] कुट्ट 

कुटुग्न टतौ चुरा० आलम अक° सेट् । कुटस्बयते अचु, 

द्म्बत | ज्रुट्म्बः प्रनिकुट्म्बयते । . 

कुटुम्ब ए न° कट् ्ब-अच | $ पोष्यवर्गे अमरः रबान्धवे 

शसन्ततौ ४नामनि शब्द्रल्ना “(कुट् म्ब' विभूयात् न्तः 
यविद्यामधिगच्छतः | भागोयवोयस नत्र. यदि विद्या- 

पालिनः'” द्ा० भार ख्टतिः “तद्य श्टत्यजनं ज्ञात्वा 

कुट म्बां्च महौपतिः। छतशौले च विन्नांय इत्ति धममवां 

प्रकलयेत्”” “न निहार स्तियः क्: कटुग्बाद्वहमध्य- 
गात्” भ्वरैश्यग््राकपि प्राप्नौः कुट् म्बे ऽतिचिघम्बिणौ' 

मतुः सखायौ क | तल्नौव पुन “अय निजः परोवेःतः 

गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां त॒ वडपैव कट्, 

स्वकम्" हितो । | शासक्तं । 

क टम्बव्याएत लि° कट् म्बे तद्गरणे व्याष्टतः | कटुम्बभर- 

क टम्बिक विकट म्बोऽस्यस्यः ठन् | कटम्बयुक्तं ग्टहस्याखमे 

“न्ुनिख खात् सदा विप्रो वेदांश्चव सदा जपेत् | 

कुट्म्बिकोधम्ब कामः : सटाऽखप्रञ्च मानवः” भा० आलु°' 

&३अ० इनि | कुटुम्बिन् अपि तल्यं ।. “आशासते कट 

भ्विभ्यस्तेभ्यः' काग विजनता” “श्रायेण ग्ट द्हिणोनेला 

कन्या षु कट् भ्बिनः'” कुमा०| रेकषं के लि° शब्द च । 

क् टुभ्बिनौ कटुन्बोऽस््ाखा इनि छोष्ः। रभायोयां पा 
घुत्रवत्यः र स्त्रियां “श्म च' तु च यावत् कुरूते भाजः 

कुटज्विनौ'" भा० व° २०५अ० | कुट् म्बानां सर 

खला० रनि | चेकुट म्बसमहे सतो .। च्तौरिर्टग' सु 

राजनि° |. 

कट ददने, निन्दने च अद्० चरा०उभग्सकण्सेट् | कट । 

तिते अचकृट्रत् त। प्रनिकटयति काक: शिलाकुटुः 

कु प्रतापने अद्० चरा०अआ्म°सकण्सैट् | कटुयते अचुक्टरत । , 

कड्क लि° कटृ-व.ल्। रेदके ““दन्तोलू खलिक. काल 

पकाश्ौ वाध्सकुटकः। १लीलावल्यादौ प्रसिडे 

रगखितोपयोगिक्रियाभेदे कुटुकविधिद्च लोलावत्यां 

संचेपेणोक्ताः बीजगणिते कटु काध्या५ विशेषेणोक्तो यथा 

“"माच्योह्ारः क्तेपकश्चापवत्यं: केनाष्यादौ सम्भ्वे 

कृटकाधैस् | येन च्छन्नौ भाज्यहारौ न तेन चेपसं- 

तद् टखदिषटमेद । परसरं भाजितयो्ययोयेः ेषस्तयोः 

खाट्पवत्तंन' सः । तेनापवत्तेन विभाजितौ यौतौ 

मिथोभजेत्तैौ दढभा- 

फलान्य ` 

(> द्टमंरि (= 
भाज्यहारा न्धता स्तः। 

ज्यह्ारो यावद्भिभाज्ये भवतीह रूपम् | 

भोऽवस्तदधो निवेश्यः च्तेपस्तथान्ते खसुपान्तिभेन | खो-- 
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ह“ इतेऽन्त्ये न युते तदन्य त्यजे च्, डः खादिति रा- 

शिदुगमम् | उदधोविभाज्योन च्ठेन तष्टः फलं युणः 

ख्ादपरो हरेण । एं तदेवात्र यदा समस्ताः ख् जं च 
यस्च दिषमास्तदानीम् | यदागते लच्ियुष्या विशोध्यौ 

खलतत्तणाच्छेषमितो तृ तो स्तः भवनि कूटरविधेयुति 
भाज्छयोश्धमपवत्ति तयोरथ वा गुणः | भवति यो बुति- 

माजकयोः एुनः सच भवेदपवत्तं नसङ्कणः | गुणलब्धमो- 

म्यम साद्य धीमता तच्चणे फलम् । ₹हरत्टे धनचेपे 

गणलब्धौ त॒पूर्ैवत् | योगजे वक्तणाच्छद्धं गुणाप्री 

स्तोवियोगजे | धनभाज्ोद्धवे तदद्भवेताण्टणभाजग्रजे । 

चेपतच्चखलाभाढगा लच्धिः शुद्धौ तु वज्िता। अथ 

वा भागहारेख तद्योः चत प्रमाजयोः | यु: प्राग्ब- 

त्ततोलब्धिभांजग्राइ्गतयुतोङग, तात् । कते पाभावोऽथ वा यनन 

केपः शुध्ये रोध तः । ज्ञेयः न्यः शणस्तत्र च पो- 
॥ न ¡ 

हारहृतः फलम् । इ्टाह तखस्व हरेण युक्ते ते वा॒भवे | 

तां बह्छघा यु्णाप्नौ | उदाहरणम् । एकविंशतियुतं 

तदयं यद्गुणं गणक ! पञ्चघटियुक् । पञ्चवच्जि तशतद- 

योद, तं श्धिमेति युणकं वदाशु तम् | न्यासः भा२२१ 

डा १९५ चपः ६५ अत्र प्रस्सरं भाजितयो्भाज्रभा- 

जकयोःगेषम् १९ अनेन भाजय हारक्त पाखपवत्ति ता- 

जाता टद: भा१जा१५ चपः ५ अनयोह ठभाज- 

हारयोः परस्परं भक्तयोलेव्मघोधस्तदधः चते पस्तदधः 

ून्य' निवशमिति न्यस्ते जाता वल्ली १।|७।५।० 

उपान्तिमेन स्वोद्धं' ह तद्त्यादिकरणेन जातं राशिद्यम्। 

४० | ३५ रतै दभाजप्हाराभ्यामाभ्यां १७।१५ तौ 
देषमिते लख्थिगुखै7 अनयोःसखतच्त्मिष्ट युं स्ते प- 

दूति । अथ वा लश्धियुखे २३।२० वा४०। ९५ इत्यादीनि 

उदाहरणम् | शतं हतं येन युतं नवत्या विवल्नितं वा 

विद्कृतं लिप्च्छा । निरयकं ख्यादद् मे गुणं तं स्पद्ट 

पटीयान्यदि कूटकेऽसि । नयासः भा १“ ६श्चेषः 

€° अनर वङ्गो १।१।१।२।२।१॥ € ।° उपा- 
न्तिभेनेत्यादिना जातं राशिद्ययं २४१० | १५३० पू्ेवज्ञ- 

अगु ३०। १८ अथ वा भाजते पौ दशभिरपवन्ति ता 

भा! हा६२क्पः € रभपरोऽपि ए्ैवद्वङ्ञौ ०।६।३ 

€ । ° उपान्निमेनेत्यादिना राशिद्ययम् २७ | १७१ पूवे- 

वज्जातेा लश्धिगुसो 9 | ४५ | अत्र सच्धयोविषमा इति 

म्बतज्तशाभग्रामाभगरां १° [ ६३ शोधितो जातौ बख्विगुखेा 

३। १८ त्र लख्छिने गाद्या युन्नभाजगरे षे पयुते इर ¦ 

कुह 

भक्तो लख्िञ्च २० | अथ वा भाजपा पवन्त नेन १० 

पूर्व्बानगेता लश्धि श्गुणिता जादा सैव लब्धिः३० | अथ वा 

हारते पै नवभिरपवर्तिते भा१०० इा9 चे ३० एवं - 

वद्ङ्ञी १४ । | १० । ° जातं राशिष्वयस् ४३० | ३० 
सच्चे जातं ३० । २ हारक्ते पापवत्तं नेन € शुं सङ्कणय 

जातौ लश्ि गुखो तावेव ३०। १८ | अथ वा माजयकेपेा 
चहारके चापवर्त्यं न्यासः भा१० हाऽ च्चे १ अन्न 
ज्ञाताव्ज्ञो १।,२।१।० पूष्वंवच्जातं राशिद्यम् 

९, ९ तच्तखाच्जातं तदेव २।२ भाजक्ते पारक पापव- 

न्नेन क्रमेण लब्धियुणो गुणिता जाते तावेव | १८ 
गुणलद्योः खह्ारो क्ते पाविति अथ वा लच्धिगुखेा १३० 

८ वा २२३०१४४ इत्यादि | योगजे यु्ाप्नो १८.। ३० 

खतच्चणाभामाभगरां ६२ । १०० शुद्धे जति नवतिशरडौ 

स्णाप्नो ५५। ७० वा १०८ । १७० वा । १७१ । २७० | 
इत्यादि । उदाहरणम् । यद् खा चयगणटिरन्विता व्जि- 

ताच यदि वा लिभिस्ततः | खाच्नयोदशृता निरखका 

तं युणां कर्क ! मे एथन्वद्। न्यासः भा ६" हा१३ 
त्ते ३। प्राग्वच्जाते धनभाजो भ्रनक्तेमे युखाप्नी११।५१ 

णते खखतच्तयाभग्रामाभग्रां १२ । ६० शङ्ख जाते ऋश- 

भाच्ये धनक्तेमे २। € । अत्र भजवभाजकयोविजाती- 

ययो ागहारेऽपि चैवं निरक्तमिघुक्तलाज्ञ्धेः णतव' 
प्ञेयम् २ €* एनरेते खतक्तणाभव्रामाभवां १९ ।.६.० 

शद्ध जाते ऋणभाज कणक्तेपे युखापरौ ११।५१। 

ऋखणभाज7ो ऋणक्त पे धनभाजग विधिर्भवेत्। तदत्क्षपे 

कणगते व्छस्त' स्थाटणभाज-के । चनभाकगरोद्धवे तद- 

इवेताखूणभाजले । मन्द्ावबोभाथ' मयोक्तम् | 

अन्यथा योगजे तच्तखाच्छद्े इत्यादिनैव सिङ्ग यतः ऋ- 

शव्नयोगो वियोगएव । अतएव भाजवभाजकन्ते पाणां 

घनत्वभेव प्रक्सयं रुणाप्रौ सध्ये । ये योगजे भवतः ते 

सखतत्षणाभ-ां शुद्धं वियेगजे काये । भाज भाजके 

वा छणगते परस्परभजनाह्व्धयः ऋणगताः स्थाप्याद्नि 

कि तेन प्रयासेन तथाङते सति भाजभाजकयोरेकख्िन् 

ऋखणगते गुणाप्नी दा राशो क्तिपेत्ततर त्यादिना परोक्त 

त्रेख लब्धो व्यभिचारः स्यात् । उदाहरणम् । अष्टादश 

ताः केन दशाद्या वा दशोनिताः। शुद्धः भागं 

प्रयच्छन्ति यनेका दशोद्ध, ताः । न्यासः भापरह्ा! शते 

१० अत्र भाजकदय धनत्वं पकल्य॒साधितौ कलज्वियुखौ 

१४ । ८ एतावेव ऋणभाजके । किः त॒ ब्धः पूष 
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धवटणत्व' न्नोयः तथांते जातौ लश्वियुणौ १४ | र 

ऋणक्तेपे त॒ योगजे तन्चणाच्छङ्ग इत्यादिना लब्धिगुणौ 

४ । ३ भाजकस्य धनत्वे कत्वे वा लब्धियुणाबे तावेव । 

परन्तु भाजके भाज्य वा खगते लब्धेः ऋणत्व' स्वेत 

ज्ञेयम् । उदाहणम् । येन सङ्कणिताः पञ्च ल्रयोविं ` 

शतिसंयुताः । वजिता वा लिभिर्मक्तानिरयाःस्: स को- 

युणः। न्धासःभाभ हा छे २६ अल् वज्ञ 

१।.१। २३ । ° । पूं वच्जातं -राशिदयस् ४६ । २१ 

अनर तच्चणेऽधोराशौ सप्र लभ्यन्ते, जद्खंराशौ तु नव 

लभ्यन्ते ते नव न याद्याः“युणलब्धोः समं स्राद्धं धौमता 

तक्चे फलमित्यतःसप्तौव खाद्यादइति जातौ लच्धिगुखौ ११ 

२ वियोगजे रतै स्वसखतच्तणाम्थां शोधिते जाते 

ऋखकेपे६' । १दटा हतस्वख हरेण युक्ताविति दियुखितौप 

स्वखद्वारौ जेष्ये यथा धनलब्धिः खादिति कते जाते 

लश्वियुखौ ४ । ७ एव" सवैतर श्रेयस् । अथ वा हरत 

घनश्ेपदति न्यासः भा ५ हा २ क्ते २ पृष्व वञ्जातो ल- 

च्थियुसै योगजे 9 । २ एतै स्वतच्चणाभ्यां शुद्धो १ । १ 

ज्ञातौ वियोमजे | चे पतन्तणलाभादग्रा लच्िरिति चेप- 

नक्लणलाभेन 9 योगजलच्धियता ११ जाता योगजा 

चथ्धिः शुद्धौ त॒ वच्जितेति तच्षणलाभेन ७ लच्धिरियं! 

वच्लिता &* घनलब्धपरं दिये हरे चिप्र जाते तावेव 

लख्धिगुख ४ | ७ | अथवा भागहारेण तदटयोरिति न्यासः 

भार दहा १ चे २ अब्रापि जातं राशिद्वयं २।२ तच्च 

णाज्जातं २।२ | अत्रापि जातः पूर्वं एव गुणः २ लख्धि- 

स्तु भाज्याङ्गतबुतोद्ग, नादिति गुण २ गुखितोभाज्छः १० 

केप २९ युतो १२ हरभक्तोलच्धिःसेव ११। उदाहरणम् 

वेन पञ्च गुखिताः खसंयुताः पञ्चुषटिसद्िता तेऽथवा | 

ख स्रयोदश्डतानिर्कास्तः शुखं गणक ! कोत्तेयागु 

ने | न्यासःभा५ हा १२ क्ते ° च्वेपाभाके यणाप्नी ०।०। 

रव पञ्चषरिकेपे ०।५ वा१३। १०दत्यादि । अथ स्थिर- 

कटुके खत ठत्तम् । चेप' विद्धि परिक्त्ययर खूप 

. शक् तयोर्ये युणज्षारलब्ौ । अभोप् सितत्तेपविशुद्धि- 

निन्नो खहारतष्टो भवतस्तयोस्ते । प्रथमोदाहरणे 

टढभाजग्रहयारयोः क्पक्तेपख च न्यासः भा १७ हा 

१५ ्ते१ अलोक्घवह् णाप्नौ ७| ट एते अरभोषटप्चयुणप 

स्लहारतष्टे जाते ५।६ ते णव । अथ रूपशुद्ौ ुणा- 
री ८। ९ एते प्चकगुे श्वष्टारतषट जाते १०। ११ ते 

यव एव" सर्वत्र । अख गण्ितख सह गखिते मह्ाठुष 

कुट 

योगः । तदथ" किच्चिद्च्यते । कल्ययराविशुदिर्विकला- 

वशेषं षष्टि्च भाज्यः कुदिनानि हारः| तज्ज 

फल' खविकला गुणस्तु लिप्रायमस्माञ्च कला वायम् । 
वः तद्रू" च तथाऽधिमासावमासकाभ्यां दिवसा 
रवौन्दोः । सहस विकलावशेषा्ग हा हग शयोरा- 

नयनम् । तद्यथा । ष्िभाज्यः । कुदिनानि ारः | 
विकलावशेष शुद्धिरिति प्रकल्यय साध्ये यु्ाप्नी । तत्र 
लबििर्िकलाः स्य गुणस्तु कलावशेषम् । णवं कलाव 
एद्धिः। षटिमांजयः । कुदिनानि हारः फल' कलाः 

यो ऽ'शशेषम् । णएवमंशथेषं शुद्धिस्ति शद्धाञ्चः । 
कुदिनानि हारः । फल' भागाः शुणोराशिशेषम् | 

एव राथिगेषं शद्धदादश भाच्यः । कुदिनानि हारः । 

फलः गतराशयोयुखोभगखथेषम् । णव" कल्भगखा- 

माज्यः। क् दिनानि हारः | भगखशेष' शुद्धिः फलः 

गतभगणाः गुणोऽहगणः खादिति । अस्योदाडरण्यानि 

तिप्रञ्चाध्यावे । णव" कल्ाधिमासाभाजयो, रविदिनानि 

, रो, ऽचिमासशेषं शुद्धिः | फल' गताधिमासाः, गुखो 

गतरविदिवसाः | एव युगावमानि भाजशन्द्रदिवसा 

ङारोऽवमशेषं शुद्धिः | फल' गतावमानि । युणोगत- 

चन्द्रदिवसादति। 

अथ संक्लिटकुड्के करणसू दत्तम् । रो हरसे टुगुख- 
कौ विभिन्न तदा युणेक्य' परिक्खय्र भाजम् । अय 

क्यमय' लनञक्तवव्यः संसं नः स्स्, टकटकोऽसे । 

उदाहरणम् । कः पञ्चनि ् नोविद्ृतस्तिष्छा सप्रावशेषोऽथ 

णव राशिः | दशाहतः खादित स्तिषष्या चतु श- 

सोवद् राशिमेनम् । अत्र युणक्यं भाजः अयभेव राधिः 
असर कयं शुद्धिरिति न्यासः भा१५ हा६रे चपः २१ 
पृष्व वच्जातोयुणः १ लब्धिःर” । 

कटनो सनौ ङड लुट् ङोप् ; (कृट्नो) परषुरूपेण स 
परस्त्रियाः समागमकारयिनत्रयां सियाम् । “तदालिद्क- 

नमवलोक्य समौपवत्ति नौ कड्न्यचिन्तयत् अकञ्मादिय- 

भेनङुषगृूढवतौति ततस्तया कुडन्या तत्कारणं परि- 

क्नाय सा लीलावती य॒प्रन दण्डिता" ह्ितो० | खिनि 

क्टटिन्यष्यत् 

कमित न° “क्वेशस्तनाधरादीनां सहे इं ऽपि सम्भुमात् | 

प्राह्णः कुटभितं नाम शिरःकरविधूननम्” दति साण्द्* 
खक्त स्ललीणां विलासभेरे । उदा” यथा 

“्ज्ञवोपभितिसाम्यसपच्च दषटवत्यधरविम्बमभीौषटे । 



कुश्च 

पथ्य कूजि रुरूजेव तरूग्यान्तारलोलवलयेन करो श'” । 

कटाक लि° ङ-षाकत् ¦ देेदके स्तियां डोष । 
क.इापरान्त ४० भून्ज्ि| जनपदभेदे “खत ऊरु" जन 

पदाच्िबोध गदतोमस'” त्य् पक्रभे ५कुड़ापरान्ता- 

माहेया क्ताः सासद्रनिष्क् टाः” भाऽभो० €अर | 

कट्रार ए० कट़ूक्मभावादौ बा आरन् | 

२ केवल्ञे श्रमणे न° मेदि° ४कम्बले न° विश्वः । 

कित लि° इ-क्त | $ेदिते खर्डीकषते । ताडे रपकर 

मांसमेदे = । ““मांसमस्तायु संग्टद्य स्छत्सम' सत्वा सुकु- 

हिम् । बेशवारङ्गण्धादयरम् खोदित' पाचितः भवेत् । 

कडित पाचितं मांसं ङखादु लघु दौपनम् | तत्रापि 

जाङ्गलं श्र टः जाङ्कलेष्वपि परल्लिणाम्'” भावप्र° । 

किम घु'न° अद्ध दादि कुड़्-भावे चज्ञ॒तेन निर त्तः 

मप | ईरतरमयभूमौ भरतः रसधालिप्रमूतले सभूतिः 

शरीरे खसग्ट हे सथुरानाथः । ४दाडिम्बडृ्ते राजनि” 

(चात). इति खाते बद्धभूमिभागे ५ सौधप्रदेशभेदे हला०। 

“कान्ते न्दुकान्तो पलल प्रनिच्चणं हस्यं तलेषु यल 

माषः “शद्लोपचितां भूमिं यथाकाञ्चनङ्कष्टिमाम्” 

““प्रासादजातसम्बाध म णप्रवर- 

१पव्वंते 

भाऽ्खाचु०५४अ० | 

कुट्िमम्'” भा०खाश्च° ८५अ० | 

कटिमित नण्कु-भावे षज तेन निरं त्तः इप् ततः तार° 
# 1 

द्तच। कुड्मितशब्द््े शब्द्चि° तन्ते साद् कटि 

सितति पाठः “केणाधरादिग्रहणे मोदमानेऽपि मानसे। 

इःखितेव वहिः क्या दयत कुह्िभितं मतम् । तत्र 
स्त्रीणामेष स्वभावः यद्दटमष्यनिटतथा निवारयन्तय एव 

खरतदश्चखपभजजते इति तेन गादपरिपौडने केश- 

स्तनादियद्खे च रषात् सुखेऽपि दःखाविष्करणं 

दःखेऽपि सखाविष्ककरणम्'' इति 

कटिहारिका स्तो" क्रन् इष्टिं कुडितश्वय मांसादि 
हरति ृ-- ल ठाप अतडच्वम् । दाखां हलायुधः । 

कट्टर पुण कृषट-ररन् । ?चुद्रपव्वं ते हारा रखेदकरे तिर । 
कट्टौरक लि क्ीरःचुद्रपव्वं त इव कायति क-क। चुद्रप- 

ववं तवतृस्त् पौकते ““दइितौयेन तश्यास्योनि तद्खख च 

प्मशाने कुट्रोरक छत्वा र्तितानि'" वेतालः , 

क.ट्भल पुनर्कृट-कमनच। १स्कले विकराशो द, स्पुष्पकलि- 

कायाम् | ‹धद्योतितानःसभः कन्द्- कुद्मलाखद्तः समितेः" 

माघः । अग्ान्तत्वात् दन्तस्य वा दच्नारेशः । रनरकभेदे 

न° क्र रच्ज्.भियेन्रणा नारकिभ्यो दीयते तत्न । 

[ २०७४ | कटा 

“ताभिसुमग्धतासिख्भिन्ये कविं तिनरककथने “संघात 

सकाकाल कुड्मल पूनिर्टत्तिकम्” मलः ““कुटमलं यत्न 

बह्छभिः परोडनस्'” प्राऽ्वि०। सद्धितपुज्क्गदलमिति पाठः । 

कुडमलमपि नरकभेदे | कुद्मलाकारे वाणाखरमागे फलके 

च ^विष्ण्" सोमं ताशं च नस्य ष् समकल्पयन् । द्ध 

नम्निबेभूवाख भज्ञः सोमोपिशाम्मते ! । कुद्मल्ाभव 

दिष्ण् स्त्मन्िष्वरे तदा”'भा० क० ३६अ०, 

क्.ट ददने सौः परण सक सेट् | कोठति अकोरत् । 
प्रनिकोठति | 

कठ वैकल्ये (गतिप्रतिषाते) आलस अक मोचने सक, 

इदित् म्भा०्प० सेट् ; कुण्ठति अङ्ण्ठोत् । प्रनिकुणढ ति 

कृरठनम् कुण्डा | 

कठष कुट-रेदने बजर्थे कर्ण क | इच्ते भरः | 

क्ठर ए कठ-वा० करन् । मन्धानदर्डाकषेणरच्ज् युक्ता- 
स्तम्भे अमरः | [ उज्चलदत्तः 

क्टाक्, ए क्ठ-अक्न् किञ्च | (काठ ठाररा) परक्िभेदेः 

क्ठाटङ्कः एसी कटारद्छपःटद्कः एणे°। कठारे अस्ते जटा० 
कटार इस्त्*क्ठ-करणे आरन् | स्वनामख्याते काषच्छ द्- 

नसाधने अस्त्रभेदे स्त्रीत्वे गौ रा० ङीष | “राजन्यो 

चसन ् रथमपटुरटद्वोरधारः क॒टारः” प्रनोध०। ("मादुः 

केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुढारावयस्”' भरन्तु | “तं 

त्वा गताहं शरणं शरण्य सश्टवयसंसारतरोः कुठारम्” 

भाग° ३,२५.११२, तह्नच्तणं हेमा परि० ख० लच्तण- 
सखच्चये यथा-- 

“जमदग्निः प्रति शुक्रः प्रोवाच. यथोपदेशं शुन्रुषो ! 

निबोध परशोरूत्पत्तिं द्रव्यक्रमयोगं प्रमारां दोत्तममध्य- 

माधमानां नराणां सप्ाणिः पाशिसक्तद्ति दिकम्मां 

परशु्क्ति । तत्र पञ्चा्त्पलिकः श्रे शचत्वारिःशत्पलि- 

कोमध्यमस्ति'शतृपःलकः कनिष्ठ इति| जातप्राणयय 

, पुरुषस्य सर्वां यसमयस्तिविधः परशुभेवनि सादं पद्धाडूलं 

खट, सां चत्रङ्गल' मध्यमख, सादं ््ङकलं 
निकषटस, सलं विसृतम्भरवति । तथा मध्ये सा पञ्चा- 

करल विदधतः चोरममध्थमकनिष्ठानां भवत । तथाङ्ख- 

मपि पञ्चदशोङ्लखत्तमख्य, साद्ध त्रयो दशाङ्कलं मध्यमस्य, 
दादशाङ्कलं निकृष्टस्येति परश्णेःफरुम् । तयोत्तम हाद- 

शाद्ःलायामं, मन्यम दशाङ्कलायाममवमम टाङ्कलाया- 

मसिन्येवमयि लिविधं भवति | कुणपे घव दर्डप्रमाण- 

सत्तममध्यमकनि्भेदाल्िविधं शाल कधबधन्वन गाका- 
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जुनाथरीष्रशिंशपख्नराजटडन्द्डधनिन्द् कसोमवलकशच - 

तकाजुनम्र्डटोनां छखप्रमाखो दण्डयन्विभवेत् | यस्तु 

सपाखणिः परशुः स यथाकामं प्रयोज: । 

कुणपलत्तण' तु कुणपशब्ट् दश्च | रटे पु" शब्द् 

रला° | तश्च दस् शिवा० अख । कौठार ततसम्बन्विनि 

लि° द्यां डोप । अल्पां क । कुटारक चच दरकृढार 

षुःसत्री° । स्त्रयां कुठारिका | [ कारे एु° शब्द् रल्ना० । 

कटार ए" कडार । १त्त रवानरे पु सत्ो°मेदि०| रशस्तर- 

कुटि उशकृटि-इत् किड् । १पय्ं ते. २टच्ते च उखा० को० | 

कुटिका इ" कुठ-इकत् किञ्। (कड्) कुठे ₹हारा० । 
कुठेर इ"ठि-एरन् वाण्॒मभावः। {पां ते उजज्च०। रवज्को 

शन्द्मा° | रद्धेततुलखाम् (वावुद्ठलसो). राजनि । 

कठेरकः युज्कुडेर इव कायति कै-क | नान्दोटन्ते राजनि | 

स्वां क | \गरेततलख्ां (वावुद्ठलसौ) शब्ट्च° । 

कुटठेरज इए कठेरष्व जायते जन--ड ““सह चपा" पानस° । 
श्वे ततुलखाम् शब्द्रला० । 

कुठेर पुर कठ-एरुक् | चामरवाने लिका° | 

कुड वेशवये म्बा इदित् परण अक्र" वेट] कुण्डति अङ्गण्डीत् 

प्रनिकुण्डति कुशः | [ प्रनिङ्गण्डते । कर्डम् । 
कुड दाहे भ्वार इदित् आत्म" सक° सेट | कुण्डते अकृख्डिट 

कुड र्थे चरा इदित् उभ° सक° सेद् । कुण्डयति ते 

अचुकर्डत् त । प्रनिकुण्डयति ते । 

कूड अदने सक वाल्ये अक० तदा० पर० सेट कुटादि। 

कुडति अकृडीत् चुकोड़। प्रनिङ्डति कुडपः कुवः 

कुडप (व) ए° कुड--कपन् (कवन्) बा | प्रस्यचत्ाशरपे प~ 

रिमाखभेरे अमरः अङं ्चाःद् । कशब्द वितः च्षौर- 

स्वाभिमते पान्तः । “्रोषस्तु खाव्यौः खलु षोड्शोऽशः 

स्वादादको द्रोणचतु्धभागः | प्रस्यचतुधाश इहाढक्ख 

प्र्याङ्कि रादयैः कुडवः प्रदिष्टः" “लौला० तेन पोड्शक- 

पेमितः कुडवः अद्र द्रशाणां तु इदालि'शत्कभेमित 

द्याह चदतः | | 
“पलक डवादोनामतो मानन्त॒॒व्याख्याख्ामः । ततर 

दादशधान्यमाषा मध्यमाः सुवर्णनाषकः | ते षोडश 

चव्यम् । अथ मध्यमनिष्ावा वा रएकोनविंशतिद्ध- 

रणम् । तान्यङ्कंतोयानि कषः | ततञ्चोहू' चत- 

गुखमभिवद्ंबनलः पलक डयप्रस्याढकद्रोणा दत्यमिनि- 

ष्यधन्ते तला पलशतं तानि विंशति्भीरः शुष्काणामिदं 

सानम द्रवाणाश्च दियुखमिति'' | 

६१ का०्माग ३ 

[२०७५ | कु 
“अथ षष्ठो गते कराले यवपस्यशपाच्जयन् | यवप्र्ं 

त त' सक्त नकव्वंन तपखिनः। कतजष्याङ्किकास्ते ठ 

त्वा चाग्नि यथाविधि । कुडवं कुडञ शब्ये"(दत्वारः) 

व्यभजत्त तपस्िनः'' दय् क्घः प्रतिगृहाधथ सक्तानां 
कुडवं दिजः' भा० आश्र €०, । 

कुडि ए" कुण्ड्ते दचयते कुडि-दाडे इन् नलोपश्च | रेह 
सि° कौ “(कटिकम्प्रोनं लोपञ्चे ति'' ख या० उरूघलटसेन 

कडि गतिप्रतिषति इति व्याख्यानम् कौरदढता ठु कडि 

दहे दति व्याख्यातम् ! ऋतः मतभेदेभ उशादिक््त्र 

पाठद्रयम् । 

कुडिश एसत्रो° कुद्यते कुड-अदने बा श दृट् | (कडचो) 

ख्याते मतखभेदे राजनि०। ““कृडिशो मधरोबल््यः कषायो 

वङ्किदीपनः। बुः क्जिग्धो वातरोगे प्च रो चनस्तया । 
बलकारौ कोषबन्धकारौ चः भिषजां सतः'' राजनि । 

कुडिडद्चौ स्ती* चुद्राल्ञावज्ञवचे(च्छोट उच्छिया) राजनि । 
कुड्मल कुड-बाल्ये बा कालच । !छकृले विकाशोर खे ञू- 

सभे सिन्कौ० | रनरकमेदे न° करट्मलशब्द् उदाहृत 
मनुवचने कडमलमिति वा पाटः ““दलितकोमलपाटन 

कडमले" माषः तारकषाण्डरतच | ङुडभलित जातश् 

क्ले लि । 

कुडा न° कट्ड काङाश्े णयत् शओोतेरघनरा" यक् डुगागमच 

द््य्.ज्बलद् तः | १भिन्तौ (भित) अमरः २विलेपने मेदि 

शको हले शत्ट रला । “वेद्यः सम्धाष्मायोऽद्ध कु डा- 
ास्तर्ानि वा । “चन्दनरैरपलिप्रक द" सदय । 
<वेष्यक््े ए. शशिदुुतिम्यः'' भाषः । सार्थे क। 
भित्तौ शब्द्र०। 

कुदयच्छेदिन् ए" छिद-ग्यिनि ६ैत० | चौरभेरे येन गृ 
भित्तिं विदय चौय्ये' क्रियते तत्र शन्द्रल्नः । ; 

कुद्यच्चटेदय ए क्य च्छ्य यख । १खनके । गुदस्य 
तज्बिग््ाणाय तदर्थे चछदयम् चलठच्र्थे ६त०| भित्ति 

निर्नाखाय खाते रगत्ते लिका० | 

कच्यमत्स्य एस्तरन्क्दये मख इव | ग्ट इ गोधिकायां हेम^ 
जातित्वात् स्त्रियां ष॒ यलोपः । कुद्यमत्सौ तलं व 

शब्ट्र० | [क्.णयति ते अचुकु्त् त | प्रनिकणयति 

कण सखभाषणे, मन्ते च अद च्° उभ° सक रेट । 

कण् उपकरणे शब्दे च तुदाण्परऽसकर सेट् । कुणति अक्ञो- 

र खौत्। प्रनिङ्कुखति उपकरणं द्।नादिना पोषणम् । 

क.णक् ए कुणयते, उपक्रियते कुख-कम्बम {ख घञं क तत" 

५२० 
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चऋनुकभ्यायां कन् | बालके शिशौ | “तं त्व एकुणक 

पणं स्ोतसातुवाद्यमानमभी च्छः” (“तख वा एण 

कुणके उड्धंस्तराभेतखिन् कतनिजाभिमानसखयाहरह 

स्ततपोप्रणपालन प्रौणनलालनानुध्यानेन'› “4द्ो वताय 

रिशकुणकः कपणः'* इति च भाग० ५,८ ७,८,६, 

«“श्णकुणक' हरि णवालकम्"” चरीघरः | 

कणज्ञ एस्तो° कुशं शब्द्कारकं सखरभेद' जरयति अन्तर्भत- 

शये लु बान्ड एषो*छस् | वनवास्ु कै शाकभेदे (वन- 

बेधुया) ““कुण्चो मधुरोरुचो दोपनः पाचनोहितः | 

वच्छाकं त॒ लिदोषन्न मधुर रुचिकारकम् । रईषत्कघायं 

सं पाहि पित्तक्च शहर लघु” राजनि° । स्तीत्वभ्यत्ं । 

कणक्ञर एणकशं जरयति -बा*ख च | वनवास्त.के राजनि 

करप इ° कण क्षन् सप्र° | प्यक्गप्राखे सटतदेषे शवे अभरः 

“वाराणसखां सहाराज। दशनेप्धम॑देशरम् | तखा हार 

अभार्य न्यसेधाः कुशं कचित् | तं दृषा या निवत्ते 

ख संवर्त महोपते !*' । नारदोक्तौ “कुणपं स्वापयामास 

नारदख वचः खरन् । यौ गगद्येन ॒विग्रञ्च पुरीद्वारम- 

चाविशत्० “ततः स कुणपं खहा सहसः संन्यवर्तत" भ 

आश्च^६अ० । ““शोणखितवखं वे दनं 

रक्तन” सदु अद्ध सीया । रपूतिगन्धे पु ३तद्- 
ति लिरसेदि०। “कुणपं सस्तु लाद्धगभं गन्ध कथितं कड" 

साधवनि० ““तद्य देवा यावन््राल्रसमिव गन्धस्ापजन् स्त 

पशुष्वदधुः स १ पशुष कुणपगन्धस्तसात् कुणपग- 

न्बाञ्चपिष्डक्कोत'' शत ब्रा ४, १, ३, ट, । (वङ्गा) 
४असतरभेदे । ““वक्तिभिः कवचैचितरः कुणपे रक, 
अरपि” भा० भोर ५७अ०। कुखएलचखन्तु हेना० पर 

ख° ठच्तणसखञधये द्थितं यथा 

५जमदगि' प्रति उशनाः प्रोवाच साध् ट क्णपा 

नां विधानं यथाष्टट कथयामि श्टणु विंश्यङ्कलोऽा- 

दथाङ्कलः पोडधङ्कलञ्च ति च्रे मध्याधमत्वेन कुणपोऽ- 

ङ्लमाने लिविधोभवेदेवं पलप्रमाणे विशतिपलः घोड- 

पलोदादशयलद्धेति | बालयोस्यानाभमेतत प्रमाणलक्ता- 

मबालानां तु कुखयस्ि'शतपलः ्र्ठः पल्युविंश्तिष- 

चोमध्यमः विंशतिपलस्तु निकटः, ये षदद^िगत्यङ्गलो 

इाविंथवयङ्कुलोसध्यमः कनिषटस्तु विंशल्यदुलो भवेत" 

कणपेति पाठान्तरम् | ५ थवदल्ये निच तन्ये जे देडादौ 
“आजन्यं नेतत यदसतच्च॒सव्वदा महदिनिन्द्ा 

कुणपगन््यनल्यः 

[ २०७६ ] 

कुणपाकावादिष्" माग ४, 9, १8, ^कुखण जड' श~ 

क, ण्ड 

रैर' तदेाको ति वदन्ति बे तेषु” श्धरः। गौरा० 

डप्र| &विट् थारिकायां (गुद्याशालिक) स्त्री°मेद° 

कुणारु वि° कण- ब्द बा० आरू संप्र कणनशोले ““ख ह- 
दाजु एरुहत श्ियन्तम हस्तभिन्दर ¦ संपिनकक्णारम्'” 
° ३,२०, ८, “कणारू' कणनशोलस्'” भा०। 

कुणाल इ कण-कालन् स पर । देशभेदे सि° कौ० | 

कणि ए" कुण-इत् । १तन्दकते भेदि° । रादानादिक्रिया 
मन्द्करान्विते लि° अम° । “दौ इद्विमाननात् कुज 

कुणिं खञ्ज जड" वामनं विक्लताश्चममक्षं वा नारौ इतं 

जनयति, सु०" गर्भ वातप्रकोपेण दौ हदे चावमानिते | 

भ्बेत॒कुलः कुणिः पङ्कः सको मिच्छ रव च'” छ 
क्णेभौवः ष्यञ् । कौण्य॒ इस्तखादानादिविषातर्ूपे 

दोषे ५एकादशेन्द्रियबधाः”” सान्का° व्याख्यायां कौश्यां 

“बाधिर्य कुडितान्वत्म् जडताऽजिभ्रता तथा | सकता 
कौ रप गत्व व्योदावन्तं मन्द्ताः' इ-न्द्रियभेदेन क्रिया- 

विषातमेदो दभितः । 

क.णिन्द ° कण-भागे किन्द्च स । न्द उज्ञज्वलद्^ 
क्.गिपदौ स्ती कखिरिव कुण्ठित क्तः पाोऽखाः कुन्धप- 

द्या डेप् पद्धावञ्च । क्रियामन्द् पादयुक्तस्ियाम् । 

करटक नि° कुटि-ख् ज । स्थ॒ छे शब्द् रला ¦ 

क,रठ लि° कुःटि- वैकल्ये अच क्रियाच सन्दे अकमर सये ख- 
मरः “पूर्वै तपोवीप्यं मद णम्!” कुमा० ““विभाव- 

सोसतुलखयमक्र्मण्डलम्'” (चदभेनम्) भागया०१९अ० | 

रमूं मेदि० | क्तरि क्त दुख्छित तत्राय । “इन्र 
न्तः कुलिशं कुर्ठितासोव लच्छते'"क् मा° | 

क्.रक लि° क्ठि-ख ल् । १सदर्.चिति क्रियामन्दे । रसू 
एु° शब्टमा० ३तत्प्रघानदेशमभेदे पु भूच्जि। “मालवा 

वह्कवा सौव तेधेवापरवज्ञवाः। कुलिन्दाः कालकाचैव 

क्ण्छकाः करटास्तथा'” भागभो० € जनपदक्थने । 

क्,र्ड न०क्, ण्डे रच्यते जलं वङ्किवऽत्र क्डि-रच्षणे चधा- 

रो-अच् णिलोपः | जलाधारे त्ताकार शपात्भेदे(क्, ण्डा) 

“भुवं कोष्णेन क्,गोभ्नौ'” रवः ““कत्खर्क! कु्डप्रति 

सख्पाखमसाः' काल्या° शरौ ०२४,४.४, ““अत्सरूकाः कट 

न्तकाः कुण्डप्रतिद्धपा टत्ताकाराः ककः । रदेवादिखात- 

जलाशये कगस्तग्रककण्ड' सप्रभिकुण्ड' सोमक ण्डम् रकल - 

खडलौ स्तौ गरा० खो मेदि०। होमा्धेमग्न्याधारे ४स्था- 

नभेदे | तज्ञचचणा।दक' हेमा दा० ० दर्शित तथा । 

*भपिष्यत्एराखे “ेदपादान्तर त्यक्ता कुण्डानि नव पञ्च 
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षा | वेदास््ाणछेव तानि स् व्यं सेलान्यथ वा कचित् । 

बेदासाखि, चठरसाखि | आस्नायर हस्वे ““कख्डानि 

खतुरस्ञाणि इत्तनालाङतीनि वा | नव पञ्चाय वा चेक 

कलेव लचग्णान्वितम् । नवकुण्डपिधाने ठ दिचु कुरूडा- 

के स्थिते । नवमं कारयेत् कुण्डः पूर्वे शान दिग न्तरे | 

विधाने पञ्च कुण्डानामीशाने पञ्चमं भवेत्"* । न्नानरल्ा- 

षल्याम् “दचतु वेदाच्टत्तानि पञ्चम त्वौशगो चरे'"| ना- 

रटीयेऽपि “यत्रोपदिश्यते कुण्ड चतुष्कन्त्र कम्प खि । 

वेद्ाखरम इ चन्द्र ञ्च ठत्तं पद्मनिभं तथा| कुयात् कुण्डानि 

चत्वारि प्राच्यादिषए विचच्चणः। कुण्डवे व्यन्तर ञ्चैव 

शृपाद्करसम्ितम् | पोठबद्गन्तु यतकुण्ड सुप्रमाण' 

गततं कम्" । बह्व, चपरिभिषटे “मुक्तौ सक्तौ तथा पुष्टौ 

जोरखौ्वारे विरेषतः | सदा होने तथा शन्तौ इत्त 
बरुणदिगगतम्” | कामिके ठु तत्तदत्तुं तनत्ततृफलारये 

कर्डोक्तियेधा रेच्य स्तम्भ चदठन्कोखमम्नौ भागे 

भगाकति | चन्द्राः मरणे यास्ये, नेक ते हि विको णकम् | 

वारुख्वां शान्तिके इत्त, षड़्, य ्धाटनेऽनिले | उदौवयां 

पोष्कि पद्म रौद्रपामदटा्रशक्तिदम्'”। सरवे चतेषु 

छोामालुसारेश इस्तादिमानं चेत्रफलख्पकल्मनौयम् । 

तड्क्त' भविष्यएरा खे“ङषिभान' शताद्धेः तु शते चारलि- | 

मालिकम् | सहस्र त्वथ होतय्ये कुया न्कण्ड करात्कम् | 

दिहस्तभबुते तञ्च लच्तहोमे चतुःकरम् । अष्ट हस्तात्मक 

कुख्ड कोटि्ोमेष नाधिकम्" | खटिमानमिति, बद्गघ- 

श्डिरमालमित्ययेः | इदानीं चतुरख्रादकुण्डानासड- 

रक्रभोऽभिधीयते । चतुरस तावदाह विश्चकम्मां ““छत्वा 

प्राक तरम इ" दन्षिणोत्तरमत्खयोः। न्यख त्र तनः 

कोर द्धिते चतुरच्तकम्'' । पूवं इ नाष पामरेन प्राचीं 

निञ्धिव्य प्राक्पञ्चिमायातां रेखामालि्डय तामद्ख भागे 

जाञ्क्रयित्वा टच्तिणोत्तरदिशोखत्खदयं क्यात् छतोपरि 

स्रमान्तरनिपातनाव् स्व स्तिकमध्याछतिः अल्मास घ 

मतर इत्य् च्यते | मत्ख्यदयनिष्म िञ्चात्र वं कायो । पूर्वा - 

क्तरेख्धापरिमितस्य स्रत्र्यादिः तश्छाएव रेखाया मूले 

निधाय ततद त्रान्तरं परिभ्ास्य इत्त' रचयेत् तस्या एव- 

रेखाया ऋपरप्राम्ते तद्यौव सत्रा निधाय ततृखला 

न्नः परिभूाम्य हिनौयानः कुयात् एवः इन्तदये कते द्- 

चि णोत्तर्दिथोमेतखद्यं निष्पद्यते अय मत्खदये पूर्वीक्त- 

रेखा लाञ्छने चकं सूत्रं निष्यात्य द्िणोत्तरायतां रेखां 

च्छत् । एवं दिक्च खाथिताच्च विदिकसाधनाे कोणान् | 

कर 

लाञ्छयेत् । तलायं प्रकारः- पूव निष्पच्नरेखाप्रान्तष्च- 
तटयसछ प्रत्येकं पार्ये चिकौ्ितप{रमाणसार्म 
निधाय ततृसन्धौ कोणलाञ्छनानि कु्थात् तत; कोखला- 

ञ्छनेष॒ सल चदुटयनिपातनात् एवं दिश्य् दङ्छखयोनिकं 

चर्त कुण्ड कुर्यात् | यो न्याकारादीनाखद्धारचत्- 
र्तप्रसतिकस्तु काञिकशास्तरात् “भ्यञ्चमांश परोन्यस् 

ध्ये बेदांशसानतः | भुमादश्चत्यपलरामं कुख्डमाग्ने य~ 

रुच्यते"? । च्चे ्रसख पञ्चमभागं एरःप्राच्यां दिशि विन्यस्य 

मध्ये केणद्धतखति शेषः| वेदांशः, ठरीयांशः। 

भृमात्, द्धतरान्तपरि भमन अश्लयपलाकारं कुण्डमाग्न - 

, यदिशि कुथाँदिति । तत्राय निन््ांखप्रकारः पूर्वक्ञ- 

ग्यायेन समचतठरखूोकतस्य क्त लस पदिमरोखामध्यात् 

पूव^रेखामध्वभेदिनीं सेत्रसत्रपञ्चमां शाधिकां गभेरेखा- 

मालिख्य नेकं त्यदेशे कोयस्रलन्तुरीयांगे लाञ्छरयित्वा 
वज्ञाञ्छनोपरि विन्यल्तादेः तख पूरवोक्तगभेरेखामलयि- 

न्यस प्रान्त' परिभूस्य ब्त निषादं वायव्यको- 

खेऽप्ये वभेव इत्तादधं` रचभैत् | ततो गभरेखाप्रान्तात् 

हन्तदयप्रान्तस्सशिं लदय' निपात्य पिप्मलप्ताकार- 

माग्ने यदिश्य् दङनखखयोनिकं यो निङ्गण्ड' विदध्यात् । 

“चतरे स हेभक्तो त्यङ्खाव्यन्तौ तद कौ । सध्यसप्रांय- 

माने ठ इड खण्डे न्दुवत् क्रमात्” । चतुरे छेतर 
सरेनेवभिरबिभक्ते आद्यन्तौ त्यक्घा अवशि्टसप्रमांशमा- 

नेन खलभगमखात् खड न्द् षं कृखड़" कू व्यात् \ अतेव 
छतिः- चत्वर स्त लं नवधा विभज्य तन्न प्रयमोऽन्ति- 

सश्चति भागद्वयं परिद्ज्य अवशिष्टश्रभागादमरेष्ाग- 

भैदेथे स्लादि' निधाय तसैवव भागसप्रकखा न्तिमरखाग- 

भेदे द्धत्रान' निग्य नत्सूवपरभूामरेन प्रथमरेखावच्यं 
विन्रानप्रान्तदताद्धं' रचयेत् | अथ प्रथमरेखाप्रानहय- 

मपि त्ताद्धँ संयोज्य टस्िण{टिगस्थितखरू राशाभिरखयो 

निक कुण्डं चन्दर खर्ड' दिदभ्यात् | <ल्िभागदद्धितो म~ 

तृखै खि भि शाचर' भयेत्'` । स्थानत्रये ढतीयां शत्रय' 

श्या मत्ख्ल्रयेख नशाचर ने त्यदिकिसम्बन्वि कुण्ड 
कुर्यात् । इडहाय' सस्यदायः । पूेवक्छमचतरस्त क्षेवः 
निर्य तन्तिरश्चोनपञ्चिमरोखामध्यात् तिं गवस्वितपूवे- 

रेखामध्यमे दिनीं चे बरव टतोयभागाधिकां गभरेखामा - 

लिख्य पूर्वौ क्पञ्चिमरेखाप्रानहयमपि च त्रष्लतरषीयभा- 

गाधिकषं कुयात् ततो गभरेखाप्रानताव् पूर्वोक्तपञिमरे- 

खाप्रान्तदयम [प॒ स्त व्रस्तर ती यभामाधिकः क्ययौीत् | 
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ततो गर्भरेखाप्रान्तात् पूरव क्रपञ्चिमरोखाप्रालदय स्यि - 

तह्य" निपात्य नेक त्यदिशि पू्वाभिखखयोर्कं लिकोणं 

कण्डसत्याद्येत् । रव विधीयमाने स्यानल्ये टतीयां- 

शतयडडिस्तत्रैव मत्खलत्रयमपि †नष्मद्यन इति । “कम्मा- 
शां सु न्धासाद. तं कुर्डमि हो दितम् । कम्प्र सूला्ख 

योऽ्टमां शस्तख संन्यासात् सम्यक न्यासात् इत्तं॑कुणडं 

सखादिति। अल्नव' रचनाप्रकारः चतुरस च्चे 

कोणात् कोष्ान्तरगाभिनः सूता कोणा शन्द्वाच्य- 
मधा विभच्छ यावानरमो भागस्तावन्तः भौग' चतु- 

हित अह्हिविन्यकषेत । ततः स्ेवगभदेथे - सूत्ादि 

निधाय वह्हिःस्थिताष्टमभा गविन्यस्तं तसैव स॒लस्य प्रान्तः 

सवैतः परिभ्चाम्य पञ्चिमदिशि पू्वाभिरखुखयोनिक' इत्तकुख्डुं 

कुर्यात् 1.“ षड भागडद्धितो मतखयेचठभिः खात षडस्तकस्'” 
च लपाश्चंयोः प्रत्येक षषभागटद्ध कत्वा अवशिरटदिशो- 

मेतस्यचर्यत््ाद्य सवण्डकपातात् षडस्तकुण्डनिष्यत्ति- 

रिति। अल्नौवं सम्परदायः-समचतुरल श्ल षोढ़ा 

विभच्छ यावान् ष्ोभागस्तावता मानेन च्त्रख दल्ति- 

खोत्तरपाशरे समन्ताद्गः यित्वा तदेव क्त मायतचत्रसत 

रुव्पाद्येत । अथानन्तरोक्तपाश्रयरेखास्प शिनीं दचि- 

चोत्तरात् गभरेस्खां रचयेत॒ | ननः क्ते त्रमध्यादुत्तर- 

षां रखटामध्याञ्च पूरवौक्षगमैरोाङ्ं परिमितमेकक' सूलं 
निपात पूव^शानदिशोरन्तराले भत खशत्मादा तेनेव प्रका- 
रे पचिसवायन्ययोरन्तरारे मतख' कयात । अथ भूवोऽ- 

"पि चोलसध्याहक्किण पाश रेखामध्या्च प्रारक्तगमरेखा- 
परानदयान् लाञ्छन चददटयस्यथिसूलचतटय' = निषा- 
तयत ! ए लाञ्छनानन्तरालस्थितसूलदयेन सह सूतर- 
षट् करो गाह्वायञ्यदिशि प्राङछखयो निज षट् कोणक् णड कु- 

यात् | न्चतुरस्लाटभागेन कथिका खादिभागशः | तद्ध- 

हिस्त कभागेन केसराखि प्र्लयगरेत॒ | तोये दलमध्यानि 

ठरौषे दलकोटयः | ्वामण्छात् पद्मदलं च्याहलाय' दश- 

बेद्ध दिः" । चतुरस्य अष्टधा विभक्तख मध्ये अष्टमभा- 

गेन कथिका ख्यात् कणििकाया बह्हिः परिधिस्थ हितोये 
अष्टमभागे विन्यास केसराणि खः | केसराददह्िः परिधि- 

स्थिते ठतोये अरटमभागे विन्यासे दलमध्यानि कल्प 

विल्वा चु दलको्टीः विधाय चतुरा द्वि ला- 

याखि दर्धयेत् | अल्ला्यटमभागेनेति सम्बध्यते | विभा- 

गर* विभागे विभागे सेदि गभागेषित्य्ंः । भ्न।मणात्,- 

श्नखति शेषः रएतञ्च॒पद्मदलः सवत्र योजनीयम् । 

[ २०७८ |] 
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अयमयं :-चतुरख' च तरं प्रागसयाभिरुद गखाभिच. रेखा- 

भिरष्टधा विभजयं मध्यदेशे लाज्छयित्वा क्षे नादह्हि्च- 

वि्, समनादपरमटभागं विन्यसेत् सत्येव" लाञ्छ- 

नात् परितः प्रतिदिशं पद्चपञ्चारटमभागावधिरे्वा भवन्ति । 

ततः पूर्वक्रलाञ्छरनोरपार विन्दस्तादेस्तत्तदर खाविग्यस्त- 

प्रान्तख च सृल्रख परिभ्वामणात् पञ्च इन्तानि सन्पादा 

हत्तातिरक्ररेखाः परमाच्ज येत | ततः प्रमे हन्ते कि - 
कम दितीये केसराणि ठतौगरे दलमध्यानि चर्थे दलको- 

टयः पञ्चमे दलासानोत छत्वा श्र्टदल' पूवाभिरूख- 

योनिक पद्मकुण्डसत्तरदिशि कव्यात | इदानौभेतदेव 

कण्डं प्रकारान्तर शोच्यते ““उन्चकृर्डं सम चान्यद्- 

अवान्यप्रकारतः | इन्तकुर्ड' रा छत्वा चतु ऽऽमेख- 

खः भजेत | उ्सधञ्च तथा छत्व करिका साका 

भवेत् । अवशिष्ट" दल बेददलमषटदलन्तु षा" यथा प्रतो- 

च्छं दिशि इत्तकुख्डममभिद्ितमि हापि तथेव कत्वा तकध्ये 

यथाविभाग' पद्ाकृुण्ड' कुव्थादिति ¡ अथवेत्यादिना वुतोयः 

प्रकार उच्यते एव. इत्तकुर्डमेय पआमेखल' मेखलम- 

कधोछत्य अन्तश्चतृद्धां भजेत् । टत्तकुण्डमध्ये अन्यस्या 

पि समभागख टन्तबयखख करणाद्धतुथंच्ेल्रविभागः 

कां दूत्यथं: | ततः चे लमध्ये सां भागेन विस्तृता 

कञ्विका विधेया । उल्छेधञ्च था कल्ये नि, कखकाया 

उच्छयमयपि साद्धभागेन छेत्यथेः | अवशिष्ट न साद भा- 

गद्येन केसरव्यतिरिक्तानि दलान्ये व कुर्यात । णवद्वतदं - 
खमशटदलं वा पद्वाकृणङ. कुत । “शते त्नात् हादश्म' 
भागं चदं, तदन्रो । {वनख तत्य माणेन ते†- 

शमपरः नयेत | तख क प्रमाणेन तद् जास्लपि लाञ्ढ- 

येत् । तल्ा्सू्रख यो गगद्टास्त' कुण्डस्च्यते'* | इादशधा 

विभक्तख चे नख यावान् द्वादशो भागस्तावन्तं भाग 

चत् विन्यद्छ, तदन्तरे, नख च लख अन्तरो बह्हिः- 

प्रदेशे ““खअन्तरं बद्िर्यगो पस व ानयोरि ति" ज्ञापकादन्तर- 

शन्टोऽत्र बह्हिव चनः | तत् प्रमारेेति तच्छ बह्हिविन्य॑स्तदवा- 

द्शभागस् परिमाणेन पर' [हितौटः तुय्ौख' चतुरस्ल' 

नयेत् प्रणयेत् कुब्थत इति यावत् । तय्यौरूमित, 

स्वा यकोऽत्र पूरणप्रन्ययः | तख कणप्रमाखेनेति । 

कोणात् कोष्यान्तरस्पशिसूले शिखपशास््नेषु कच 

दरति प्रसिद्धम्| इह तु च्तेलगभादारभ्य चत्ष्कोण- 

माभिनः थेव चत्वारः कां दृत्यभिप्रायेण कां 

मपि कथश््द नोक्तम् तेनायमथ: बाह स्थितचतुर- 
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स्य गर्मदेशावविर्यावान् कणेस्तावता मानेन नद्ग् जा 

तख कस्य भुजाच्च लाञ्छयेत् । अल बाह्यचतरसत 

सूत्राण्येव कर्णोभयपाञ्ं वत्तौ नि निजम्जाकारतया 

भजाशब्द् नश्यन्ते । अयमाशयः वाद्यचतुर सम्बन्धि 

न्ये कचित् कोखे कशा इं परिभितस्छ सूल्रखादि' विधाय 

तत्सुब्र चत्रखरेखोपरि परसाव्यं सृत्रप्रान्ते लाञ्करयेत् । 

एठं प्रतिकोखं सूलादि' निधाय प्रातिलोम्यालुलोभ्येन सत 

प्रसारणात् तत्तत् प्रान्ते लाच्छयन् प्रतिदिश' लाञ्छनद्वय- 

करखादिक्चठ्टयेन लाच्छनेषु सूताटकनिपातनादष्टास्- 

कुण्डः कुर्यादिति | अयमिह निभ््1णप्रारः- पूव - 

वद्चतरसीकतख चे लसय वहितं दादशमं भागं 
विन्यस्छ तत्मरिमाखेन अपर ' चतुरस्त कुर्यत् । अथ 

तदीयकरणा इ परिमितख सूलस प्रतिको खमादि' विधाव 

चतरसुरेष्ोपरि प्रसारणात् तन्ततुप्राननेषु लाञ्छयन् 

दिङ्चतुष्टयेन लाच्छनाटक' कत्वा तज्ञाच्छनोपरि सूना 

स्कनिपातनादेशानदिशि पूर्वाभिरुखयोनिकम्टा्तकुखण्ड ̀  

कथौत् । इदानीं दिम्नियममन्तरे शेव तत्तत्करषयोनि- 

लया विन्ञानललितेपदिष्टः कर्डखच्यते । ““सप्रमांश- 

बहहिन्यं ख कत्वा ठत्तमिह भ्वमात् । चदुथं भागाच्ूनेन 

पैक लेख खाम्भतं : | घनुज्यां तिभिः पञ्चमूल: पञ्चा- 

सक्र्ूडकम् । होमे प्रशस्यते भूतशाकिनोयहनिपहे"" | 

चत॒रसख्छ के त्रश्य बह्हिःप्रदेथे चति च् चं तसप्रमांशं वि 
न्यसेत् । ततः चते तरगभं विन्यस्तादेः बाद्यस्वितसप्रमां गोपरि 

विन्धलम्रान्ड सूत्र सैतः परिभूामणात् इन्त निष्या- 
दयेत् । पूरते व्र ेति, बहि स्यितटत्ताप्तया, पूवं चे नश- 

ब्द न आन्तर ञ्चतरस्च्तं मभेवोच्यते । तत चायमथ : आन्त- 

रचतुरसखख यह षये" ततः खक्ोयचठथं भागाचूय्रनं सत्वा 

यन्द्रान' भवति तावता मानेन परिमितः सूत्रः निधाय 

तादृशानि पञ्च॒ खला खि वादटन्तस्यान्तवि न्यस खत्र- 

सन्धौ कोणं कुर्यात् | तानि च परञ्च स्ल्ाखि प्रत्येकः 

परान्दयसं स्य, ्टरत्तत्वात् धलुरज्यारुतीनि धनुरार््द्मौ- 

वौ सडशानि खद्, : । ततः पञ्चसूत्रातिरिक्र' संम परिखज्य 
पञ्चाखकुरड* रचयेत् । तञ्च पहनिग्रह्ादिदोमे प्रयो- 

ज्यम् । “दशमां श" बह्हिन्य ख त्वा टत्तमिह भमात् । 

भक्ता सेल चतुःष्छा तद्धाम: त्रिता भिः | समा- 

नसूत' तादत्चात् सप्रास्' सूत्सप्रकान् | अभिचारोपशा- 

न््यथे" होम ण्ड .मति कूतम्” । र हापि चतुरसख 

क्ेञख्य दशमभाग चतुद वद्िर्विंनप्रख पर्ववत् इन्त 

[ २०७९. ] 
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कुर्यत् । थ पूवं ले त चतुःषष्टयरा विभज्छ तेषां चत॒ः- 

षरिस'ख्यानां भागानां मध्ये त्रयच्ति' शल्य ख्यैभागेः पररि- 

भित सूत्र ठत्वा तादृशानि रप्र स॒लाणि इत्तख्यान्ते वि- 

मुख सप्रास् कुण्डं कुव्धात् | अत्रापि सूत्राशां ध्तु- 

ज्यों कारत्य' सूत्रसन्धौ कोखनिम््ौयं सप्तसूलातिरिक्तप- 
रिमाच्जं न चेति पूवैवदेत वे{दतथ्यम् । एतञ्च कुरण्डमभि- 

चारदोोपशमनहामेषु प्रयोज्यम् । व्याह विच्वकम्पी 

«“यावन्प्राल: कुण्डविस्तार उक्तस्तावत् खातस्धापि मानं 

प्रदम् । याटक् कुर्डस्ासतः स प्रदि्टा तादस्र्प मे- 

खलाया विदध्यात् । स्थापने स्वेकुण्डानां ध्वंजायः सय 

सिद्विदः'"। सेरु चेतेष्, प्रोक्तमानादुदवा्लयवादि नय 
नमतिरिक्तं वा विधाय ध्वजायः साधनोयः} विस्तारे 

दैर््य गुखिति अष्टभिर्विभक्ते यद्येकः परिशिष्यते तदा ध्व- 

जाय दति | “खातेऽधिके भवेद्रोगो हीने धेलुघधमसयः । 

वक्रकृर्डे तु सन्तापो मरणं भिद्धभेखले । भमेखलार- 

` हिते भोकोऽभ्यधिके वि्तस च्यः | भा विनाशनं परोक्तं 

कुख्ड योना विना कते | अपत्यध्व सनं प्रोक्त कुर्ड” 

यत् करढवच्लिं तस्" | खातङ्गेने भवेद्रोगः इत्यादिना 

खातादिलक्तणरद्ितघख कु<्डसयाजिष्टफलत्वदर्भनादि- 

दानीं खातादीनामेव लच्छख्मभिधीयते | तद्यथा मोडह- 

चडोत्तर शास्ते ““चठविअतिमं भागमद्धलं प{रकल्सपर 

ठ । चठवि "शाङ्ग, स्तः कु्छडानां प{रकल्ययेत् | 

इस्तमात्र' -खनेत्त्वगृ द भेखलया सह” । शषिमानं 

शताद्" (स्वत्यादिना प्रसिद्धेनौव हस्ताङ्कलव्यव हारणा 

'ोमानुसारात् कुण्डमानखक्तम् । इयन्त खातादिमान 

कथनार्ध" परिभाषा {क्रियते 1 चिको[षतकुण्डक्तेलर' चठु- 

विं "शतिधा विभच्छ यावान् चतु्वि"शतिमो भागस्तावत- 

परिमाणमद्ध लं परिकल्पय चर्व शत्या ऋद्धे रस्त ? 

परिकल्पयेत् । ततस्तेन हस्नेन प{रमितं सर्वकुण्डानां 

ति्यकखातमानं विधाय मेखलासह्ितसख खातस्य तेनेव 

हस्तेन परिमितम् मानं वि दिध्यात् | प्रथमे रक्तम् ̂“कु- 

र्ड' जिना ङ््.लम् । 'निचयग््ं मेखलया स? जिनाद्कलं 

तुवि -शत्यद्धलम् । प्रवि्ासारसंपद्ेऽपि ““पद्च-वि- 

मेखलो चछरायां श्ात्वा गेषमधः खनेत्" विचकम्पर यापय, 

क्तम् “व्यासात् खातः करः प्रोक्तो निम्नरस्तिश्टद्धः,लेन 

तु'" 1 तिथ्द्ध, लानि- पद्धदशङ्कः लानि खातंस्य निस्य- 

त्वम् | ““उच्नतासा नवा लेरिति,वच्छमा णत्वानदेख नाल- 

यपच्चे नवाद्ग ल प्रथमभेखलयोत्सेध इत्युभयोतु ~ 
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चङ्ग सत्वम् । कणमानसक्त' कालोत्तरे ““खाताद्वाद्ये - | 
ऽङ्कः लः खरः सव्वं कुख्डे ष्वय' विषिः'" । सखातमरेखलयो 

रनराले अङ्ग, लमानेन कण्ठमोष्टापरपर््यां य' कुयात् । 

सारसंखञ्ये"“खाताद्वाद्या द्ग, लः कण्ठस्तद् बाह्य भेखला 

ऋमात् | नेषछलालक्ष्यणुक्त' काभिके” ““चेललाकोंेन 

तख्सौडः खात दनुभागतः। भेखलाष्टयु तोच्छरायः 

कर्डाकारा तु मेखला | सपे“षान्त॒ प्रकत व्या भेख्- 

केकात्र लाघवात्” । सेत्रख अक्नांगेन-हादशां गेन कृण्ड- 

सखौढः =ण्ठशन्दबाच्थेः स्यात् तदवे दभागतः कुख्ड चतुथ 1 - 

भतो भेष्टलायाः थुना शिस्त्ारः | तथा ऋतुभागतः 

षडभागेन मेखखलोच्छायः काय्यं: | पिड्धनलामतेऽपि 

“खातादेकाद्धः लं व्यक्ला भेखलानां स्थितिर्भवेत् | मेख- 

लेज्ञाघवा निलो भूतश वाथवा प्रिव” । भूतस'ख्याः-पञ्च- 

शख्याः | उक्तश्च प्रथपे “कष्डाङ्ग,लाद्हिः काव्यां 

भे्डलं का ण्डङ्ग.ला | चतस्तिडाङ्कला यदा तिसुः 

खञत्र शोभनाः'' यदा एका मेखला तद्ा सा विस्तारो- 

त्खेवाभ्थां ष्ङ्ुला विधेया “एका षड्क्ग्,लेात्- 

सेधविस्तारा मेखला सतेति “पिङ्न्लोक्तः | यदातु ने- 

खलानयपच्चस्तदा कने चद्स्छिद्यङ्लमानाः कत्तं - 

व्याः | मोहच्ड़ोत्तरे ““मेखलात्ितय' काये कोय- 

रामयमाङ् लैः । रामाः-ववः। 

यमौ-दौ । तन सवौन्तिमा, इद्ला। मध्यस्था ल्य 

ङ्'लाः । कुण्डकराठसन्िहिता चठरङ्कला इति । सत्येवं 

प्रथमनेखलाधाः कुण्ड रण्डादारभ्य नयाङ्ध, न उत्सेधःखा- 

त् | लथसंग्रहेऽपि ““प्रथमादाङ्कला व्यासाइुच्नता सा 

नवाङ्लेः । मध्या ठ त्थङ्कला बाधय तृतीया ठ॒ यमा- 
ङ्ला । भेद्धलाः पञ्च वा कार्य्याः ष्ट्पञ्चाख्िलिपच्च- 

केः"'प्रथमा कुख्डरच्रिहिता आन्तरोतूेधनवाद्ध, ना वाद्धो 

ठ चवरक्कुलेव । यन्वगराद्, ला-चदरङ्ग,ला । अव्धयः- 

चत्वारः | पच्चौ दो । योनिलन्तणुक्ग सवायम्भ्,वे 
^नमेखलामध्यतो योनिः कृर्डाड ल्यं शविस्तु ता । अङ्क 

ठमानोखकरगटा 

कृण्डानां प्रोक्ता योनिरूटङःघचखा | पूव॑रुखाः खटताः- 

शप्र यथाशोभ' समन्विता: । नेखखलाया गर्भदेओे कुण्डा - 

कोणाः-चत्वारः | 

कार्या ब्र्यदलाकतिः | प्रागम्नियाम्य- 

डंदोषां कुण्ड ट तोयां शविस्त, ता योनिःकाय्या | व्यत्नौःव- 

अब्टेम योन्यसरख्च्यते । कण्टशब्देन च योनिमेखला 

अङ्ग र्थन्द्ः, अह्धःलप्यायः | एकाङ्क, लपरिमाखेन 

योनेरण्र' मेखलाश्चं कृ्थादित्बर्थः “धविसतारोऽषटाङगला 

॥ २०८० | कण्ड 

येनेरपमद्ध,लस'मितभिति ” पिङ्घलोक्त : । नारदीषे 

कुण्डल वशप्रविम्तारा योनिरुच्छरयताद्धः लम् । ` कुणडा- 

न ठ दीषां खात् कुण्डो बोधिपलरवत्' । कुण्डो - 

छीति यथा कुण्ड हादेन रोषो विहित एवः 

येनेरपि हादशभागेन चओओढठः कायं इयर्यः | तथा 

कुण्ड प्रविओोो यस्या इति| बोभिपलम्, अश्रलखम- 

नम् । बौ लोज्यसारे ““दीवात् स्टग्या ङ्ग. ला नाभिन्तरय्णो- 

ना विस्तरेण तु | र्काङ्क, लोच्छिता सात प्रविदाभ्यन्तर 

तथा । कुम्भदयखमायुक्ता चाश्चल्यदनलवन्दता | अङ्ग 

मेख लायुक्ता मन्थे त्वाञ्यषटतिस्तया | दन्तस्य पूर्व यामेवं 

ठ बामस्ा पञ्विमोत्तरे | नवभखापि कण्डख योनिह - 

चदलस्विता” । सूया द्ग ला-दादशाह्कला । ल व्रभोनेकि- 

देव्य ट तीया अन् नपि्लारा । एकेना ङ्लेने चरिता नया, 

एकेनाङ्कलेन कुण्डमध्ये प्रवि्टा । कुम्भ्दयसमायुक्ग ति 

पूर्वौ ाग्ने यजण्डख दल्यामतेर्वा नेदं रेशस्यित इत्तदय- 

मेव गजकुम्भाक्लनित्वात् कुम्भशव्टे नोक्तम् ¦ तेनालं कुष्ञ- 

स्यलाङृतिबेटहय' त्पिरडहय' वा श्य ष्यमिति तद्या- 

स् । ङ्कठभेखटेति, काद्ध मानया नेखलया परिवे- 

दितेत्ययः ` ! मध्ये त्विति, यथा सुचि दतधारखया बिलं 

क्रियते तथा योनिमध्ये ऽपि बिलं कन्तंव्यनित्यभिप्रायः। 

द्ये ति, प्वदाग्ने ययाग्यकुणडेय॒द॑च्ि शभागे उन्तराभि 

खा योनिः कार्थ नेच्छ ्यादिकण्डे षु ठ पञ्चिमभागे प्राङ् 

सखा विधया । नवम दनि, अष्टदिच कुडा ष्टं 

दिधाय पूवे^शानदिशोरन्राके यच्चवमं कुण्ड चठदिक् 

वा कुण्डचतुटय' कत्वा शानदिशचि यत् पञ्चमः कुर्ड 

तयोरपि टच्तिभागेऽपि योनिः का्ये^त्यथेः"' | 

तन विशेषकं फलादिकं कुण्ोद्द्येते छक्त'वथा 

` “शकछारदातिजके “"अहाखाशाद्च रम्याणि कुर्डान्येता 

न्छलक्रमात् । चतरल्त' योनिरङ्ं चन्द्र लयसख वन्तेलम् । 

षडसु पद्ूजाकारमष्टादन्तानि नामतः । आ चार्यं कुण्ड - 

सध्ये खाट्गेरोपतिमहन्द्रयोरिति"" खिदधान्ते खरे ““पुर- 

न्दरेशयोरेध्ये इन्त वा चद्र्कम् । तदाचाययं' विनि- 
हि टमिति'" अयसुत्तमः पञ्चः । थ पञ्चक ण ककुण्ड- 
निवेशन यथा ““अशेशकुण्ड{रिह पञ्चकश चे 

यदा पञ्चिमसोमभेवे | वेद्याः सपादेन करेण यद्वा पाद 

न्रेष्थाखिलकृण्डसंस्था'” अशा- दिक तत्र॒ कृण्डानि 

चत॒रसन्तादं टत्तपद्मानि ईेशदिगि ण्ड चत॒रसृ टत्तं 

वामः यद्धकुरण्डीनिबेश्नं छात् यदा रकमेव कृणड 



कुर्ड 

तदा पञ्चितरे उत्तरे वारेशान्यां वा खात् परन्तु चतुरस , 

वेद्याः सक्षाशात्तानि सव्वाखि कुख्डानि सपादेन करेण 

लि शदङ्कलान्तरेण वा पादान्तरेण दाद्शाङ्कलान्तरेण 

बा ञदीपादान्रेष बेदाञ्चतधे शेन वा मख्डपे नवकोशे 

तेऽ भागे मन्ये भवन्तीति व्याख्या"“नारदीये^“यन्नो- 

पदिष्यते कुण्ड चठ क' तत्र कम्बाखि । केदासृम् चन्द्र 

चटृत्तं पद्मनिभ' तया" । चतुःकृण्डपचे खातोनास्तो- 

तूक्त भारदोये “५पौठव दत्त येत् कण्डं सुप्रमाणमगसेकम् 

कृ्थत् कुण नि चत्वारि प्राच्यादिष विचत्तणः | पञ्चमं 

कारपरेत् कुण्ड नीशदिग गो चरं हिञेति""अयं मध्यमः प्तः 

बौशिरृपूथ्ये"थयोरिति लिखिततदसत् सोमगम्भौ ८५ 

बा चिश््ञाहायां प्रतोच्योङ्ारयेह् घः “आचार्या अपि 

«खवा दिधि कुण्डसत्तरस्यां प्रविदध्या्रतरसुमेकमेव "दयं 

निरः पचः नवह धिकारो वसिठसं हि तायाम्^“कुर्ड- 

न्तध्यभागे ठ कारयेच्चत॒रसकम् | वितस्िदयखा तं तत् कु- 

ण्ड त॒ चतरङ्कल मिति । बेदौपादान्तरन्त्क्ता कुण्डानि नव- 

पञ्च वेति" नारदीरे^कण्डपे न्तर द्चव सपादकरसं मित- 

भिति" केचितवरयोद शाङ्गलमग्यन्तरछ्क्त' त्र मण्डपालुसा- 

रेख व्यपस्ा | अथ वं विशेष स्त्रीणाञ्च कुण्डविगेषमा ह 

“विप्राच्छर्स् च उत्त च ततादं त्सं खाद दकोणानि 

वापि। स्यार चदछपाखि चान्य योन्याकारा णयङ्गना- 

मां मतानि “विप्रादारभ्य विप्र्तःलयविट्खद्राखां 

चठःकोणडनत्तटत्ता इ लिजोणानि भवन्ति| अथवा विप्रादि 

वरेषु च्डःकोणानि वहूलानि वा सर्व्वाणि कुर्डानि 
भवन्ति यदा स्त्रो यजमाना तदा योन्धाकारागयेव कुण्डानि 

भवन्तीति व्याख्या । शारद्ायाम्^“विप्राखां चतरस्र खा- 

राच्च वन्तैलमिष्यते | बेश्यानाम इं चन्द्राभं द्राणां लग्र 

मौरिनम् चतरसन्त॒ सर्गे घां केचिदिच्छन्ति तान्तिकाः” | 

पञ्चरात्रे “सर्वांश्ि तानि त्तानि चतुरल्लाशि 

बा सद्ा” सनतृकुमारः “स्नौणां कुण्डानि विप्रेन्द्र ! 

योन्याकाराखि कारयेदिति?" | आथ प्राच्यादिकृण्डषु 

फलविशेधमाङ “सिद्धिः पुताः शुभं शलुनाशः 

शान्तिर्टं [तच्छिटे टश्िमारोग्यद्धक्तं हि फलं प्राच्या- 

दिकृण्डके” प्राच्यादिकण्ड ष्वच्खष्टौ फलानि खु: । 

शारदायाम् ^स्ैसिद्धिकरः कुणड"चत॒ररूखदा- 

तम् | एव्रप्रदं योनिकुण्ड़म इ“ न्हाभ शुभप्रदम् | शलु- 

चयकरन्त्यसृ' वत्तं लं शान्तिकर्मखिद्धेदमारणयोः षठ 

मस् पद्मसन्निभम् । दष्टं रोगशमनं कुण्डमष्टासुमनो- 

[ २०८१] क् ण्ड 
ॐ 

रितम्" | कामिक्ते तु फलान्वरम् “येन्द्रा स्तस्भर चतः- 
कोणसगुौ भगे भगाल्ल(त । चन्द्रं" मारे याम्ये, भे 
लप्रसन्तु नेक'ते | वारुण्यां शान्तिके वृत्त, षडस् ग इ!ट- 
नेऽनिले | उदीच्यां पौ रकि पद्म रौद्यामष्टासि भुक्तिदमितिः" 

अथ होमसंख्यया कुण्डमानम् | ““अताद्ध“रल्निः खाच्छत- 

परिभितेऽरल्निविततः सहसो इस्तःस्यादयुत इवने इस्त- 
गलम् । चठ हस्तं लचे प्रुत ङषने षट्करभिमैः ८ ककुत- 
भिव १०कोखेनै पकरमपि प्राङ्धरपरे"” थतार्मिते प्चाथ- 
न्धे होमे रल्निमितं कुर, शतमिते चऋरलिमितं, 
सुहुमिते होभे हस्तमितं, दशस इखमिते दिख, लख - 
होमे चठ हेस्तभित' दशल होते षड ठस्तमितं, कोटि - 
छोमेऽ्टहस्तमितं दशहस्तमितं वा | केचित् घोडय- 
करमपि प्रांरितिव्याद्धया भविष्यएराखे ““छहिमानं 
ताद्ग त ते चारन्िमात्रकम् । सहसे त्वच ोतव्ये 
ण्डः, या तक रालकम् । दिङ्स्तमडुते तञ्च लचमाने 
चतुःकरम् । दश्लच्चमिते शोभे षट्करं सग्परचते । 
ट इस्तात्मक' कुर" कोटिहोभेषु नाधिकम्'" शार- 
दायाम् “दश्स्तमितं कृश्ड* कोटिोभेऽपि शते" 

स्कान्दे “कोटिहोमे .चठहस्व' चत॒रुसतं समन्ततः 
योनिवक्गाद योपेतन्तदग्याङस्तिभेखलमिति" इट् प्राय 

स्थ॒ ल इव्यविषयम् “खथ केषांचिन्धते कुण्डमानः 

^“ लचेकटद्यादथलचकान्तङ्करेकवृद्दण इस्तकञ्च । को- 
ब दिग्वि'थतिल्तलचदले सनीष्वदं टथालहलम्'" 
लसय क्वुद्या दशलशक्राणामन्तः समाप्रीलयादथ 
उच्चकान्तम् एअलच्मारमभ्थ लच्द्या दशबच्पर्यन्- 
भित्यथेः करस्य रकटद्वादशहस्तकम्मयां दौरन्ये त्याद्य- 

स्तकम् एककरमारम्य दककरडद्धया दशथहस्त' याव- 
(१ पि , ® कोटर प तक् णड प्राह्धरिति - पूवे णान्वयः कोट रद्ध" पञ्चाशते 

दशविंशतिलच्चे लच्चदले पञ्चाशत्सहरे ऋमात् सप्र- 

पञ्चष्टेत्रिकर' कुण्डमिति व्याख्याः शारदायाम् ^“एक- 
स्त मित कुण्ड' लक्षहोमे विधीयते । लश्चाखां दशकं 

यावत्ताबद्गस्ते न वदं येत्” सिङद्धानशेखरे ““ लक्ता" लिकरं 

कुण्ड लच्च होमे चतुःकरम् । कुण्ड' पञ्चकर म्परोक्त' दथ 

लच्ताङतौ कमात् । षड दस्त लचिं शत्यां, कोख" सप्र- 
इस्तकमिति"' । इदमेव कुण्डमानङ्कामिकादिगतं सिद्धान्त 

शेखरशारदाहेमाद्िमरससैः प्राचीनैः राघवभटरामवाजपे 

यिकुक्डरत्राकरकुण्डकौखदीकारादिभिर्मवीमैश्च लिखितं 

कु्चिदन्यथापि ख्डमानान्द् करानि तानि तततुप्रकरख- 



ह) 

वशषात्कमे विशे दृटव्यानि । अधेकहस्ताट्दश हस्तान्त' 

यावत्क्घण्ड ष॒ भुजज्ञोटिमानम्*ेदाच्चोखि बुगागुयःशशि- 

बुगाज्यशाञ्चयसत्ोषवोऽदटाच्वावद्किरसारसाङ््कमिता नेत्र- 

घयोऽक्चख राः | अङ्को, ऽय यवाः खमभ्च मिषवः खं पञ्च- 

षट् सागराः सगप्राभ्च छनयस््मो निगदिता बेदासतके 

बाहवः" | रएकहस्ते कुगडे चदु विंशत्यङ्कलान्धायाम- 

विस्तार, हस्ते चठ्स्ति शदङ्लानि | इमानि पादोन 

लिच्ताचतुद्यन्य् नानि अल्यान्तरत्वात् पू्णाँन्खोव तानि| 

लिहस्ते रकचलत्वारि थदङ्कलानि । चतुहेस्ते खट चतवा- 

रिश लान | पञ्चदस्ते ञ्चयवाधिकानि लिपञ्चाश- 

दङ्कलानि । षड टसते लिपदोनेकोनषटटिः, सप्रहस्ते साङ्ग - 

विष्टिः अर्स यवोना सप्रषरिः । नउद्स्ते हिसप्रतिः 

दशहस्ते यबोना शष्ट्सप्रतिरिति षोडशहस्ते षविः 

चतरभजे कुण्ड भुजाञक्ता इति व्याख्या । ऋलरोपपत्तिः 
रकहस्तस्य चतविं शत्यङगुलात्मक्ख भुजकोटिधातः 

क्ेत्रफलं तञ षट् सप्रत्यधिकपञ्चश त५७६ । रतत्पद्मेक- 

इस्तलेतराङ्कलानि चठुवितिः। णदं लेत्रफलब्व इवादियु- 

ण्य सकर चतुस्त्रि शदाद्यङ्लानि भवन्ति ; अथयोनिनि- 

वेश्नम् “कण्डलयी दच्चिणयानिरै्रयाः सौम्याखका 

स्दादितराखि पञ्च । पञ्चाहगानौन्द्रदिगखकाशि योनिने 

कोरे न च योनिङ्ण्ड "रन्द्र याः प्राच्या आरभ्ब कुण्डल्- 

यो चठरसयोनिटन्ताङंखूपा द खयोनिः खात् उन्तराखा 

अधा होता उदङ्छखः | इतराणि पञ्च कुण्डानि त्रविद- 

नलषडस्िपद्माटाखाखि प्रत्यग्योनोनि प्रागसाखि अर्थाद्धो- 

ता प्राङ्खखः । नवममपि कुण्ड' द च्षिणयोन्द् दगसखम् । 

योनिः कोणे योनिकुश्डे च न कार्येति व्याख्या | स्वायम्भुवे 

“प्रा मम्नियाम्पकुख्डानां प्रोक्ता योनिरूदड खख । पूर्व्वं - 

सुखा स्थिताः शेषाः यथाशोभं व्यवस्विताः""द्ति । बलो- 

क्य सागरे “'नवरमस्यापि कुर्ड ख योनिरदंचदले स्थितेति" ख- 

न्यत्र ““नापेत् कृण्डकोेष योनिं तान्तन्त्वित्तमः'” इति 

"“योनिकृख्डे तथा योनिं, पद्मो नाभिं विवजेयेदिनि'"| अय 

शरवे णां कृण्डागां प्रललतिभूतं चत्र मौह ““दिक्नव्यासन्् 

यचिद्कः समाशं सन शङौ पश्चिमे पृष्व गेऽपि। दच्वाक- 

चत् कोषयोः पणतु स्यादेवं या वेदकौख्े समानम्'" | 

स्टव्यारादट द्विगुणितं व्यासः चतुथांगङतचिद्धः सपाशं 

मूत परव्वं पिमस्वयोः शङ्ोद् चच दिणोत्तरमूत्रमध्ये 
यथामध्यचिद्कः भवति तथा कोश्योः पाशाञ्जतुधांणे 

आक्र त् ण्वभन्यनोऽपि। रवं हते सम चतुर" स्यात् इदमेव 
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सर्वेषां कुण्डानां मलभिति व्याख्या ¡ उक्त च^“तुर्लभिदं 

प्रोक्तं सवेङरडे ष॒ कारणमिति" अत्र ““सभश्वतौ ठल्य 

चठरुजे च तथाऽऽयते न्ग जकोटि बातः"'लेवफलं ष्ट्- 

सप्रत्यधिकपञ्चेणतो ५७६ एतावदेव योनग्रादिकृख्ड षु 

एक्स्ते ष॒ यथा सषेल्रफलं सम्पद्यते तथा यतितव्यमिति । 
अथ योनिङ्गख्डमा ह “तेत्र जनांगे तु पुरःशरांथान् 

सवध्यं च सलोयरदांयर२ युक्तान्। काद्ध मानेन लि- 

खेन्दु खणड प्र्यकषुरो ऽङ् शतोभमाभस्”” | चतुरस - 
कलेवरे चठुविंथतधा भक्तं सति पञ्चांशान् खोयद्वालि श्ट 

शयुक्ताम् खख सव्यं ततचखतुध† विभक्तस्य शेख 

पञ्चिमचत्रसुदयमध्याङ्घात् कख सूत्र चदधत रेन परतयङ्- 

पञ्चिमभागे इन्दु ख इत्ताङ्गंहयं विहन् । लिख । बतः 

पूवा ाइलिष्टोत्तरसंलम्न' दतताङ्ं' यायन्नोयमानयुखदय- 
ते भगाकरार येानिकुण्ड'खादिति व्याख्या । अथ केत्फ- 

लानयनम् अत्र रेल लयं पृष्व हञादचषिणोत्तर सूलस याव- 

च्रोयमानसूत्रहयं लिकेखभेक, तथा दचि्णो त्तरख्ता- 

सात वापर लान्व' यावन्नीयमानद्.त्दयादपर' लिको- 
शम् उभयटत्ताद्ध" मिलत्वा एङ" ठत्तमिति ठतोय', 

सेव यफलयेगे पूं फलम् ततर प्रथम श्ेल फल यथा 

अतर कम्बः अङ्लानि ;७ यवः१य्का२ । भूः२४८लम्ब न- 

निन्न कुखखेक्यग्वणडमिति'" । अन् इस्वाभावाद्ध, मध्यभेद 

लम्बन युखित सञ्जातं प्रथमः क्लेत्रफलस् अद्रलानि२०५ 

यवाः ७ । अधापरख्य लम्बः १२; सौव अत्रापि तयैव 

रीत्या से्रफल १४४। अथ इत्ताङ्ग योरेकं इत्तं तत्फलं 

यथा तब इनत्तव्यासः१६१७,४,१८ब्यासख वरणे भनवाग्निनिन्न 

स्हच्छा फलः पञ्चसहस्तभक्त'” श्त व्यासव्भेः २८८ 

०।०।६॥ अयस्भनवागृनि ३९२७ निघ्नः पद्चस-- 

५०००क्रोजातं चे वफल ठत्तख ११६।१ । ४ । ५। त्रया - 
खां योगे ्षतुफल' एणं ५७६० । ४।५। अतर जिक्ता 
पञ्चकं यकाचतुटयद्चाधिकम् अख्यान्तरत्वाददोषः। ध्वजा- 

यशिदधिश्नान्यवोक्ता| `““स्थापने सर्व्व कुण्डानां ध्वजायः 

सवं सिद्धिदः] शतां शोवाधिकः होन छाखषद्धी न दूष- 

येत् | श्रायदोषविश्ुद्यधं {क्रियते शास््रकोविदेरिति"* । 

एतत् लो त्तराग्यत्वात् उदीचीप्राचीवदयवहनैव्या 

रवभन्ययोरपि । पद्ा्थादशेः <चठ्विं शतिधा अध्य 

सलं भक्वा एरोन्यसेत् | पञ्चांशान् वेककख त्रोन्वि श्ल णान् 
कोखपादतः। इन्ता्धँ स्तो भध्यतिर्यक् खलानश् ततोऽप- 

येल | परो दधिं तद्धनं, सवर दे खाद्भगाङतिरिति"' 
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“मानि कुण्डानि कादिपन्ध.वर्इानीयनाद्रशोयानि 

तानि वचनानि तु तदाज्ञारत्वमालसम्पादकानि न्षलफ- 
लपूर्तिकराणि तत्र॒ शिष्यक्ेगोमः भूदिति स्य॒ लभागे 
योन्याद्याकारमानरं प्रतिषाद्यते| योगणितानभिन्नस्तेन 

चतुर्फण्ड तगछ.लाद्ट्ना पूरयित्वा तानेव 
तण्ड. लान् योत्या दि कृरडे त्वा तत्पूर्तौ तोषटव्यमिति । 

अहल यवरूकालिच्वाः रत्वा गोमूतिकारीत्या गणयिला 

अ्टमिर्भागे ग्टक्ीते फडे उपथ््परिच योज्यमाने 
फला युतपद्यते चं्सव्नादि कुण्ड मातरे खिति स्न यम् । 
हइत्ाङकण्डमाह “सशतांशयुतेमभागदीन खय 
रित्रोभितककटेन मध्यात् | शतटृत्तदलेऽखतञ्च जीवां 

िदघातीन्द् दलख साधु सिद" । सखीयशतांयेन युतोय 
पष॒भागः पञ्चमांशः च्यत शेत्दैव, तेन ङोना 
चासौ खभूमिः चेलनकठितेन ककटेन ्धतेख वा भ- 
ध्याङ्गात् कतं यदुडन्ता बं न् सिन् पूवापरा रेखाञ्जीवाङ्पां 

इता सिग साधु खाद्यथा, तथा करोत विदानि- 

तिव्याख्या | खन्न शेलफलम् कषेजरख पञ्चा शोऽङ्कलाद्यः 

४।६।३।१।५। तद्य शतांशोऽङ्कलाद्यः ०२ । 
*18। अनेनान्वतः पद्धाः४।६। ६।२।। 

खनेनोना चेत्भूमिः १९. । } | १ । ५ । ७ रतदयासा- 

च दिगण व्यासः श८ । ५।२।२१६। अतापि व्यासख वर्मः 
१४४४ ।५।२।५।४। भनवोगिनिन्ने १९२७ | 
ञ्चबहस्भक्ते स्यादि रोष्या चेलफलम् ११५२ । 
१।२।६,२। एतदुद्रत्तख कलम् अखाङग' टतस्ा- 

चंशोमफलम् ५७६ ।१।२। ? अलापि ध्वजाय 

किद्धिः। अधर व्रकिढत्तकण्डमाङ “व्यं पुरतो- 
निवाय च एनः च्रोणगोतधांथक्चिद्केष विष स्न 
दानतष्दृं खातत्रयक्ि कथोज्छिनम् | विशवांशेः खजि- 
नां यकेन सहितैः शते जिनांये सते व्यासाङ्गन भिते- 

म मश्डलमिद्ं खादुरत्तषंन्न' शभम्" अव पूवार्घोक्तं कण्डं 
व्याख्यायते चेव तीया यम्य ्वतोनिधाव ततरम- 

यश्नोणपोखठध्ं निधाय द्वित उत्तरतश्च द्वा लि- 
चिह्केष॒ स्धतदानात् कष्टरद्ितं तय्रसि जायते इति 

ढतोयांशाऽाङ््,लानि स सूत्रे योजितानि जातोलम्बः 

पञ्चिमभज  उभतशवतुधंश! षडङ़लानि योजितानि 

लातानि भूः ३६ श्यत रखाभावात् भूमेर" रतम् 

१८ द्द लब्बेनानेन निन्ञ्चातं अरत चोलफलम् ५७६ 
समभृजे चेत्रफलश्च सिद्धयतीति कष्टोच्ितभित्य, क्रम् 

र वा०्भागदे 
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किञ्चिद् जैषम्यः न दोषाय चलापि ध्वजाय एवेनि । 
अधोत्तराद्धेन टत्तमाह चेते स्तर्वि"रतिभक्त सूति 

तरयोदशांशेः सह चतुर्धि'गत्य'शयुतेः मितेन व्यासार्धेन 

मणडल" यद्टत्त' तत हनत्तसंन्त' कग" इन्द्र' स्यात् । 

अथ क्वेवफलानयनम् अल ल्रयोद्ानाञ्चतु'शाशाऽ्- 

लाद्यः०४ ।२।५।२। अतेन युतास्त्प्रदट्श् १९। 

४।२।५।२। इद् व्यासाङ्गमेतद्दियुणं व्यासः २७ । 

०।५।२। ४ अबश्व्यासष्य वर्गेऽखिन् ७३८ |° ।३। 

१। २ भनवाग्निनिन्न° पञ्चस हथभक्त इत्यादिना चते त्रफ- 

लम् ५७६ ।०।६।०) खत्रापि ध्वजाय ठषेति । अय षड- 

सुमह ““भक्त चेते जिनांशेष्ट तिभितलवकेः खाचिभेला- 

शयुन्नौव्यां वाङ" सण्डठे तन्मितष्टतुणके कर्कटे न्दु दिकतः। 

षट्चिद्केष॒ प्रद्ाद्रस{मितगु्कानेकभेकन्तु हतवा नाथे 
शन्य'शदोषामपि च तिक्ते नेलरम्यं षडसुम्”” | छेले- 

चतविंशतिधा विभक्तो सति अटादशांनैः खडासप्रतित- 

भांगयुक्लोस्तावता व्यासाद्धे^न इन्ते ठते उति तेनैव 

व्यासादग^न भिते युणके ले सति कर्वे आ उत्तरदिक्गो 

ते सति परायत्तेनेन षट् चिद्धानि भवन्ति तेपु षट् - 

च॒ चिङ्कषु षटद्धताणि एकान्तर परस्परलग्नानि 

दद्यात् ततः सन्धेः ये अङ्ख्दोषाः षड भुजास्तेषां नाथे- 

तिक्ते मण्डलख विनाशे षडल्ि रमणीयञ्जायत 

षति व्याख्या खख्िन् षड्सुं व्यासः ३६ |४। 

अलो ्तरास' {लिशरोतेक महत् तद्ध. जमानं विदयङ्ाशि 

नभचरन्द्र ढं व्यासे समारत | खखखाभ्वार्क! २००००रुभक्तो 

शम्धन्ते क्रमशोभुजाः'" इति लयाणां भुजानां मानं ३१। 

४।६।* उत्तरायात् पवां परभुजमन्य' यावन्नौयमानं लं. 

लन्धचतथोंथोव्यासएव २७।६।* भुजाः, र भूः चखा- 

भावह्ध ग्य" १५। ६।२।४ लम्बन निन्नभिव्यादिना जातं सेव- 

फलं ४३२।५।२ अयाख महतस्यिभुजख . तिष्वपि भ्- 

जेष तीण लरयस्ताशि समान्यव लयानि भवन्ति तल्रैकख्ध 

फलसानोय त्रिरु कत्वा पूष्व फले योजित सत् पूखं 

त्ते फलं खात् । तत्रं दक्िणकोखणायात् पूरवापरमभुज- 

सध्य'नोयमानं सलः लम्बः €|१।० खय व्यासचतुधांशः 

भू जल्य' शो भूमिः १०।४।२।१ सवेलल्नवश एव भुजसम्मातात् 

अत रुखाभावाङ्ध मेर ५।२।१।१ ददं लम्बन युणितं 
त्तेत्रफलं ४८;०।४।२।१। जातं इटं लियुणं तरवक्ताशामपि 

फलं १४४।१।४।६।३। दरदं पूवक्तेतर फलेऽखिन् ४१२।५।३ 
योजितं ५७६।७।१।४।९। इदपकिद्धिदधिककयुकाधिकं 
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खप्रयवाधिकं अस्यान्तरत्वाद्दोषः । अय वा व्यासोयूकयवा 

न्युनः कायः] ध्वजायसिष्धिञ्च | अथ वा किनेतावता 

प्रयाजेन लषलिकोयं कर चेल द्वादशा शः ततृन्तेलफलं 

ख्यात् दवादश्गुखितं मूरे'क्ेत्फलम् | अथे द् यङ खवद्धि 

विलासमालरचितमिति नोपेच्चणोयं यतः षट्कोखता 

खमभूजताफलं च सम्य यते एब^मानाचिक्य भवेद्रोगामान 

ने दरिद्रता” इत्यादिदधषापन्तिरपि नास्ति| अथ वक्तव्य 

प्राचौनङ्लतकण्डविरूडन्ति इश्यते च प्राचौनङतङ्ग- 

खड परस्परभिरङ्ता ददभेव कुण्डः रामवाजपेयिभि 

भिषमभुजं श्छदङ्काकारं कतं राववभट्ादिभिः सममुज- 

मेव कारितं लच्छग्छाचायादयेऽप्यन्यथेवाचः तस्माद 

उक्ते नेलेरभोये सभभजे चोलफलसंवादिनि ष्ट्-कोे 
विदद्धिनौनादर भाव्यजिति } अध ये प्राचौनक्ताजेवाय- 

हिणस्ते षान्तोषायापि समभुजमा ई “खथ वा जिनभ- 

क्करणड पानात्तिथिभागैः सखम् पभागहहोने : | लितक्क- 

टकोद्भे त॒ हन्ते विधदिक्तः खमषड भुजेः षडक्तम्'” यथ 
वा चतुिंरतिभक्तो इण्डमाने सति सलौयध्च्छधि- 

खूशतमागेन ङीनैः पञ्चट्शथभानैर्भिनोयः ककंटस्तदुट्भवे 

शते उतरदिकः सकाथात सः ष्धिम जद ले: परस्सर- 
म्नौ; णडस' ठत्तमाजभमेन भवतोति व्याख्या । अय्त्र 

फलाभयनं ततव ्तव्ारे दिसंभागे षडद्ञ ख् भ जाः सत् टा" 

दृति भृजमानम्१४। ७ | २ । २ चं मध्ये दच्विणोत्तरां 

रेखान्द्त्वा ऊध्वं" म् जसंपाततः पृषबां पर रेखादयम् अ- 

भोभुजखंपातावधि दयात् एवं लते चतुर सद्यं परस्पर- 

म्न" भवति पृष्बां पररेखयोदंिणेात्तररेखया शह- 

सस्पातशचतुथींशे व भवति स वःवाधा तन््ानं ७।९।५ 

भुजः१४।७।२.“खावाधाभ् जकयोरन्रमलं प्रजायते लम्बः?” 

दूति साधितालम्बः १२।७।१| अयमेव सध्यलम्बः ““लम्बेन 

निन्न' कु ९।६।४ सखे १४।७।५।२क्य ४४।१।६ खर्डम्”* 
२२।२।७। इति जातं च्ेत्रफलं २८८।१।१।६ रखवमपरख्ा 

पि खख्डख। उभययोगे ध्वजायसिद्िश्चति। अथ पद्म 

कुर्डमादह “खष्टांशाद्ख युतश्च टठत्तशरके तत्रा 

दिभे कसिं कायुम्मे बेाडश केथराखि चरमे साटति- 

भागोनिते | भक्त षोडश केशराणि च ्टते खट्: कको 

टे ऽष्टौ ख्दाः खवास्तान् खन कणिकां त्यज निजाया- 

मौद्धयकं खात् कजम्” | लेलस्याटमां शाद ण्डता च 

दृत्तपश्चके कते सति ततल पञ्चकमध्ये प्रथमः तत्क्थिका, 

दिनोये बेड केथराखि, हितोयं केषरस्यानमि धेः | 
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च्मन्तिमे पञ्चमे दत्ते स्वस्य यङूुःलत्रयात्कख्या्टनि शदं 

ओेानितद्छ परोडश् स्यानेष दिच्त॒विदिक्ु तदन्तराले च 

समतया भाजिते तखिनृत्ते पद्युचिद्कान्तरे दिशि विदिशि 

च ककंटके ते सति परावर्त॑नेनाौ पल्माखि जायन्ते 

सवाँ स्तान् केशरादीन् सेश्रटृत्तट तीयचठधं ठन्तानि प- 

त्वाखि च हे विदन् | खन कर्थिंकां त्यज भा खन। कीट 

शौँनिजः खकोयद्वायाने विस्तार स्तत्तल्यमौ इ यसात, 

कज 'पद्मकुखडम् बिष त्माजनेन खादिति व्याख्या । 

अथ चेल फलानयनम् खलोपानिमश्य चद ि'या्यङ्क, लख 
पूवं वत् ततेव ४५।२।३।१ ऋन्तिमह्तसाख २८।१।४। येव 
फल ६९९।४।५।० अनयोरन्तराङग म् १२३।४।६।* शद 
पृष्व चेत्र फलं भाजित" वा अन्तिमहत्तशे्रफलम् | प्रवर्सितं- 

सज्लातं पूं" फलं ५७६।०।१ यूकोनं फलमावात्य- 

तेऽदाषः । अन्तिमइन्ते लिच्वामानवद्ध मेन ध्वजायसिद्धि- 

सेति | अत्रान्दिडत्ते पलान्तरा ङ्गं ूसंमषादच मूत्यागञच 

बद्धिमता प्रत्य्चतएवोवलब्धव्यः । चयाटासिक्षण्ड- 

माह “लेत जिनांभे गजचन्द्रभानैः खााञ्चि-रट 

भागेन युतंस्तु ट्ते । विदिमदिभोरन्रतोऽषट लर सत, तीव 

क्नौरिदगश्ड खम्" | केत्चदारैश्विभागे कति सत्य- 
हादणभामैः स्ौधाष्टाविंशेन युतैः कवीटकेन दत्ते छते 

सति विदिग्द्तिर्रध्ये कताषटचिद्धेभ्यः अषटभुजेम्थसत, तौ- 

यां ्मिधितेः चिद्यं विय ठ तीयचिद्केन योजितैर- 
कोख इन्तमांजनान्प््यस्याषटहा ःखण्डमाजेनाच्च मवती- 

ति व्याख्या | अधव^“्ेनेपालानयनं व्यासाः १८।५।।।० । 

व्यासः १७।२।२। खथ “दिदिनन्रेशुखागरेषं व्यासे समा- 
` इते । खखखाम्ार्वस'भक्तो लभ्यन्ते क्रमतो भुलाः"दति 

१४।२ रवद, जमानं दध्ियेत्तररेखा कोटिः आ- 

यते कषेत्रे भुजकाटिषातः नेवफलम् । भुजकोटिन्नानं व 

इइद्ग् जदल्य' मध्ये ऽन्रस् १४।२।२ याग्यो्तररेष्धोभय- 

प्रानवन्तिं रेखा खशण्डमाने यजितं सतकोरि : खात् यथा 

दच्िणोत्तर पूवा पररेखखा खण्डये ग दध्वं रेखाति्यैये खे 

भुजकेटिद्ूमे तदान्नोयमाना महासूजणए्व कथः 

१४।२।२।५।० अख वग हुं मूलं नियैयुरुखमुलकाटिमान 

षुः १०।०।६।२। यतेऽ भुजकावयर्ग योगः कवग 
भवनि इदं कोटिमानं दघ्न सत् पूर्व भुजे योजितं लाता 

कोटिः दचिखोत्तररेखा्छपा ९४।२।५)६ एतद्, ड़. न- 
पातफके ४६२ १।१।२। अथ के णक्तलयोः फलं कलषुभु-. 

ज्-वरगेःख वमेतत् १०१।७।६। प्व फजादसा ४९२। 



कुण्ड {२०८५ | 

१।१।२। च्छे धितं सजजातं फलम् ३९०।१।३।२। अकिन् 

पूढ्खापरकाणान चतुणां फलं यजितं सत्पूखं' फलं 

खात् । तत्र पब्ब कोणयेः फलं यथा टद् जामुजः 

१४।२२। पूवां परे खाखण्ड़ं को टिः१०।०।६।२। अनये7षातः 

१४४।१।५।६२ अस्मात्को बफलमेतत्५०।७।७ शेधितं 
शज्ञजातं पूव्वं के ययः फलम् ९२।१।६।एतदेवापर का णयेाः, 

अते द्वि्नभेतत १८६।२।४। पूव्यं चे फठेऽख्िन्२९०।१।२।२। 
आजितं सञ्जातं स्ते त्रफलं ५७६।५।०।०। अल्पान्तरत्वा- 

दराषः च्जायसिद्धिच्च। इदं सषा नेवरमणोयमि- 

त्वङ्खोन्तेव्यम् । अथ प्रकारान्तरेण समा्टभूजाटा्त 

ङष्डमाह “माध्य युखे बेदयनेर्बिभक्तो थक्रनिंजा- 
इयश्विलवेन युक्त :। चे कते दिग्विदिशेाऽन्तराले गजे्ुजेः 

स्यादथवा्ट कम्” । मध्ये गुणे-रते चतुपिशतिभक्तो 

खसप्रचत्वा रिद शस हिते खतुदं शभिवव्या साधन मण्डले कते 

तत्र॒ दिग्विदगोर्मध्ये लता चौ; परस्यरसंलम्नैरष्ट- 

काष्यम् प्रकारान्तरेख प्राचोनरतिरसिङाभिमतं कुर्ड् 

ड तमाजनाद्भवतोति व्या््या । खथ च्व त्रफलानेयनम् 

“चन्द्रं नन्द्दतिमि २२६६१ व्साइ" त॒ समाइते । 

स्ख म्नागिसभक्तं ६०००० लभ्यन्ते ऋभयेाभुजाः" 

दूति मुजमानं १० ७।४।३।४। ““तनःञ्याव्यासग्रोगानर- 

बातपूलं व्य(सत्तदूते दलितः शरः खादिति” | जातः 

अरः १।०।७।२।६। अय याभ्बभुजखोभयान्तात् समख पर 

भजप्रानदयं यावत खलइयं कौत । एव, ते तियगृदोष- 
चदरख' पाषंया बध्ममुजचतुरसखदयञ्च खात तत्र व्यासा- 

दख्मात्२८।४।६। सक्गाथादद्िषएषं थर विहाय थेपोदीवेच- 

वरस भुजः। अववा ज्याव्यसवगां चरमलं मजः कि 

शरकरणप्रयासेन२ ६।२।० अषाच्िभृजणव काटिः यते 

भुजक्ाटिषातः च फलम् २८८।४।४] अय विषमभुजचत- 

मूजचते चरफलम् जीवा इं थरोनव्यासादविषम चठ जे लम्बः 

७।५।५।०। ज्येव लद्धं दोषचतुरसुभुज एव भूः लम्बेन 
निम्न कु२६।२।०ख खे १०७।४।२। का ७खख्डम् १८।५।२।१ 
च्च त्रफलम् १४४ ।२।६।४ खवमपरखापि त्रयाणां 

बाग: ५७६ । १।8 ध्वजायसिद्धिञ्च | अथवादा 

फलमानीय उत्तफनात् संशोध्यापि क्ते्फलं व्यादिनि 

शखिनृसमाटभ् जे राघवभट्रादिभिस्त शारद्ातिलका 

दिवाक्यौः स महान्विरोधस्तखादखदुक्तमष्टान्ि नेत 

रम्य' च तरफलसंवादिसममुजमेवाद्रणोयमिति"” । ऋअथ- 

खातलच्चणं कगठकचग्यद्चाङ | ““खात' चवे तसमं प्राङ- 
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रन्यं त॒ मेखलां विना } कणडोजिनांशमानः खादको 

श इति चापरे'? | कुण्ड़खननं ्षोलरसम कुण्डस्य या 
वाचिवि्तार चायामञ्च तायत्खननमादया मेखल्लया 

सह्हित कुण्डे कार्यम् योन्यादिङ्ण्डे ष विस्तारायामयो 

नानात्वाद्तुर खख वायामविस्तारौ सादौ । अन्दं तु 
भेखला वजेयित्वा भूमावेव तावत् खननं कायं मि था; 

कर्ाऽपि कत्ते त्रचठविंशत्यशमानः खाताद्वह्िः कायं; 

समन्तारेकाङ्लमितः | अन्य च्व लदाद्शांशपरिभिन इति 

प्राह्धरिति व्याख्या । सिङ्धानशेखरे ““खातं कुण्डप्रमाणयं 

खाद ब॒ मेखलया स ह?" प्रतिठासारसं यहे ““पञ्चलिनेखखली - 

च्रायन्नात्वाऽथेषमधः खनेत्" सो हम् त्तरे ““हस्तमात् 

खनेत्तियेगृचु मेखलया स हेति'"। अथ प्तानरे थारटाति- 

शके “यादवान् कुरड़ख विस्तारः खननं तावदीरितभिविः" 

प्रबोगसारे"“चतुर खद्चट केष लः कत्वा यथा पुरा | 

सरतमात्रेख तन्मध्ये तावन्निन््ायतं खनेत्” ¦ गणेशवि 

मिन्याम् “चदव शाङ्ग, लाथामं तावतृ्धातसमन्बित 
जिति” पक्षे वयन्तु ““ख्डात्धं प ठ विषयः कख्नौयः 
यक्त एथ गिति" वचनात् शोमा खत्वज्छत्वयेरन्यतर 
पच्च वाखयणी याविति युक्तखत्प्ामः । “अरौ चित्यादर्थात् 

परिमाणमिति" काल्यायनक्तिः; ले।कानरे“खाताद्वा द - 

$द्धः लः करण्डः सप्रकर्ड ष्वथं विधिः | चतुरदिंथतमोभागः 

कुण्डन मङ्ग ल' नमति” | णएतद्पारिभाषिकमद्धलं 

वेत बोडव्यस् | सोमथग्भो ““बह्ठिरेका ङ्ग, लः क्छो- 

दयद्भःलः कचिदागमः'' इनि तेनाद्यः पच्चणव च्रोयान् 

बद्धसंमतत्वात् । अथ मेखलानानघ्मतादिपच्चम। ह ““- 

धमा मेखलैका खान्ध्यमं मेखलादयम् । ये षा सस्ो$ 

धवा दिलिपञ्चसखधमता{द्कम्' | णकभेखलापच्योऽधमो 

दिनेखजो मध्यः, लिभेख लः चं ्ः। अथ पच्चान्तर दधि मेख- - 

कोऽ भमः चिमेखल;नध्यः पञ्चमेखलः श्रोयानु एकमेख- 

लाऽघमाधम इति व्याख्या | क्रियासारे “नाभियोनिस- 

भायुक्तं कुण्ड च्रे लिभेखलम् । कुण्ड द्विम खल" 

मध्यसरो चं ख्यारेकभेखलमिति'"लक्षणसंय हे“. सख्य स्तु पञ्चू- 

ताः प्रो क्रामध्यमास्ति्ला एव च ¦ दे सखातामवमे प्ते. 

णका सा त्वधमाधमेति' सोमथम्भूना तु चिषरोषु उक्तः 

“लि नेखलं ददिजे कुखडं चतियख दिमेखलम् । मेख लेका 

ठ वैश्यखेति'' अथ खातं समेखल' क्ते तरसमनिति स्य- 

रवद ्रेखलारत्षणमाह““अटधा विद्ितकर्ड र्त भेःस- 

श्नेदुभवरुपयेनलांथ : । मेखलाविरचयेदपि गतखःषद- 
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मजाकलवविस्ततिपिरडाः ५अटधा भक्तख चेतसयः 

नङ्क लाअबोमागसाडशेः पञ्चभिर्भागेभुवं खनेत् उपरि- 

निमित्ताउशे भागैस्तिलोमेखला रचयेत् कीडशोः ष्ड- 

चतच्तिइयङ्क,लभितास्तं सतुल्यविस्तारौ- 
विश्वकमां “व्यासात्- 

दादश्षांशाः 

दुः यासाना इति व्याख्या | 

खातः करः प्रोह्गोनिन्नन्तिष्यद्कलेन तु । कण्ठात् पर 
भरेवला द॒ उच्रता सा नवाङ्कः, लेरिति'" | क्रियासार 

"शप्रधानने खज तसेषञक्तमल्र नवाङ्ग्, लम्। तदवाहभेखलात्- 

शेवमङ्गः, लददितयं क्रमात् । चत् स्त द 1 ङ्ग. लव्यासोमेख- 

खालितयसयं व॒" योगिनी हृदयेऽपि“ मेखलाः ष्टण मे टे- 

वि ! इस्तादिषु विशेषतः| चाग कींशसम्भा गे भिताः 

ख्रभोपिता ‡ शुभाः' दूति । अथ प्रकारान्तरे मेखलालच्चणं 

नाभिललणं चा ह"“रस।शकादुच्नतविस्तु ता तिलोऽधतका 

सुगभागठल्या । पञ्चाधत्रा षट् शरवेदरामयर'थ सताः खयुने- 

बभागपिखण्डाः। आ यापरा सच्छरभाग होना जिनां शकगटा- 

इद्हिरेव सः कुण्डा दुसारा अपि भेला: खय्,रकाँ ङ 

भागौड्धयततिस्तु नाभिः। कण्डाकारोनाभिरम्भोजसाम्यो- 

बाञ्ेऽयं नेनांशहानिदं लासे । शे षको ले वद्धिशृेः समे 

ते खट करल; केशरः पलत्रकाणिः' अथवा चे रषं 

अाइुच्ताः भयेनेव विस्त, तास्ति भेखला भवन्ति 

श्रधैकयेखलापच्तमाडह णएकेवभेख्डला श तरचठथै। थोडा 

सत्ततोयांशविच्त,ता च स्यात् । पञ्चमेखलापत्चभाह। 

अय पञ्च मेदलाः काटः षट्पञ्चचतस्िद्धयङ्गलेः 

पारिभाषिक विस्तृताः | चखअथपञ्चमेखलानारुडता माह 

तनादिमा नवभागः पिख्डःौञ्चय' यखाः सा पा- 

रिभाष्किनषाङ्ग लोच्वा स्यात अपरा मेखडलास्तस्या अ- 

दाया वः शरांशः पञ्चांशस्तेम होना भवन्ति यथा एक- 

स्ते कुण्डे प्रथममेखला नवाङ्ग,लोञ्चा अखाः पञ्च 

मागः १।६।१।१।५ रष शकदिलिचतयुं णः 
प्रयमःखलामाने न्मः क्षतः सन् तदधःखानां मेखला- 

मामौद्धा' खात् यथेदं हितोयमेखलौद्धयम् ७ । १ । ४ 

६।९ एवमपरासामपि द्रव्यम् | ताः मेखलाः स्वाः 
चद्वरिशतिभागमितात् कण्ठाह्कद्हिरेव भवन्ति कोटण्यः 

कृख्डालुकाराः येन्यादिकुरड षु योन्याद्याकाराण ख्; 

खपिरेवाघे" । अथ नाभिलच्णमा ह नाभिहीदशां नोच 

षडयेन विस्त,तः कुण्डादुकारः याढशड्धतरसुदयाकार 

ऊुण्डं तादथोनाभिः । अथव नाभिरम्भोड समः कमलाकारः 

कायेः अयं नाभिरबजे पर्मङुण्ड म्भवति तत् नाभि- 

क्. 

पायाः कणिकायाः समत्वात् | अथ पद्माषारकरणं 

नाभेरुच्यते दला दलापनिनित्त यद्ध लोञ्चे चद्- 

रङ्गः, लविस्तारायामे नाभौ इनांयहानिद्ीदशांथत्यागः 

कायः शेषभवशि्टः चेत् तख्जन् वुत्रय' समभागेन 

कार्यम् | तत्र मध्यचिद्कात् प्रथम इत्तं क्का दहि- 

तोय इत्तद्कुशरस्थानं तीय प्राशि तद्धह्िरवशिष्ट 

दादयांयेन टलाग्राखि रचयेदिति व्याख्या । वाशिष्य्राम् 

“प्रथमं मेखला. त दाद थाक्रुल वि्तुतिः । चतु भरङ्- 

लेस्तखाञ्च्रति्च समन्ततः | ततञ्चोपरिषप्रः खाञ्द- 

रङ्कलखचतः । अटभिरङ्कुलेः सम्यगविस्तौ रं सच्नतसत 

या"? पिद्धलामते (“एका षड्द्, लोात्सेधविस्तारा भेख- 

ला मतेति" लच्षयस यहे ठ विशेष जक्तः | “चद 

रङ्कलविस्तारोत्सेधा चैकैव भेखखलेति" तन्त्रान्तरे ““वष्ां- 

शेनाश्मांथेन भेखलाद्ितय' विदुरितिः अयं प्ोऽ 

ब्धस'मतत्वादुपेन्तित एव । इान्तथेखरो “ष 

वा्ाख्िवद्धिनेलभिताः ख: पञ्च मेखलाः'' इति लच्ख 

संहे “पञ्च वा रेखलाः कार्याः ष्टपञ्चाखित्रिपच्चकेः | 

प्रथमा कुर्डसहितेत्तरोत्सेधनवाङ्गलेति”” पिङ्ला- 

मते “खातादेका ङः, लन्ङ्घा मेखलानां स्यितिभवेˆदति" 

शारदायाम् “कुण्डानां यादशं क्प मेखलानाञ्च ता- 

दशम्?” इति बल व “कुण नां कल्सचेद लन†.भमम्ब्, ज~ 

सच्चिभम् । तत्तत्कुण्डातुरूप वा॒ मानमसख निगद्यते” 

खषपरलिरबि हस्ता नाभेरुत्सेघता मता । नेत्रवे दाङृलेपे- 

लेति'"पद्मो नाभिं विवजंयेदिति प्रागेव लिखितम् | ऋम्ब् जा- 

कारकरणं ततव ““पद्मजरण्डे ठ॒॒केत्रख दादा बहिः 
दधीः। त्ध्ये विभजे द् टत्तौस्तिभिः समविभागतः | आद 

स्यात् कथ्थिकास्थानं केशराणां दितीयकम् | ठ तीयन्तब्न 

पताणां सुक्घांथेन दलासकमिति'” ऋथ योनिलक्तणमाङ् 

“भ्योनिव्यौ षाद्धं दौषा विततयु्लवादायतावििद्धिभागा- 

त्द्धगतायत् समन्तात् परििरूपरि गस्तावद्से ख 

रम्यम् । निम्त्र' कुणड' विशन्तो बलयदलयुगेनान्विताधेा 

विशाला, मूलात् सच्छद्रनालान्तरवटरुचिराश्वल 

पल्राल्लःतः खात्" येनिव्यबाद्धेन दीर्धा विसतारटतीयां 

शेन विस्लोणा चतुर्विंशा येनोड। चतिंशांशेन परिचि 

मेखला यखाः सा तावतैवापेण चतुर्विद्टांे- 
न निम्न यथा तथा कुख्ड" प्रति विशन्ती बर्यदत 

युगेन इत्तादधहयेन युता अधो दिश्ाला बर्थादुपरिख- ' 

लसंकोचनवतौयूलाठ्स्टलात्सकाभात् सध्ये सच्छिद्र नाल 
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धस्थाःसा पद्मनालाकारत्वाच्नालोक्तिः। अन्तमैध्ये 

अवटोगत्तंः खत, चि टतघार शाथे यत्तेन सचिरा चन्द्रा 
सा ऋच्चत्थपत्कतिः खपरादिति व्याख्या | वायवौये 

“भेखलां मध्यतः कुर्यात् पञ्चिमे दक्िेऽप्ि वा| शोभनां 

मध्यतः किञ्चिन्निम्त्ाम॒नमीलितां शनेरिति यनि- 

भिति शेषः । त लेक्यसारो “दोषां सूयां दग्,ला योनिस्त्य' 

शओोना विस्तरो त॒ | एकाङ्कलोच्छ्िता सात प्रविष्टा 

$भ्यन्तरो तथा | ङम्भदयाद्खं स युक्ता साश्रल्यदलवन्मता । 

ङ्गम खलायुक्ता मध्ये वाज्यष्टतिसथेति” पञ्च 

राते “अकां, लेच्छितां योनि" विदध्यात्तावदायतास्"" 
तावहर्वाम् एकाङ्क ले 1 च्छरता इत्य विवरणम् अङ्ग 

भेस्ठलायुक्ते त्य अङ्क, लदयम्च्छ्रायः कृत् चिदुक्तः अङ्ग, लं 

परिभधिरिति इादशाद्ध, लो च्छायः अयं न प्रायोबड्डसंम- 

तपन्तः अतेाऽखदुक्त काद्ध, लाच्छ्रायपच्तेबड्धसंम- 

तः कायेः। शारदायाम्” “मूलादारभ्य नालं खाद्योन्या 

मध्ये सरन्धु् मिति" दादशाङ्ूःनमेखलापक्चे योनिलक्तण 

माह “अधाकांद्भूःलपक्ते ठ मेखलानान्द्याङ्गलेः। 

विस्त,ता तिथिभिदीं वाँ ङ्ग लिभिभरा निरि्यते” मेखलानां 

दशाङ्ग ल वितता तिथ्यङ्ग ले दी षा योनिः खादिति 

व्याख्या | प्रयोगसारे “शख्ितां प्रतौच्याभायाने 

सम्यक् पञ्चदशाङ्ग,लाम् । दिपञ्चाङ्ग,लविस्तारां ष्ट 

चव्यं दभ्, लाः क्रमात् । ठयोदथाङ्गलोत्सेधां वेनि 

ण्डस्य कारयेत्" । केचित् योनिक्षे तुख दीष चठुरस्द्टय 

स्य यत्फलं तख मलमानीव तावतसमचठ्रसु सं- 

शोध्य योनिकुणूडवट्योनि' साषयेदिव्याइः'' । कऋधिकं 

कुण्डाकादौ टग्यस् । 
«“रसुं पिबेत् कुमारोऽयं त्वत्प्रसादात् महाबलः | बलं नाग- 

सद्स्तस्य यस्मिन् कुण्ड प्रतिडितम् | यावत् पिबति वा- 

लोऽयं तावद्दे प्रदीयताम्” । “रकोच्छ सान्तत कण्डं 

पिबति अ महाबलः] एवमष्टौ स करण्डानि पिबत् 

षाण्ड् नन्दनः” भाश्रा° १२८० | ` “साभुभिगं हितः 

कम्म चण्डालस्य विधौयते । तसात् गोरजसा ध्वस्त- 
मपां कुण्ड निषिद्धति'? भा० आजु° १०१अ० | कर्डाते 

कुलमनेन कुड-दाषे करणे च्च । अद्ते भतेरि 

५जारजाते स्तिया टाष् । “परदारोष जायेते दौ सनौ 

क् ण्डगोलको 1 पत्यौ जीवति क्ण्डःस्यात् र्ते 

भत्तरि गोलकः | तौ वृ जातौ परन्चेत्रे प्राणिनौ 

प्रेयचेद्धच) दत्तानि इव्यङव्यानि नाशयेते प्रदा- 

[ २०८७ | कीण्ड 

यिनामू्'* मलुः। भ्राह्यणा एव , सपूज्या एरय 

स्लगेमभीपसता । चाकाले ह यनेन भोक्तव्यादाजुयु- 

परसता। इवेचाः कनखौ को मायावी कुण्डगोलकौ । 

वच्जंनोयाः प्रयजल्लेन कार्डष््ाश्च ट्ड्िनः'” भा० ब 

१९९ ऋ | ““दिजात् दिजातिभा्यां यां सवरा बातपान्न- 

कृण्डगोलकयोः संस्कारारेता यथाह ““प्रयोगपारिजाते 

ब्राह्मो “वबाह्ख्यां बाद्धणाज्जातो ब्ाह्भणः ख 
ङ्ति अखुतिः| तस्माच्च घर्डबधिरकुञ्जवामनपद्ध षु 1 

जडगदुगद रोगां शुष्क 1 द्गविकलाङ्श्चिषु | मत्तोग्धततेषु 

स्केषु शयनख्े निरिन्द्र | ध्वसतपुस्वेषु चैतेषु सं- , 
सकाराः सुयेयोचितस् । मन्तोनदात्तौ न भस्य विति 

केचित् प्रचन्तते| कम्मखनधिकाराञ्च पानित्छ' नास्ति 

चैतयोः। तदपत्य्च संस्कार्यं मपरे प्रा्रन्यथा। शंखार- 
मन्त्रहोमादीन् करोताचायंएव तु । उपनेयाच् विधि- 

वदाय्यसख समीपतः! आनोयाग्निसमीषः दा शाविं 

स्छ.ग्य वाचयेत् । कनास्तीकरणादनयत् श्व पिप्रेख 
कारयेत् । एवमेव दिजे जातौ स च्कार्यौः कुण्डगोलकौ '" 

अतस्तख जाह्भखत्वे ऽपि चखाद ऽच्नद्ानभमिषेध दति 
विशेषः | अनेदं बोध्यम् । “अश्ल्कोपहतायां ठ 
पिख्डद्ा वोदुरेव ते" ख्ख क्तः शुल्कदानं विना उप 

गतपरच््ियां जातख वोदुरेव एलत्व' शलकदाने त॒ उत्- 

पादयितरेवेति । अतण्व “यन्न माता प्रलुलोभ रेतः” 

द्त्वादि सत्या कषेत्रिणणएव पिख्डदत्व' भङ्योक्तम् | अस 

म्रस्येन सह समासे आदुदात्तता । तेन निं ताये 

चतरर्थ्या अष्मा० र | कुण्डर तन्निटन्तादौ नि" 

क्डि-दाहे भवे च। दाहे स्त । 
क र्ड क एण्तराद्रलमेदे । “ण्डकदिलसेन च वद्धः कन- 

कध्वजः'"भाऽा०१८६अ०, क्,ण्ड+सखवार्थे क | २् शाय, 

क्.ण्डकोट गक खे योनिक् श कौटद्व विचारणशन्खत्वात् | 

शपतितब्राद्धणपुत्र २ जारजातव्राह्यणयपुत्रे दा सौकासके 

& चार्व कव चनाभिन्ने पुरुषे च मेदि° | 

क्.श्डगोलक न° कण्डे गोल' गोलाकार कं जलम । 
१काञ्चिके हेम च०। स°दन्दः। रकुण्ड गोलकयो : समा हारे च ! 

क. ण्डङ्ग ए क्.र्ड' तदाकारं गच्छति गम-बाश्ख डिद्ध | 

निक्,्जिकात्ते हेम तख ल ताटिनाऽपिधानेन क, रा 

कारत्वात्तथात्वम् | च शताधिका" भा० आ ६७० 

क, ण्डज ० त राद्पुलभेदे “क ख्ड़जदित्रकचच व दुःशला 

क.ण्डजठर् एक्. ण्डद्व जठरमद् । १क ण्डाकारोदरे शक 
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भिभेदे ए ““आल्रेयः क् र्डजठरो दिजः कालघटस्तथा" 

भाग्कार ५२३अ०) 

क ण्डधार लि क्.ख्डं क.ख्डाकारः धारयति धारि उ 
ॐ 

प स | नागभेदे, ““मखिमान् क् णडधारद्च कर्कोटक- 

घनञ्जयौ'? भ]° स° €, 

क र्डपायिन् ए भृज्नि कुर्ड न क् ण्डाकार चमसेन पिबन्ति 
9 ० ॐ 

सोमम् पा-शिनि। क्ण्डेन सोमपायिषु सयजमान 

पोडशत्विकसाध्यसलमभेदकारिषु 

क्.ण्डपायिनामयन न° ६तण्यनुज् स । शत्भेे तदिति- 

कन्ेव्यतादि म् अशण्रौ ०१२।२।२-सूलादौ उक्त यथा 

“कुण्ड पायिनाखयनम् » सू० । ^“यतच्रामकमिदं सत्रमभि- 

कतं वेदितव्यम्" ट०। ५भासन्दौच्िता भवन्ति? स्*। “खयं 

मासशब्द् एकाच्नविंशतिरान्े उपचरितः, काच्वविंशति- 

रात्रादिकं सावनवद्भवतोत्यधेः'' ढ० । “ति मासि सोमं 

करौखन्ति” सु° | ““अयमय.पचार एव दीचाकाले | 

माखतोते दौ्लिताः सोमं क्रीशन्तोत्यधैः"" ढ° | “तेषां 

दादथापसदो भवन्ति "स्५। ““सालिकाशान्दोच्ताखामपवादो 

दीक्ताविधिः, तथा सालिकाणाख्ृपखद्ामपवादोऽयरपस- 

दिधिः” । “लोमरूपनहय प्रवग्ब पत्रान् त्साद्योपनद्य 

वा मासभमग्नि होल" ज् हति"'स्०। “'उपत्सखतोतान्च प्रव 

ग्यं पात्राण्य् त्साद्योपनडा वा तानि तानि, ते एकं मासम् 

अग्निहोत्र जहृति सायं प्रातः" ५।५प्रातर्पक्रमः साय- 

सपवगेः"'स्° “प्रातःकाल प्रथमप्ाप्त्वात् उपसत्काणे 

दादगाहेऽतीतेऽग्निडोबख प्रातरारम्भान्रं मित्तिकादग्नि- 

ोत्रात् कब्मरंत्तरमेतदिति न्यायविदां प्रसिद्धम्'ट° । 

“बासु दरभेपूणंभासाभ्यां यजने ” ख° । ““अग्निहोत्र- 

मसेऽतीते ततः अनन्तरनेक' मासं दशपूणेमासाभ्यां य- 
जनते". |““क णबल्तेऽहर हः पौ शभास्या, शुक्तपक्तेऽह- 

रहरमाबाख्यवा, भित्रावरूषयोरयने तथा दृष्टत्वात्” 

सू्० । ““रवमत्र॒सुम्पादनोयस्--चथा रष्णपच्चादौ 

पौ्यमादा;इः सम्भवि, तत्र दीक्लारम्भः कर्तव्य 

इति" द° । “मासं वेश्देतरेन'" सू्*। <य्हरहरनेन 

यव्यम् | वैद्धानरपा्जन्या ठु न भवति आरम्भा- 

यत्वात्तस्याः, स चारम्भःसत्ने न प्रसक्त दति''ट०। “भासं 
वर्णप्रवामैः मासं शाकमेषेः तेर हरहर जेरन्?म्०८८य- 

काडेनापटज्छ प्रकते य हसमापनोयतवाद् दयेन वा कु््य- 
म् । अध्वयुप्रत्ययत्समापनभिनि ग्थितिः'"द०।८“मासं शु- 

नासौ रोवे" ' म्०। ““अनेनाष्य इर हरेव"" इ०। ५ सद् इमांसः 
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पूयते तददरिषिः समाष्याग्निप्रशयनादिधर्मोत्सादनादि 

वौपवसधिकं कभेन्छत्वा भूते पर्यु" स्०। “यद्र इनि 
मासः पूयते नञ्जिन्नडनि शुनासो रोये समाष्य तदन- 

न्तर' यदि पूवमेव प्रवग्यं पाल्राग्य तसादितानि तदाग्नि- 

प्रणयनाद्यौ पवसधिकं कमे ठत्वा सुत्यार म्भः” ० । ““तद्धोक 

उपसद्धय खषानन्तर' कुवन्ति तथादष्टत्वात् सौत्यान्ासा- 

नम्निहोत्रादीन् वदन्ः'”स्०। ^“ तदिद्मभ्निप्रणयनाद्यौ प- 

वसथिकं करं कुख्डपायिन†मयने अग्नि होलादिमासेभ्यः 

कत्तं व्यमि क्तम् तले क व्याधः तत्कमा-ग्नहोत्ादि- 

मासेभ्यः प्रागुपसद्धयोऽनन्नर क्तं व्यमिति । तत्र डेत- 
माधः प्रकतौ तथात्वादिति | न ग्नि होत्रादिमा- 

सेभ्य उपरिष्टात्, ज्रियमार्ं वा कौौपवसधिके घत्यानन्र- 

ख विद्यमानत्वादिति । तथादष्टत्वात्साधार भिति, तत्- 

परिहाराथं मग्निहोतादिमासान् खौत्यानिति | कथम् ? 

अस्य सत्रस्य गवामयन प्रङतिकत्वात्तस्य सां वत्धरिकत्वात् 

कुण्डपायिनामयने लिष्दादयः ध्यमासा एकः पचः, 

अग्नि होलरादयः षखमासा अपरः प्य इति मन्यमानाः | 

णवं च उपसदाञ्च छत्याद्च तथे ओौ पवसथिकख लतत्वाञ्न 

कञ्चि तदोष इति 'वदन्तोऽग्निहोत्रा{दमासेभ्यः प्रायुण- 

सद्भ: ऊध्वं मौपवस थक कुवन्ति । यशतदडुक्घम् भवनि । 

अग्निडहोलादिमासान् इत्यालिति मन्यमानाः तेभवः 

पुरस्तादुपसद्धव ऊध्वे' पौ पवस{यक' कम केचित् कुमैन्ति 

प्रतौ तथात्वादिति । यदैतदग्निोत्ादिमासान् सौ- 

त्याजिति वदन्ति तदनुपपन्नम् । कृतः ९ खोमयागखद्- 

पत्वात् सत्यानाम्" अग्निहोत्रादीनां ठ इवियन्नखर्ष- 

त्वाद् शुत्यत्वभिति । यतृएनरिदशक्त गवामयनप्रतिकलत्वा- 

दगिहोलादिमासेः पूवष चसिद्विरिति | तदयुक्तम् 

सोमयागानाभेव गवामयन प्रसतिकल्व'पूर्वप्षस्वरत्तरप च- 

स्वञ्चं ति । अग्निोत्रादयोऽचिन् सते खअप्राङता चा- 

गन्तवः कभेविशेषाः अतस्ते घान्ततृख्वानापन्नत्वभपि न स 

म्भवति | अतस्त षं सत्यत्वच्न सम्भवति । इत्यत्वासम्ध- 

वे तथादृष्टत्वादित्यख हेतोः साधारण्यादसाधकत्रादिव्य- 

नेनाभिप्रायेखोक्तं भगवता चार्य ख' तदनुपपन्नम् इति" * 

५“प शथे दाम्निप्रणयनन्तख्य च श्रः त्यानिमित्तम्' 'बू०।८परो- 

क्ख हेतोरसाधकलत्वरुक्का स्वपच्ल' समर्धयति। आओपवसधेष 

कमे यः पशरुभागः सः इःङूत्यानिभित्तमिति प्््ं च~ ` 

यते "अम्नोषोमाभ्याभिन्द्रौ टतम् स्तावेनमन्र. ताम्" इ- 

त्यादिना | आतो वचनात् प्रथो; छत्यानन्तयमेव स~ 
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म्पादनौयम् | तत्र यग्निप्रणयनन्तत् सोमयागाथेमेव 

पथोरण्य् पकरोति प्रसङ्गादिति पञ्चधेमिब्युक्तम् | अतोऽ- 

जिनप्रखयनख पशोः शरःखत्यानन्यंभेव कु युक्ताम् ' "८० । 
%सखतिप्रणौतचर्यायां च युणखय' द पे पूं मासयोः तथा- 

ग्नि रोल सू००८ तावदौ पवसथकख अग्निप्रणयना- 

देरगिहोलादिमासेभ्य ऊद मेव कर्तव्यतां प्रतिपाद्येदा- 

नौमगिप्रखयनखागिहोलादमासेभ्यः पुरस्तात् क्रिया- 

यां दशेपूणंमासयोरगिोल्रसख च वैयुण्यः भवती- 

ति प्रतिपादयति। कुतः १ इति चेत्, प्रलतौ नेयभिकेऽति- 

परषौते उन्तरवेद्यान्तयो्या गादिदनात् | अतो बैयुरयकर- 

ला दगिप्रखयनन्तावत् परस्तान्न कततेव्यमि्यख वि्ेषोऽ- 
न्येभ्य इय क्स्"' ° । “सदो हविधनान्यागौप्ोयागि- 

चघोमप्र्यनवसतौवरोख डानि पञधा ;न भवन्ति पत्या- 

न्ये के”य्"। ““एवं तावदौ पवसचिकेषु यः, सः अःत्यानि- 

 मित्ततवादगिहोल्ादिमासेभ ऊध्वं कनतव्यदत्य् कताम् | 
 ऋनिप्रयनच्च च्याधेत्वात पथोरप्युपकारकत्वाञ्च षु- 

रस्तात क्रिवायाञ्चागिहे1लादोनां वैयखयकरत्वा ् ददि- 

त्य्. क्तम् | इदानो' येषां शःदत्यावचन नास्ति खल्याद्िभि- 

स्त॒ चत्याङ्भावेाऽख्येव अङ्कभावञ्च सन्निपत्य पकार- 

दारे, तेषां चत्थाकमे 1 शा दिसाधन इत्यकल्यर््पाखां 

खदट्ञ्रादीनाभग्निहोल्रादिमासेभ्यः परस्तात् करणे किद्ि- 

दद्ट' इष्टः वा प्रयोजन" नास्ति। तेषां पुरस्तात् करणे 

प्रमाखं च नास्ति, कुतः १० ^“ततकालाञ्ेव ह् खाः”? 

स्० । “यख्य प्रघानखय यः कालः स एव कालस्तदर् शानां 

प्रधानकाल एव अङ्कानां स॒स्ख्यकाल इत्यथः: | 

तदेतन्नयायविदां प्रसिष्म् । खत .एव प्रसिद्धवड़प- 

दिद्वानाचार्यः “तत्कालाश्ेव तदाः, इति| 

एतदुक्त भवति यखात् प्रघानक्षाला एव प्रधानयुशाः 

तात् सदश्रादोनाभग्निहललादिमासेभ्यः एरस्ताद्क्रियैव | 

तत्कालाञचैव वेषणा दूति चशब्टोऽत् पठितः प्रधान 

काले च गुख्याः कर्तव्या द्तर्धेः। सद्श्मादीनास्पश्र्- 

तावचनम् आभ्य पगम्य सदञ्ादोनि पञ्चथानि वा भवन्तु, 

सत्यानि वा, ख्ेथा तावद् गकोतु7दिभ्यः पुरस्तात् 

क्रिया न स्यादिव्ययमभिप्रायः | शङ्कानां प्रभानकाल- 

। त्यक्त “तत्कालाद्दौव वद्र्ख्णाः, इति | यानि पुनरङ्गानि 

त्रधानकालादिप्र्टानि, यथाखगिमारुतादध्वं मलुयाजे- 
रन्ति” दूति तेषां प्रेता नाखि सौमिकः पद्र्चै्यं - 
अधानादिति । खतोऽनुयाजसदभ्षानि कमा तराखि सोमा- 
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दन्ते नैव विधीयन्त इति प्राप्रे उच्यते” वृ ।५सिद्धसखभा- 
वानां न व्यवधानादन्यत्वं यथा एषटयराभिञ्लवयोः'"स्* । 

५प्रकतौ सिद्धसखभावानां पदार्थानां विकृतौ पदाथा नर- 

व्यवधानमाल्ने ण तेषामन्यत्व' न खात् | अनन्यत्वं च प्रा- 

कतोभकारत्व नाङ्कत्वमपि खात् । प्राकतानां विङूतावुप- 

कारद्वारेण हि पदाथानां प्राभानानामदुपकषारकतवाभित्ययुक्तं 

यदि पर" व्यवधानादन्यत्वः भवति | अतो विप्रशरकाला 

अपि पदाथासङ््, खा एव भवन्ति, तद्यनपगमादिति कमाँ- 

न्तरत्वपत्ते वाक्यभेदादिति प्रसजेत | यथा श््टवराभिञ्व- 

योरिति व्यवधानादन्यत्वाभावे दृष्टान्तः । यथा षटख 

वाभिञ्चवख वान्यख वा सङ्काति शूपविशेषख सध्ये 

यजमानमरस्य निमित्तेन नेमित्तिकमहरन्तरप- 

जायते तत्र तेन व्यवधानमस्ति, तधा षादिसङ्खा- 

तविेषबुद्धिनापेति तददवापोति । यख्ाद्व्यवधानात् 

पदाथौन्यत्वं मास्ति, अत रकौ पवसथकस्यागिो- 

्रादिमासेभ्यः षरस्तात् क्रियाथद्लनिराकरण्णाथेभिदं 

प्रकर्यभारब्धम् । कानिचिदङ्गानि तत्कालानि कानि- 

चिद्िप्रकष्टकालानौत्येवखभयथा व्यवहारोऽस्ति । सवथा 

तावदगिद्धालादिमारेभ्यः एरस्तादौपवसथिकं न कत्तं- 

व्यभिति प्रकरणायेः"*व्°।५सगुणानां द्योव कर्मणासद्धार 

उपलनो वा"”्* ^“शअयमप्यगिहोत्रादिमाकेभ्यः उपरि- 

टादौ पवसयिकक्रियायां हेतः | यस्मात् प्रधानकर्म णाश 

द्वारे उपजने-उत्कर्णे च सगुखानाभेव खगैलोद्धारादिड्टः 

यथा स्ञानभोजनविद्ाराखामडर हः कायां णाङ्कःख चदु 

इरे सयुण्यवोडारो द्टः,छत्कभ च सगुण रवोत्क,्यत, 

एतेषां नित्यका्या यामन्तराले अन च्नौसिन्तिकसपजायमानं 

सगु्मेवोपजायते, एवमल्नापि व शे षिकेरग्न होत्रा दिभि- 

खत्कष्यमा्ं सौत्य कमे त्मनो गुखभूतेन श्यौ पवसयिकेन 
सहोत्कष्यते । हिशब्दः प्रसिद्धो । यसत् सवै उडा- 
रोपजनोत्क्षः सयुखानामेव दाः तश्मादल्लापि सणुणयख 

सौ त्य उत्क्भो युक्त इति तायं” बृ । `“रन- 
छ्मणा त्वत्यन्तस्"" सू० | “्रासङ्किकोऽय' घछन्रह्मएयावि- 

चारः प्रजञताबुपसल्् त्याकालत्वात् । स् ब्रह्मण्यायाः 

अगिदह्ोव्ादिमासानाच्च इत्योपसदभावात् इब्रह्मण्याया 

भावशङ्ग खात्, तत इदषच्यते | सब्रह्मण्याया अय" 

विशेषः । अत्यन्त -नित्यं कत्तेव्या, अग्नि होलरादिमासेष्वपि 
ऋप्राकतेाऽयषाल दूति नोत्च्ञषव्या | अनवष्टते हका- 

लसंशयत्वात् । प्रकतावपसतृद्धत्याकाला उतो ब्रह्मा 
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तकालपि गेष्विभिद्ट।$ऽयते | इ पुनरप्राक्लतत्वात्कालख 

तेनोपलत्षण' प्रलया सब्रह्मष्याया अयुक्तमिति मन- 

मानेनानवष्टता कालसङ्कविशेषग्याऽऽद्ातव्या | चत्यामा- 

गच्छेति कालस थयलादिव्यखायम्ेः | प्रसतौ दादथा- 

हे खयानौत्यादयःसङ्कवविशेषाः किरूपसदहःसङ्का- 

विशेषपरुक्ताः आ होखितमकषत्याबन्यहानि । तत्र तद हः- 
खङ्याप्रयुक्ता इत्य वड्ालस'शयत्वादित्यथं:” ब० | 

““उद्सगभेके इछल्योपसद् णलतात्"" स्* । “ब्रह्मण्याय 
उत्स गंमेके इच्छन्ति सत्यो पद् यत्वात् । किमिदं सन्यो- 

पसह. णत्वभिति ९ सुत्यानामेवायङ्ग, णो नोपसद्ां करमा- 

ह्लिङ्क' बलीय इति| अतोऽयखपसदाङ्क,ख उपसत्का- 

लवन्तिं त्वात् उपसद् णत्वोपचारः अग्नि होत्ादिमासा- 

नामषुत्यत्वात् उपसत्कालत्वात् स॒ब्रह्मण्योत्स गे मेक पाध 

रित्यर्थं:'" ०। ५-क्रया त्वेव प्रत्ते छन्तमगत्वाऽवस्याने 

राषः'“सू* । “अस्छाः क्रिवं व निद्धौयते सोमयागसाध- 

नस'स्कारत्वात् मन्त, प्रतौ सोमयागादू्व॑' यावतृदु- 

त्याक्षालस्तावद्ा हूयते । तदददत्राप्याह्कातव्या । तावतः- 

कालस्यो पशत्स्ते वेततसम्बन्धादस्या ट पसत् सम्बन्धः तदभा- 

वाच्नाखास्यागे युक्तः। अल्रायमपि विशेषोऽस्ति 

छौ चिव्यादपि न त्याज्या | आदितारभ्य सर्वेष्व वाहः- 

स्वाद्भयन्नि कथमिदानीं माह्यन्ति । ननमय सोमो+- 

भन्न द्यत इति देवतायाः शङ्का खात् तन्निटत्य- 

चं माह्वातव्याः। प्रारब्धस्य मध्ये व्यागख्य कारथाभा- 
वात् त्यागे देष एव खादित्यभिप्रायः | ¦ परवद्र्थविचा- 

राऽब्र ख्पदाधेपरिन्नानायै एव | अतिप्रौषः शःचुत्यख्- 

पोद्यत दति"" ह° । “लिता भास" पञ्चदशेन मासस् 
सप्रदशेन मासम् एक्शन मासम् लिणवेन भासम् 
अटादगल्रयस्त्रिशानि हादशाहख्य दशाहानि । मडहा- 

ब्रत श्वातिरालञ''स्०। “अत्र एष्यरख पञ्चभिरहाभिः पञ्च 
मासाः कर्ंव्याः। प्नाष्टादभाद्ानि दशरात्रो महा- 

ब्रतसुदयनीयः | शत्क्लोक्गत्वाच्नाल् प्राय णोयः'' ० «सके 

यज्ञेन यजन्ते य एतदुषयन्ति'"सू०। “स्तुतिवादोऽय बनू- 

नामव सम्भवाद तिक् समासोऽनेन, सृलकारो न सूलितः। 

स कन्त व्यदेत् परप्रत्ययादेव कसब्यः'” नारायणात 

कात्यःश््ौ ° २४१४,२, लादौ विशेष उक्तो यथा 
"कर्डपाशयनामयनं पौ रुं मासौदीच्चम्'' ० । कुण्ड पा- 
बिनामयनमिति स्त्रख संतता कख पौर्माखां दीत्ता 
भवति" ककः | “चतु वाऽपरपचचद्य''खछ.०) इति पि- 

कञः फालगुन7परपक्षख वा चैला पौखमाखामिति 
ककः ““मासं दक्वाः”'सू* । “तस्य भवन्ति'"ककंः | ““सोम- 

खपनद्य छत्यास्थानेषु मास्षमग्निहोलरः जुह्वति” ° । 

सोमोपनद्नं कत्वा यानि दइत्यास्थानानि तेष्वगिहोन- 

होमः । चगो च सायारम्भः प्रातरपवगेस् ततर 
दावपि होमौ कारसैक्याततन्त्रे णोपक्रभितव्यौ | प्रधानस्य 
ठ भेदः चग हीतेनागुयी' खायमाड्तिं त्वा एन उतु- 
गेहोतेन सौ रोमा्तिं जुहोति तन्त्र णोत्तरां सोति । 

गाहेपत्यकाय्यं' तत्र प्रागर्भितिणव न शालाहाग्यः, 

ज्योतिष्टोमे डि तच्छरुन् न चागृहोल्' च्योति्टोमः 

न च तदङ्कत्वमिति आ्वनीयस्वतिप्रणयोत एव" कञः 

५सोमवन्धन ू वंकम् श्रत्रागिहोत्रश्टोनित्ागुहोल्धमा- 
तिदेशः ततञ्च तद्खमेकं कमाँन्तर भासपू(्तपय्यंनत' 

प्रत्य इ' भवति" सं°व्या०। ““दशेपूे मासाभ्यां भासम्” सह| 
“नये बुः" "कक्षः । ““पच्तादौ यद्यदविस्त्स्वसिन्'" ० | 

““पश्चस्ादौ प्रतिपदि यद्य इविस्टेव सप॑खिन् पे भवति 

सकले शक्त दरगे रिः, सकले छष्णे पौ स मासेटिः'°रं<व्या५। 
“सारस्वते च प्रथमे” °| “णवभेव'"ककंः ^“ तन्त्रेख वा 

शमस्तचोदितत्वात्”” स | “वाशब्दः पचव्यारन्तौ 

तन्त्रे येव दशेपूषयमाखौ करव्यौ समस्तयोशिं चोदना^टर्भ- 

पौखंमासाभ्यां साखमिति"” महाल कालमेदकः तस्ादगि- 
चहोत्रवदल्नापि तन्तरभेव'” ककः ^“न दर्भपौःंमासदखय पत्त- 

भेदेनादुशानम् किं नि तन्ते ण कर्तव्यौणकुतः १ समस्त 

चोदितत्वात् समस्तयोरेव दशपौखं मासयोः प्रत्य मास 

पर्यन्त" विदितत्वात् सारस्वते त॒ ए्षभेदेनेव, तत्न तथैव 

विधानात्? सं°व्या०।८खगि् होत्र च" स *। “अद्य त्ख 

पूरवमेवाभिडितो न्धायः'' ककः तन्त्ेखन व॒ निव्धागि- 
हो्रवत्सायम्मातः एयकष्टथगिति अतो दिवसे एव साय- 

स्भातस्तनमगिन् हो" तन्त्रे यैव होतव्यम् रककालत्वाद- 

हानि तन्त्रेण प्रधानाह्तयस्तु भिनद्धाः› सं°््या०।४घड्- 

साखा खातुमसपवेभिः'” सू्° ““नीयन्बे देखदेवेन मासुस्"* 

““वरूणप्रधासेर्मासम् साकमेपैमासम् शुनासौरीयेख 

मासमिति त।गड7° इतेः” ककः | “एक् एथक् - 

चत्वारो भासा नेयाः?" संण््या° ॥ ““सौकमेधा दथमूरं- 
मासवत्'" स् । ““तन्त् शेतयक्तो न्यायः" ककं: | “सोमा 

या सामान्वात्"'मूर | “ते अरिन् होत्रादयः सोमा वा 

भवन्ति कृतः सामान्यात् सलर' हि सोमया गौ : पूरौयम् '" 
संव्या०।न ज् होतिशब्द्त्'* स् नैतदेवम् सोमा एति कुतः? 
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कर 

रतत् १ जु होतिशब्द्ात्^“मासमम्निहोल जुहोनोति” ज् 

होनिशब्टोऽल भवति न चाखौ सोमयागेषु प्रसिद्धः तान्न 

सोमा इति""सं°व्या०। “काममितरे” सु । “दतर त्क 

दशेपू्यमासादयो भवन्तु सोमाः न हि तत्र जु होतिशन्द् 

दति नेत्य् च्यते दभेपूथेमासादयः चन्द्] निरुपपद एव 

दर्थपौखंमासादोच् सोमान् तब्र्याययन्ति सोसोपपदाः 

निरूपपदाद्ेते मासं दणपौखं मासाभ्यामिति तसाद- 

सौख माखादयोऽपि न सोमा रते"” सं°व्या० | दभेपोखं- 

मासादयः कामं सोमा भवन्तु यतस्त जु हो तशब्दो- 

नास्ति परमार्थतस्तु तेऽग्यल्न सोमा न भवन्ति यतो दभ- 

पूं मासादयः शब्दा निरुपपद अत्र॒ चर यन्ते न चात्- 

माशखसोमा दशपू माससोमा इत्येव' सोमोपपदाः अ- 

तस्तेऽपि न सोमा इति सिद्वान्तः । वं षणमासाः प~ 

रिपूरः मासात सत्र सावनच्जिशदिनाद्मकः अधो- 

त्तरे षट् ख॒ मासेष्वडान्याङइ'?ककः [दति जआातवतोरयन - 

पूवेपक्चेण षण॒मासान्सू० | “'तिवातवतेारवगस्ध पूवव - 

पूवव पक्लेख षणमासान् नयेयुः | तल विशेषमाह'” ककं: 

“उत्तमे लयोऽभिञ्चवा दशरात्रो महात्रतम् ” स्०।“उ त्तमे 

दादे मासे एतान्य हानि भवन्बि""सं°व्या० | ““उपरिष्टा- 

दतिराचरं भवति" ०} “रुख हतेः यदन्यतरतोऽति- 

रालस्ते नाहौन इतिः" देव०““कन्ते एक उद्यनौयातिरात्र 

ख्व भवत न प्रायणीय इत्ययं :'"ककंः ¦““उभयतो वा"*स्० 

«ऋतिराल्लो भवति सत्त्वात् अनुस हच्ुतिस्तु अद्टोनत्वेन 

संस्तौति तयम् ? इविर्यनन व्यवहितत्वात्" देव° “°य 

वोभयतोऽतिरात्रं भवति प्रायश्ौयञ्चोदयनोयश्चात्र द्वावपि 

भवत दूतर्थ:"" संज्या० | “विये न्न स्थोऽतिरात्रमेके सो- 
मानन्तयाँ ” सृ°हवियेन्न भ्योऽवसितेम्थः एके प्रायणौयम- 

तिराल्रमिच्छन्ति एवं सोमानन्तथं भवतिण के तन्न च्छन्ति 

अग्नीषोम योत्तरकालता हि तख प्रसनौ दष्टा इहापि तद- 

देव तस्मात् प्रागेव ह विये न्नेभ्यः प्रायणीयः?'ककः उभयतो 

$तिरात्रपक्ते प्रायणौ यमतिरात्रपेके आचा्यः"" हविर्यन्न 

भोऽग्नि डहोत्दर्भपूमास चातमा खपर्भ {: पर" कुन्ति 

रवं {इ सव्वे^षां सोमयागःनामानन्त्य नव्यवधानं कत 

भवति इतरया ह विर्वन्नव्यं वधानं स्यात् रके रतन्र 

वाञ्छन्ति यतः प्रतो प्रायणीवस्ाग्नीषोमी योत्तरकालता 

दृष्टा इहापि च तद्वदेवालष्ठानं युक्तम् तस्राइवियैन्नेभयः 

पृषे णव प्रायणीयो भवति | अन्येभ्यः सन्रभ्योऽत्र विरे 

षमा" सं°व्या०।..अत्सरुकाः कण्ड तिहा व्रमसाः"'स्०| 

नि श्नु र्वे च 

[ २०९१] 
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कुण्ड 

अत्सरुकाः अदटन्तका कुण्डप्रतिष््पराः दत्ताकाराः कर्कः | ` 

“अल अतसरूका अन्ता सलक्ञापकचिद्कदर्डरश्िताः 

कुर्डप्रतिद्पाः कग्ड़ाकारा इत्ताञ्च भवन्ति" सं°व्या०|' श्रद्ध ~ 

चिं जस्ती ण त्रीखि कर्मा "ख कुण :2?स०। ^“अलर कण्डपा- 

यिनामयने वच्यमाणाः पञ्चत्विजस्ीखणिली(ण कम्परी-ण 

कुवन्ति ल्रयाणांत्रयाणार्टत्वज्ञां कम; रकौकः करो{त'' 

संःव्या०“होताध्वयेवपोलोये चय्] ““च वट् डौ तं च" 

ककः | ““उद्भाता नेद्ाच्छावाकये"्०।.*सेलावरुणो जहत्व- 

प्रातिवरे"” | “शरस्तोता ब्राद्यणाच्छ'सिखावस्त ोल्लोये'" 
सूः [13 + £ ‡** + ५4 नि- 

° | “सवत्र प्रथमान्तः कतां ' संऽ्व्या० “श्रतिप्रस्थाताग् 

धौते ले'"सू। ““चकारः स वैत्राचुवनत्तं ते” ककं ः। ““स्या- 
सनेभ्योऽलुस'सपे मितरा ण” स्० “ासनशब्ट्ः स्थान- 

काचो रुख्यस्यानेभ्यः अनु प्र-प्र परकोयाखि 
£ सै ४५ € १ [9 ११ ४ 

काणि कुयुः सकरम कन्तु कस्य चरि ताधेत्वात्' ककः । 

कुणडपायिनामयनन्याय एः जेभिन्य क्तं कुण्डपायिनामय- 

ननामकसन्ने ऽग्निहोलपदयस्य प्रकताग्निहोत्रात् कम्पन 

रत्वप्रतिपादके न्यायभेदे सचन्दायो जे*सू* दर्बितोयया 

“प्रकरणान्तरे प्रयीजनान्यत्वस्'* ज ०स्° ““कुर्ड पायिना - 

मयने श्र.यते-सायम् अग्निहोलं जुहोनि, मासं दथ 
पूषेमासाभ्यां यजते"इत्ये वादि । तत्र सन्द हवते, जिं 

नियते अग्निहोत्रे नियतयोञ दशपूणमासयोमांसो वि- 

धौयते कालः १ अथ किं नियताग्निदोत्रात् नियताभ्याञ्च 

दभेपूमासाम्थां कर्मा तरविधानम् ?-दति । किं तावत् 

प्राप ?-निवतेष॒ कालविधिः दूति कुतः १ कालविधिसः 

प णण ड्ट्ामासमिति। कथं कालपिधिसर्पता?। 

यत् अग्निद्ोलरं ज्ञडोति-दनि विदितं, मासमिश्यविदितम्। 

णवं च अग्नि होतरशब्दा दशे पूशमासशब्ट्ञ्च न अर्थानर- 

हत्ती भविष्यतः तसमात् कालविधिः ननु कुर्ड पायिनाम- 

यनप्रकरणं बाध्येतेवम्" । कामं बाध्यतां, वाक्यं ह 

बलवत्तरम् | णव प्राधं ब्रूमः, प्रकरणान्तरे श्रय 

माणं वाक्य" यख प्रकरणे तस्य वाचकं भवितुम ति । 

नदु प्रत्यच्चोऽग्नडहोनरख 

विधिः| न, इय् च्यते । कथम् ? । उपसद्िश्चरित्व ति 

¢ ¢ 

दशेपूणमासयोञ्च रुण 

हा. क्वा इदमभिधौयते, नच, उपसदोऽग्निहोलस्व द- 

शपूशेमासयोख्च सन्ति| तमात् अशक्यः तत्र मासविधिः 

प्रथ उच्येत,-डपसदटोऽपि विधीयन्त" इति। तधा 

युखच्रिधानार्थे , सखिन् वाक्य अनेकगुणाधिधानात् वाक्यम् 

भिटोत! अखिन् प्ते पुनरतन्तम अरग्निहोत्रपड्ट्ा न 



कर [ २०९२ | 
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कमै विेत्यति तेन वाज्यमेदो न भविष्यति | तसात् 

कमालरम् इ{त सिद्धम्" भाव्यम् । 

तत््वभोधिन्यां विडतनेतत् यथा 

“पस ् भञ्ञरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति दर्शपौखंमा- 

साभ्यां मासं यजेतेनि"च,यते । उपसद् ज्योतिटोमयागे 

दीच्ञादिवसादू्र॑ सोमाभिष्वदिवसात् एव्वं कत्तं व्या हो- 

सविशेषा इति साच्वाचाय् प्भ्टतियान्निकभोमां सकाः तत्- 

प्ररिपाटी च(डावका) इत्वखद् शप्रसिद्जलपात्तसडशाका- | 
रकम्बसरीवादिवदनेकरेखाविशिष्टास्रभागम हावो राख्य पा- 

लबिशेषः ततसंस्थानं यथा नखिन् पाले यवागूस- 

हितः दभि त्वा संद्शाकारकाष्टदह्येन तख सरीवां त्वा 

दक्षिणावत्ते'न प्राटत्य टकवारः तत्र स्वित' प्रत्न यवा- 

गूदधि जद्ोति वाभावत्ते नापरवार्भिि वारद्ययद्ो- 

मेनेकोपसषड्धवतौ त यान्निकप्र सिद्धिः] उपसङ्धरि- 

त्यमेदे टतौ याञ्वमेधेनेव्यादिवत् तथाच. उपसट्यागा- 

चरणं छत्वे यथं: एतेन ““उपसत्कथ्यते तत्र सतिले्रौ- 

ह्िभिञ्चरूरि ति मोमांसानभिन्नसय कलनं निरस्त' मौ- 

मांसासचन्धुा केनापि तथानभिधानात् | अत्र “वाव 

च्जोवमग्नि होत्र जहोतोति'" छतिप्राप्रान्निहोत्रमनूद्य 

उपसदान लश्च मास ध्यत्वद्च ति युखडयं विधौयते कि" 

बा विश्ि्टकम्पन्रमिति संशये नायं कम्मरान्तरविधि 

गैरवात् किन्त ल, साग्नि होत्रे गुषडयविधिल ववा- 

त् नच प्रकर्णान्तरपठितत्वेनागिो्पदाचुक्ञप्रखोष- 

स्थितिरिति वाच्यम् ऋग्निहोत्रशन्द्स तनैव शक्ते नाना- 
चेत्वामावाञ्च प्रकरणान्तरे भस्थितिसम्भवात् न च कथं 

ते वागिहोतरद्शक्तिः कौ णड पायिन7मयनेऽपि तच्छक्तिं 
स्मावादिते वाच्य ^“याउच्जोवमगिहोव ज॒होतोति'? 

खय् क्रागु होल “यदग्नये च प्रजापतये च सायं 

प्रातु होतोति"ज्ला देवताकाङ्कानिरासेनाग्निङोत्रपदस् 

यएगनामपरत्वेन क्त्र खद्त्यात् इह तु देवताकाङ्कानि- 

रासाधेम् अग्न हौतमिःत व्य् त्पत्तिकल्मनेनाग्निदेवता 

कव्वङ्पोपाधिडहोत्रयुणयो गाद् गौ णत्वलापि ज्ञापितत्वात् 

मानाशक्िजल्यने गौरवादिति यापर उच्यते प्राप्न क- 

खि गुणदयवि धाने वाक्यभेदापत्तेः तथाहि किं मा- 

ख णव विक्रौवते उतडपसद्भचरित्वेति उपरुदपि, नादाः 

नित्याग्निदोत्रे उपसटोऽसत्वेन लस्यापि विधातव्यत्वा- 

दिब्ब भयगुख्यविधौ वाक्यभेदापत्तेः प्रधानाङवादेन युख- 

कूख्ड 

परकारकाङ्कतया एकगुणविधानेनाकाङ्घानिरन्तौ 

विधेयान्तरं ॒प्रति आकाङ्काखुल्याव्य वाक्यान्तरकल्छनेना- 

ग्निद्ोत्र' मासं कुर्य्यान् अगु होलखपरसदनन्तरः कु 

दिति विधिद्धये पर्य्यवसानात् अमू हयं विधेयं स्थात् ततर 

प्रये कगुणाडषाने प्रे कमपए्वं मित्यपृख्बं दयं भिः तानुा- 

ने च प्रत्ये कजन्यापएव्वं दयस् उभाभ्यां विलक्तणमपववे" 

वा जन्यत इति गौरवं विशिष्टौककम्स विधाने गुखानां 

प्रधानसखद्हपनिब्बां हकाङ्कतया साङ्कपरधानजन्यमेकमेवा- 

पूवे" विधेयं खादिव्यपू्वै क्यादेकविधिः | अतएवोक्तं 

“प्रापे कम्मण नानेकोविधातुः शक्यते युखः । अप्रा- 

प्रे त॒ विधोयन्ते बहवोऽप्ये कयल्नतः'” । विध्यन्तरप्राघ्ने 

प्रधाने अनेकगुणोविधातुः न शक्यते वाक्यभेदापदे- 

रिति शेषः अप्राप्रे ठु प्रधाने बहवोऽपि गुणा एक- 

यल्ञत कवाक्यात् विधीयन्ते नानायुखविशिष्टौ कप्रधा- 

नविधिसम्भ्रवेनपपूर्विक्यादिव्र्थः । नरैकयुणविविष्टापर- 

यणोविेयः यथागि होतरखपसदनन्तर'सास रुख दति 

न वाक्यमेद् इति वाच्यम् गुणानां परस्यर' विशेषख- 

विशिष्यभावेनान्वयवोधे निराकाङ्कत्वात तथाच जेभिनि- 
सहव ““युणानाच्च पराय त्वादसम्बन्धः समत्वात्"? | गुखा- 

नां विश्षखानां अद्धानाच्च परस्यरमसम्भन्धः विशेष्यवि- 

शेषणभावेन नान्वयः पराध त्वात् इयोरपि ईविजेष्यान्वयि- 

त्वात् तधःसयेव कथः नान्ववत्तलाह समत्वात् इयोरे- 

व प्रसाकाङ्कतया ठ्छद्छपत्वात् न परस्मर' गुणप्रधा- 

नभावः। यत्तु परप्सरेश्छो न गुखहयैक विधित्वे वि- 

निगसकाभावादभयोरपि विशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन च 

विेयत्वेन वाक्यभेद इति, तन्न विनिगमकाभावेन वाक्य 

स्व दं विध्ये ऽपि नापृब्वं भेदकत्सना किन्तु कारण तावनच्े- 

दकभेदेन कारखभेदमाल्रम् अन्यथा ईडशवा्भेदख वि- 

शिष्टौकप्रधान विधिपल्तेऽपि सम्वात्। किरुपसदानेन्त- 

विशिष्टो मःससाध्यत्वपोशटत माससपध्यतविशि्टे वा 

उपसद्ानन्तयवैशिच्छमि{त विनि गमकाभावात् | नचेकत्र इ- 

यिति न्यायेन विष्ये युगप दिशे पणहयमिति वाच्य वेदे 

विशिष्टैशि्छबोधस्यौत्समिकत्वात् | किञ्च विशेष्यविशेष्रख 

भावस्य द्वैविध्ये ऽपि बिशिष्टख्यानतिरि कतया कारैक्यात् 

कार्क्याञ्च न काय्य कारशमभावभेदोऽपि एकाङ्कापू्" प्र- 

व्येव परस्यरसापरत्चतया उभयो द्धं ठुत्वादिति वाक्यार्थैक्या- 

च्रोक्तिभेदखूपवाक्यभेटोदोषाय कारणतःवच्छ द्कगौर- 



कुण्ड 

तथासैताटशलाचवट 'हितकौ ण्डपायिनामयन प्रकर एपाढ 

ख्व कम्रा तरत्वे प्रमाणं तथाच सि्ान्तसूत्रम् “प्रकर 

ान्यत्वे प्रयोजनान्यत्वभिति'' अतण प्रकरणाहाक्यख 

बलीयस्ात् शक्तया नित्यागि दहोनखोपस्विव्या रुणवि- 

धिरि्यपि निरत्तं॑तथ्योक्तगो रवपराहतत्वात । णवञ्च 

मौण्यागिद्धोल्मदप्रयोगस्तदम्सातिदेशाय : अतण 

<ेवघ्राडादौ चाइशव्तो गौ स्त इन्र ्रप्नथ : जौर्ड- 

पायिनामयन इवाग्निहोलशन्द् इति” खाङ्खविवेकः | 

कुण्डपाय्य पु" कुण्डन कुणड़ाकारेण चमसेन पयते सो- 

मोऽत्र आधारे चत्-पा° युगागमञ्च । कुण्ड पायनामय- 

भयननामके सत्रभेदे ““यस्ते शटङ्टषो नपात् प्रणपात् 

कश्ड पाय्यः'" ० ८११७११२ 

क ण्डभेदिन् घ° श्तराष्ट एल भदे, “अनाष्टयः कू्डभेदी वि- 

रावौ दवेलोचनः' भा०्वा° ६७ 
कर्डल पुन० अद्ध चाँ०। कण्डते कण्ड़यते कडि- दाहे कड 

रक्तायां वा क्तरि कम्मनि वा इषाऽकलच, कर 

कण्डाकार लाति ला-क कुणडस्तदाकारोऽस्त्यसख 

सि्मरादित्वाज्ञच वा । १कखं भूषणमेदे “कनककू णड लवान् 

किरिढी"" विष्ण् ध्या २बलये ३वेटने सेदि° ^“मरड- 

लानि पताका भरोचोः कुण्डलानि च” छु ^“अचे- 

तान्य् पकसयोत समावत््यं माने मणिकुण्डले वस्तुग- 

मित्यादि!” आश्च ग्ट कुण्डले आवरञ्नीत'' तत्वे व” ते 

च सौख" एव यथाह मनुः “यन्नोपगोतं बेदद्च उभे 

रोको च कुण्डले" “ताडका चलङूपालुर्डला'” रघु 

कर्डलना स्तो कुण्डवं वेटनं करोति कुडव + भा- 

वे युच । वेष्टनकरणे (वेडा देओया) «फण भाषितभाष्व- 

फक्तिका विषमां कूण लभामवापिता? र 

क्.ण्डलिका स्तो मात्रा मेदे तज्ञच्तणं यथा ““कूण्ड लिका 

सा कथ्यते प्रथमं दोहा चन्न । बोलाचरचतुषटयं प्रभ- 

> 
नघ | 

वति विमलं तल्न् ¡ प्रभवति विमल तत्र पद्मतद्ललित- 

यमकम् । अष्पदौ साभवति विसलकविकनौगलगभकम् । 

अपदो सा भवति छखितप'लतनर्ड लिका क् ण्डलि- 

नायकभणिता विवरुधकें कुण्ड लिकेति' 

क्र्डलिन् णु कुण्डलं पाशाकारः वेष्टनं वा स्स इनि । 

१सपे स्तियां डेषु रेवरूचे तस्य प।यास्वत््वात् तथा- 

स्वम् । रेमयूरो पुस्त मेट° ४विलद्धगे ५बेनयुक्तो 

व्रि स्तिवां डोप । सा च (जिलेपौ) इति््याते पकान्र- 

मेदे भादप्र ततपाकप्रक्ारो दितो वथा 

[ २०९३ | कुण्ड 

“नूतन चटमानोय तदान: कुशलोजनः। प्रष्याह्गपरि 

माणेन द्ञ्नाऽच्लन प्रलेपयेत् | द्विप्रस्यां समितां तत्र दध्यस्त 

प्रस्यसभ्सितस् | इतमङ्खं शरावञ्च॒घोलयित्वा घटे च्िपे- 

त् । चखातपे स्वापयेत्तावदधावद्याति तद्स्ताम् । 

स्तत ज्िपेत्माने सच्छटदर भाजने त॒ तत् | परिभ्वाम्य 

परिभ्वाम्पर तत् सन्त्र ते पेत् | एनः एुनस्तद्ान्या 

तत- 

विदध्यान्मण्डलाकतिस् । तां खुपकां टतान्नौत्वा सितापाके 

तचद्रये। कपू रादिदुगन्धे न स्ञपयत्वो इरे त्ततः । णा 

कृुर्डलिनौो नाम्रा पुष्टा न्तिबिलप्रद्ा | धातुटर्गकरो 

इष्वा रुच्या च ल्िप्रतपं णी? । 

तन्तरसारप्रसिङ्धे मृलाधारस्विते घट् चक्रमध्यवच्तिस्ये 

देवीभेदे यथा “ध्यायेत् कुण्डलिनं सृ्छां मूलाधार 

निवासनम् ] ता्मिष्टदेवताद्छपां साङ्ग लिब्लयान्विताम् 1 

कोटिसौदामनौभासां खयम्भ लिङ्गव षिनोम् | नाच 

ल्यष्य सहदेवीं प्राणमन््ेण साधकः | उद्यदिनिकरो- 

द्योतं वावच्छसं ददासनः । अशेषाशुभ शान्त्य समा- 

ह्ितमनाञ्खिरम् । ततप्रभापटलब्याप्र शरीरमपि चि- 

न्तयेत्"' इति 

कुण्डश्यायिन् पु तरार खपघलमभेदे “अपराजितः कुर 
शायी विशालान्तो टढाधरः'' भा० ०१७ 

कुण्डिन् ए* टतरारटपएत्रभेदे । “गण्डा विरजां व 
भा० खा ११७अ० | “"अद्ट- 

ते जारजः कुण्डोख्टते भक्त रि गोलकः । 

र्नमश्नाःत स कुर्डाभीति कव्यते"'देवलोक्ञं २कुण्डगेाल 

कयोरद्नभच्तके त्रि° स्त्रियां डप “्यगारदाही गरदः 

दुःशला च शताधिकाः 

स्तयो 

कुर्ड।शे सोभविक्रयो?' मनुः ““अन्रती वपल 

कण्डाशौ सोमविक्रयी" भा० अनु. ४३अ 

कुण्डिक ए० कौरवे राजभेदे । “्टतराष्रोऽथ राजारीत् 

तश्च एलो ऽथ ङ खडि: | स्तौ वितकः कुर्डान्तः कु रष्ड- 

नखापि पद्मः" भा० आ० €४' अयञ्च तराः 

दुर्ये ननपिठभिन्नः करूव'श्यः तत्रैव विस्तरः | 

कुख्टिका स्त्लौ ङुडि-ल । १ कमऱ्लै हेसच | 

५ पिठरे ( कड) शब्द् च° | 

कुण्डिन् द्रि कडि-खिनि- इर्ड अस्यर्थे 

शकुण्डयुक्ञो स्तियां डोप “रावणस्तु यतिर्नत्वा खण्डः- 

कुण्डो त्रिदर्डष्टक'' भा० व° २७७अ० “दण्डो उलो 

च क्ख्डो च दिजानां षार णस्तथा”भा०व०१४अ० इत्य् ~ 

दूनिवां | 

क्तो २शिञे पुर ““रत्रभार्डभेटे स्ली “सन्ति निष्कसह-' 



कुत 

सला कुर्डिन्यो भरिताः शुभाः'" भाग ०५९ अ०'कुर्डि- 

न्यः पाल्रभेदाः “भाख्डिन्य इति वा पाठः" नीलक° | 

कुर्डिन इति पाठस्तु प्रामादि. 

कर्डिनं इ० करव ्टपभेदे । १कुर्डिकशब्दे उदा* २भो- 

॥ जदेशस्ये पुरभेदे न०““ऊु ख््डिने पुख्डरौ काच ! भोजपनख 

शासना” रिषं १०४ अ तद्ध दत्तिणदेशस्यम् । 

““राजरेयदवसासीदिदर्म नाम. वे छतः । विन्ध्यस्य 

दक्षिखे पाश्च" विदभे। यो नग्रबेशयत् । क्रथकोथिकड- 

सयाच पुक्स्तसग सद्ात्णनः। बभूवु्वों यं सम्पन्नाः 

परथग्ब'यकरा ्छपाः| तसयरान्ववाये भौमस जन्निर 

छष्णयो ष ! । कथसयर त्व शुमान् वंशे केशिकसय त॒ 

भीश्रकः | ह्दिरण्यरोभेत्याडय' दाचि व्ये चवर जनाः | 

अगच्त्यगुप्रामाशां यः कुर्डिनस्थोऽन्वशाचु पः" 1 

“विलासिनः कुर्डिनमरण्डनायितम्'” नैष° । ““तस्ाद् 

पावर्तत कुर्डिनेश्वरः"” रघुः रेकषिभेदे ए" तख गोत्रा 

पत्यम् ग्गां° यञ । कौर्डिन्य तद्गो्रापल्ये घुसरी 
““जाद्यखभ्यो दधि दीयतां कौ रिडिन्याय तक्रम् । ब्घ 

तख. लक । क ख्िनास्तद् गोत्रापव्ये घु भन्ति | “कर्षि- 

नानां वालिषठमेत्रावरूणकौ र्डिन्ये ति'* आचर चरौ ०१२, 

१५१२, 

कुरर ` कड्-ररन् ¡ ?मनुष्ये रवलदति नि धरणौ । 
कुण्ड, णाचौ स्तो कृटिलगतौ । “पताति ज्ञण्ड, णाच्या?' 

ऋ०१।२९।६० "कुण्ड खा चा- वक्रया मत्वा ना 

करड]द् पु भारतप्रसिङ्ग प्व तभेरे “कुर्डोद्ः पब्ब तोरम्यो 

बद्धम्लफनोद्कः नेषधस्त॒ भितोयम जलं शम्बो च लब्ध- 

यान्" भागव ञ्च | 

कूण्डोद्र पु कृरड इव उद्र । नागभेदे । ककेरा- 
ककरो, नागौ कुण्डोद्रम होदरौ'” भा०अआ० ३५अ० । 

२अरप्रशस्तोद्रयुक्तं तिर । ततने ^“उद्राश्चे ष"? पा० 

परो ष पूवं मन्तोदात्तम् । 

कुत आस्तरणे सौ °पसुकऽसेट । कोतति अक्ञोतोत् | चकोत | 

कुतन् ए कत्सिता तद्र । कुरे लिका कुरेरणशब्द् 
विनिः २्कुत्कितटे हान्विते लि° | कुगतिस° । २कुत॒सि- 

नदे स्त्री । 

कुतन््लौ स्त्रो कृमतिस° । कृत्सितायां वोशायाम् | सेव | 

भचुद्रदण्डे सती ““स दद्ध श्वमांसस्य कुतन्त्रीं विततां 

निः" (विरा मलः) भाऽशा०!४अ०“'कतन्त' दण्डकाम्" 

[ २०९४ 1] 

नोलकर्टः # 

कतु 

कुतप पुऽ्कुत्ङितं पापं तपति कृ भूमिं तपति-तप-अच कुत- 

कपन् वा । {स्ये २वद्कौ श्खतिथौ ४गवि भागिनेय 

६दिजातौ च दौहित्रे ८वाद्यभेदे € नेपानकम्बङे १०कुश- 

खे च नऽमे-ट्० | पञ्चदशधा विभक्तदिनय्याटङे ११ागे 

अमरः अदकं चदे ““सध्याह्ः खड गपालञ्च तथा नेपाल- 
कम्बनम्| रौप्य ट््भस्त्रलाः शाकं दौ हिल्ाटमः 

ख्टतः'"इति रटल्य क्तम अष्ट पदाधे"व ।““कुतसित' पाप- 

भिव्या्धस्ख सन्तापकारि खः | अष्ट वेतेयस्त्नात् कुतपा 

दूति विद्ताः'' इति इुक्त स्त घां तथात्वम् । अश्ि- 
खड्कत्तं व््याता दश पञ्चच खर्व्वदा | तनाम 

सद्धरः स कालः कुतपःश्छतः' श्टतिः। सच 

रकोदिष्टच्राद्धारम्भकालः “व्कनपप्रथने भागे एको- 

दि्टखपक्रमेत् । आवत्तं नसमोपे का तलौव॒ नियताद्म- 

ान"” काकमा° व्यासोक्त: | “खावत्तं नं पञ्चिमट्गव- 

स्थितच्छायायाः पूव्वपदिम्गातिकाखः कुतपेषपदर्ड 

इत्यधेः" रघु ¡ “आरम्य कुतपे चाद कुव्था दारो" 

बुघः | विधिन्नो विधिमास्थाय रोहित॒ न लङ्क 

बेत् गौतमः | “दिवसस्याष्टमे भागे सन्दौभवति 

भास्करः । स कालः कुतपोन्नेयः पितृणां द त्तसन्तयम्"” 

मत्०पुणल्ोखि चराद्ध प्रशस्यन्ते दौहित्रः कुतपस्तिलाः” 

मनक्तौ दौ हित्रतिनाना एषङ्मिटे^ातजक्तकाल- 

परता । तथाच तन्नैव सख्यत्वम् दौ हिव्रादौ परिभाषि- 

कत्वमिति विक्कः । ज्चोत््स्गदि° चठ्र्यास् अख | 
कतौतप तन्नि ततादौ ति | 

कतस अव्य कमात किम्+तसिल किमः कुः | १क्मादि 

तिद्ेतविषये १ प्रस्ने २निङ्कवे च विश्वः २ेअआक्ेपविष्वे हेतौ 

“नदमूद्डृद्धिषु विवेकिता कतः ९'"माषः ““कतस्वा कथस- 

लमिदं विषमे सङपस्ितम्” गोना । “कुतस्तु खलु 

भोग्येवं सात् कथमसतः सच्जायेत'” तिः | ततः आते 

पतिशयाथे" तरप् तमप वा आद*च कुतस्तरास् कुतस्त- 

माम् आेपविषयहेत्वतिशये ऋव्य° ततेभवा्े व्यप | 

` कुतस्त्य कुतोभवे लि०। “कृतस्य' मोर ! यत्तेभ्यो द्या 

इप्ोऽपि च्षमामहे'" भटः | 

कतुकं न° कत बार उङ् । १जौदढ्हले फलनिरपेच्ततया 

कर्तं मोत॒चक्येः अमरः | «^क्रमविगलितएु्छ रभिमत- 

मास्तां बेन किं िखिनः। कुतुकिनि ! पुनने लाभो वि- 

षधरविषम' वनं भविता" चद्भटः । ततो. युवा° खा्थेः 

अण् | कौतुक कौट्-हले न° । 



कुत्स 

ङुतुष एु' न° कुलघ्न +भो०| पञ्चदशधा विभक्तदिवरुखाष्टमां- 

शे श्ट्रला० । हृस्वा कठः डपच ; (ब्योटकुपा) चन्र 

मये छले ५ पात्रे पु° अमरः ' 

कृतुम्ब् रु न° कुगःतस° । कृुत्सित तिन्दुकोफले शब्द्चि° 

कुतू स्री कत-बा० क् । चम्ब्मप्रे स्न हपात्रे (कुपो) अमरः 

कतू(कू्)णकं ए० “कुद्ध(क्)णकः च्ोरटोषाच्छिनानेव 

वर्क्रनि | जायते तेन तन्नेलं कड र च स्तवेन: | 

शिश कर्याज्ञला लिक ठनासावषषे णम् । शक्तो नाकप्रभां 

द्रष्टुः न वर्बरोन्दोरनच्तमः” इति माघवनिदानोक्ते बा- 

` ल्ञानां नेव्वत्मं रोगभेदे (कठया) 

कूतूहल नन्कुटू चम्प्सय' स्ते हपात्रमिब इदयं हति 

हल-अच । अधृव्व वन्लुदिरच्षातिशयजन्ये चेष्टाभेदे 

फलनिरपेच्चतया चिकीर्षिते १कौ तके अमरः 4प्रिया- 

वियोगाद्वष्रोऽपि निभरं कृद्धहलाक्रान्तमना मना- 

गभूत्"" नैण० । “क़ हलाञ्चारूशिलो पवेश्म्'” भट्टिः । 

“अध्वस्ति मे शकुन्तलाद्थंनं प्रति कुटहलस्” शकण रप्र- 

शस्ते ३अद्् ते च ति°हेमच०| ^“ रम्यवस्तुसृमालोके लोल- 

ता खात् कुटलम्” सा० ट० ऊक्तो ४नायकयोभां बभेदे 

न० | तारका° इतच | कदहलित जातकौतुके लि° । 

स्वाथे युवा० अण | कौलूहल कौतुक्षे न° अमरः | 

कड़श न° | कुगति | (पाना) कम्भयराम् शब्द्र° । 

कतोनिमित्त लि कुतः किं निमित्तं यख किम्+प्रथमाधं 

तसिल् बन्व° | किच्रिमित्त किंहेतुके । “कुतोजिमित्त 

शोकंस्त ”” राला०। 

कच अव्यशकरिस+सभम्याः बल किमः कः। कस्मिन्नि्यये प्रञ्चविषये 

आक्लेपविष्ये च अधिकरणे “छा सीता केन नोता मम 

दटयगता केन वा कुत्र ददो" महानाट० “कुलाशिषः 

खविसुखां स्टगदटव्णिष्पाः'> भाग०७।६|२५} ततो मवा- 

चे"त्यप्। कुल्य कितुभवे ति°““कखापि कृतव इहापि 

कखमात्'” माग० ५।१०।२० 

कुत्रचित् अव्य" कुल्+चित् दग्ध । कचिदिचर्थे असाक- 
ल्येन क्त् देशे काले वेत्यथ | “अद्ुरेभ्योभयं नास्ति 

यु्राकरं इलचित् कचित्'”भा० व०१४२अ० | कुत्रचित् देशे 

कचित् काले इत्यथैः | पा० अमरमते 'पदद्ववमिति भेदः, 

«(वशिष्टः कुत्रचिद्दीजं स्लोयोनिस्ेव त॒ कुत्रचित्" 

चुः । चन | कुत्रचन तवार्थे अव्य । 

कुतस निन्द्ने चरा० आकार सक सेट् | कव्यते अच॒कु्धत 

कुतखयाम् बभव आस चक्र ¦ कतसवमानः कुतूसयित्वा 

[२०९५ | कुघ 

सं कतख । कमखः कुत्सितः कुतसन' कुत्सा कुत्सः । 
कत्सना । करम्णि कुतखते अकुतसि अकत्{सषातास्- 

'अकुत्सयिषाताम् ““वह्त्कुत्समच्ज नेन शतक्रतुः" क 

१।६३।२। कत्साय शुग्रम खम्” ० ४।१६।४२ “व्कत्सि- 

तानि कृत्सनेः'? पा०। कुत्सकः । ^परि वित्तिः परीवेत्ता 

जद्धान्नोयश्च कुत्सक्ः'2 भाग्या०३४ °| 'यदाऽच्रौषं कसं 

मासाद्य सक्त नाबघोत्भोमः कुत्सयित्व वचोभिः' मा 

व्या० अ० “नास्तिक्यम् वेदनन्दाच्च देवतानाञ्च कुस- 

नम्'' मलः “नेतच्छतच्छक्य' त्वयः प्सु" रच्छनित्योर 
कतसयन्”” भागा ५२८६ ज्ञो" | अन पर प दमाणेम् 

कुत्स प° कुत्स्यते संसार कृतरु-अचच | !ऋषिभेदे तखा- 

पत्यम् कष्यण | कौतस तदपत्यं पुत्त्ली “कौनसः प्रपेदे 

वरतन्तुशिष्यः'” रघुः । वद्ुषु तख “अनिष्यगु तमेति 

पा लंक | कुतसाः तदप्येष | कंवा. स एषो* 

रकवेति बि०। “कुतसारते हयं चाय'" ऋ० ७।२१।५। 

“शतसाः कु्वाणाः | करोतेः कुत शब्द् निष्यत्तिः” 

भा०| ततः पक्ता*्चत्र्या फक । कौ तसायन तन्नि 

द॑त्तादौ लि" | 
कुत्सृकुशिकिका स्तो कतसानां कशिकानां च मेधनम् 

“इन्दाद् नुवेरमेथुनयोः” पा° मेधूने वुन् । कतत्सगो- 

बाणां क शिकगोलाखाञ्च स्तौ स रेथ्.ने | 

कुत्सन न° कृतस-भावे ल्छुट् । ¶निन्दने “देवतानाच्च. कत- 

सनस्”मतुः | कुत॒खते ऽनेन करणे ल्युट् । रजिन्द्ासाध- 

नधम्प्" उपचारात् रेतद्युक्त लि “कृतस्तितानि कुत्स- 

नैः""पा०| वैयाकरणखद्रचिः ¦ प्रञ्जविदखर शां खस्चि- 

त्वेन धम्मण वैयागरब्यस्य निन्दनात नादशधम्प सय 
कत् सनत् तदत्वाद्ध ख चकस तथात्वस् । 

कत्सला स्त्री कृतस-कस्मर्ि बा कलच कुत्सं निन्द् 
“ लातिला-कवा। नीलीढके शब्द् च | तख कय- 

विक्रययेः निन्दितत्वात् तयात्वम् नौलौश्द् विटतिः 

कतूसा स्तो कत्स-भावे अ। निन्दायास् अमरः । 

“युरुकृतसामति च्च या?” भाज्यनु०६५<९ जोकः । 
क्त्सित न° कुतस-म्प्णि क्त १कुष्टनामौ घधौ (कुड्) 

राजनि° र्निन्दिति लि०“कृुत^सितानि कुत् सनेः'" पा° । 
भवे क्त निन्दायाम् न° [ अक्ुन्बौत् चुकन्व कन्धयरत् 

कुथ क्तशे (को यपाड्)ददित् भादिश््कर्तेट् | कुन्यनि 

कुश्च पूनिगन्धे दिवा पर० खक०पश्सेट । कच्यःत अकोयौत । 

प्रनिङ्ग्यति खिचि कोथयति (पो या) निखनने | तद्य 

५२५ 



कुव पु स्तोः कुय-पूतोभावे क कुन्य-निष्क्े-क नलोपेावा | 

कुधुम नसावे द्शाखाभेदे । त वेत्ति इनि | कुथुमिन् अख 

कथो 

एूतिभावसाधनताःत्तथात्वम् । ““अप्रकाओे देशे कोययेत्"” 

सुखतः। 

“कुथा ¶कन्या समाख्याता कुथः स्थात् रकरि कम्बलम् । 

कुयः रेकुगः कुथः ४कौट\ ५ प्रातःच्ञायी दिजः कुथः, इत्युक्त 

व्वधेभेदेषु लिङ्गभेदस्तु रूम दादर वः । 

भिबेन्द्रवा हनम्" ““आकविप्रकेठकृथसेन्द गजच्छलेन'" माघः | 

“शतशस कुधांस्तत्र॒ सिंहलाः सखूपाहरत्” भा० सर 

५१अ० । हस्तिकम्बले एु'स्त्रो अमरः । ““मडहत्या कुथ- 

-रसीखं एथिवीलक्षणाङ्या?' «ल्म कुशे 
“शादेषु यदाशिश्चे वनान्ते वनगोचरा । कुथास्तर्- 

११ रामा | 

“कुथेन नागेन्द्र 

रामा०। 

त्खेषु किंखात् सुखतर ततः 

वा| कौम तच्छाखाष्यायिनि । सामवेद्शब्दे विदटतिः | 

कुधमिना प्रोक्नमधीयते अख नोन्नख टिलोपे सबह्र- 

चारिपीठसर्पिं समापिकुयमीत्यादि'? वाण्टिलोपः। कौयम 

तत्प्रोक्ताध्यायिष भग्न व्ि° | 

[ २०९६ ] 

क्ुथोदरौ स्ट ङम्भक्ख पौलयां निकुन्भदह्ितरि । साच 

कलकिना हता यथाह कलकिषु* १६अ ९ 

“श्छनय ऊच: । श्टखु उिप्ण् यशःएल ! कुर्सक्ौता- 

जःमजा । कुघोदरीति विख्यातः गगनाङ्गं सखलिविता ॥ 

कौलकञ्चख्य मद्धिवी निकञ्जजननी च सा| हिमाल- 

ये शिरः कत्वा पादौ च निषधाच्ले ॥ रेते स्तन पाय- 

यन्तो निकञ्च प्रस तस्तन । तस्या निश्वासवातेन विवशा 

वयमागताः ॥ दैवेनेव समानौताः प्राप्रास्तव पदा- 

म्बजम् | खनयो रच्तणोयगस्त रच्तःमु च विपत्सु 

च ॥ दति तेषां वचः खुत्वा कलिः परपुरञ्जवः। 

सेनागणौः परिडतो जगास ह्िमवह्गिरिम्” | 
दत्य पक्रम्य तया स युद्धो ससेन्यकल्केस्तददरवे शखप- 

वगय व्र “कलिकः कमलपनाक्चः चरारातिनिसूदनः } वा- 

खागिचेलचम् भ्या कम्बलंर्यांगदारुभिः । प्रज्चाल्योदर- 

मध्येन करवालः समाट्टै ॥ 

कचि निभिद्य बन्ध् भिः। 

शस्त्रास्सपाखिभिः । 

तेन खड्गेन महता 

बलिभिभ्नांरभि व्वा हेटेतः 

वह्धिष्वभृव सव्वे^शः. कलिकः 

कलृकविनाश्ननः ¦ सुदहर्ाच्ो यया ठत्तकुि' टम्भोलि- 

नेमिना॥ योनिरन्धाद् गजरथयास्तुरगाछ्चाभवत् बहिः 
~ ~4&&।. ` € 

नासिक्राकगोविवरात् केऽपि तद्या विनिगंनाः। तिनिगेता 

स्लतम्तष्याः सैनिका रुधिरोक्षिताः । तां विव्यधनिं :- । 

कुटि 

च्िपन्री तरसा चरणौ कलै ॥ मनार शा भिन्नरेष्ा 

भिन्रङुक्तिशिरोधरा'* । [ कुदत् । धाठुपाढः । 

कद् मिष्योक्तौ चू° सकर उभ° सेट् । कोदयति ते । अच् 

कह्टाल ए क्ञभूमि दलति दल-भेदने अच्च उपस" । 

काले (कोदाल) रमानाथः | 

कुदिन न° कोः थिव्याः श्वस््ेन दिनम् । १सावनटिने। 

तदुक्त ख सि° | ““ओोदयादादयं भानोः सावनः तत् 

प्रकौतिंतम् | खावनानि ख रेतेन यन्नकालविधिस्तु तेः" 

“सूं स्योदयाड़दयक्ालमारम्थाव्यवह्ितोद्यकालपयै न्न यत् 

कालाक्रक" तत् सावन मानन्नौ रकाम् । एतेनोदयद्यया - 

न्तराकककालंख गणनया सावनानि बशुददष्ादोलया- 

दिना मध्यमाधिकारोक्तानि भषन्ति । तद्वधारमाह । 

यज्ञकालविधिरिति यन्न यः कालस्तसख गणना तेः 

सावनैः | तका रोऽव्यमाननिरासाघङेवकारपरः"'रङ्कना५। 

निरूपपदसावनदिनख स्यं संवज्धिसावनदिनपरत्वं युगे 

तत्रं ख्या च तन्न व दशिता यथा 
““चोदयादेदय' भानोभमिसावनवासराः'` § 

“नलु भोदया भगयेरित्यादिनः पू खबे*वां सावनदि- 
वसा उक्ता इत्यत्र कञ्च साद्या इत्यतः सूगयं सावनख- 

खूपकथन छलेनोत्तरमा ङ । अदयादिति । सूयं खोदय* 

कालमारम्थाव्यवड्किततदुदयकालपरयेन्तः यः कालः स 

रको दिवस; ¡ इति ये दिवसास्ते भूमिसावनवासराः । 

भूदिवसा उदयचय भूसम्बन्धे नावगमात् सावनदिवसा- 

ङत्ययंः। तथा च निरुपपदसावनभूमिशन्द्ाभ्थां 

सूग्य ख वाखरा णव नान्येषां सोपपदत्वाभावादि्ि 

भावः" रङ्कना० | ते कियन्त इत्यतस्तत्प साखमा्ह 

“वसुद्पटाद्रष्छपाङ्क सप्राद्वितिथनेयुगे'” ख०सि° । 

““अष्टाश्चिगजसप्तम् गोन गसप्रपञ्चभमिता १५७७९ १७२८ 

युगे सव्यं सावनदिवसाः''रद्कना०। सि*थि°अन्ययोक्त' यथा 

“भूदिनानि शर३ेदम् पगोसप्रसप्रतिययोऽबुता इताः १५- 

७७६.१९४५०००० | भग्वमास्वु भगवि वर्जिता यद 

तख छदिनानि तानि वा” ज्ि°्शि° ¦ 

«“रषाखपपत्तिः प्रागेवोक्ता | एकञ्छिन् रविव यावन्तो 

भभ्वसाः स्युस्तावन्त गेकोना रविसावनदिवसा भवन्ति | 

यतो रविः प्राम्गत्या एक' पयय" गतः । अतो भगणसं 

सत्ययोना भभ्वमाः कडा भवन्ति । णयमन्य षार्मापि य- 

ष्ठं कुटिनानि स्थ, रित्य पपच्वम्” प्रभि°। । 

^“इनोदयदयान्तर' सदकंसावन" दिनम् । तदेव मेदिनौ- 



कद्र 

दिन भवासरस्तु भश्वमः'” इति सिद्धान्शिरोमणिः | 

<दूनोद्यद्वान्तरमिति । ऋर्कदययोरन्तर' बत् तदकंसा- 

बन" दिनम् | तदेव कुटिनसन्नः ्नोयम् | अलोऽपि 

पवैवन््ासवर्ा दिकल्मना । ऋलाकंयहणलपलच्तण तेना- 

न्येषामपि द्ाखां तुदयदयान्तरं तत्छावनमिति”प्रमि०। 

तद्िवसख कारं विभेमे आदत्त व्यतामाङ ०सि०- 
““सृतकादिषरिच्छदो दिनमासान्द्पास्तधा | सध्यमा 

पभुक्गिसतु वनेन व ग्टदते” । 

““सूतक' जमरण सम्बन्धि । कादिपदसाद्य' बिकिल्धि- 

तचान्द्रायस्णदि तख परिच्छेदो निणंयः] दिना- 

चिषमासेश्वरवर्भेश्राः | तधा-सखञ्धये । सहारं गति- 

रुष्यमा । कारात् स् टगतेनिं रासः तदाः प्रनि- 

ष्वणं वेलच्चण्यादिन सम्बन्धाभावात् । एतेन स्सर्गत्या 
सख्य चालनं निरस्त स्थ लल्यादिति सूचितम् । 

शावनमानेन } एवकारादन्यमाननिरासः'" प्रमि° | 

^प्रायचित्तं खतक्ाव्यरं चिकित्सा यन्नाद्योव' कमै वा- 

रादिकं च | शास्त्र त्वख्िन् खेचराख्वां च चारा वि- 

च्तातव्याः सावनात् भास्करोयात्'' च्रीपतिः ॥ 

कृवासरमूमिदिनादयो ऽप्यत | रेच्योतिषनिष्ड्धि दिने च 

कटष्टि स्त्रो कुत्सिताटटिः न्नानम् । वेदबादयाताकिक कल्ना- 

४ याम् [वा वेदबाह्याः खछतथो याञ्च काञ्च कुट टयः" मलः। 

“कदे पु" कृत्सितोदेहोऽखख । कवेर रकृत्सितदे युक्त 

लि | कुगतिस° कृत् सिते देहे ए° । कुटेडमानाडह्िवि- 

दषटदष्ट :' भाग०५।१२।२ । 
कटार पुर कष्टौ दारयति ट-विदारे अख षो० १कुह्ा- 

ले भूमिविदारणाच्जे रकोविदारदरके अमरटीका | 

क्द्ाल पु क भूमिं दलति दल-अण् उपश्सन्षो* } चो- 

विदारे इचते अभरटी° २भूभिदारणास््ने (कोदाल) मेदि] 

“खभासादयं बिलं तञ्ाप्यखनन् सागरात्रजाः । कृले 

चछष्ुकेचौव ससुद्रः यन्नमास्थिताः” भागव १०७अ० । 

““कुहालं दात्रपिटकं प्रकोखं कांखमाजनम्'” भाग्णा० 

२२य्तअ० । इस्तादि° ब्त्रो हौ रततुपूव्वं ख॒ पादस्य 

नान्त्यलोषः कुहालपादः । खार्थे क । कुदालक तलाघे" | 

क दस नजकुद्मल+ षोऽ] विकाशोन्द्, खे एषपरकले अमरठी° 

ज्य न कुद्-क्यम॒ | भित्तौ अमरटीका । 

कदर भिव्योक्तौ ददित् च॒गउभगसकण्लेट | कन्द्रयति चच॒क्- 
दरत् | प्रनिकुनद्रयदि नोपधकरखेनैव टसिङ्गौ इदित्करणं 

सखराथेम । - 

[ २०९७ | कन 

की,द्रङ च्क्त्सितः रङचिद्मख टपो। मञ्चोपरिस्े सरण्डपे - 
लिका०। 

कुद एकतसितोरङ्गायल ्षो°। मञ्चकापरिस्वे मण्डपे हार? 
कद्व एन्डुः भूमिं द्रवति द्रावयति दरु-अन्तभःतर्वधे-खच } 

केदरवे धान्यभेदे (कोदो) भरवः। [ एसो । 

क् द्वि ए ऋषिभेदे तखापल्य' ग्टटयरा° ठ । कौद्रेय तदपत्ये 
क.धान्ध स° कतसितं धान्य' कुगतिस० । कुत्सिते धान्यभेरे 

स च सते युणसह्हितेादर्भितेयथा 
£ -कोरद्मकश्डामाकनौवार थान्त्ठवरकेदालकप्रियङ्मभू 
लिकानान्दौ खखकुरविन्द्गवेधुकावरुकतीनपर्णो चान्द क~ 

बेशुववप्रम्टतयः कुधान्यविशेषाः' ॥ उष्णाः कपायसधरा 

ख्च्वाः कटुविपाकिनः । हश्रन्ना ब्गनिष्यन्दा न 
सप्रकोषणाः | कषायमधुरास्तेषां शोत पित्तापडहाः 
ख्टताः । कोद्रवञ्च सनौवारःश्यामाकञ्च सशान्तचुः | कब्णा 

रक्ताञ्च पौताञ्च च्ेताद्ोव प्रियङ्कवः | यथोत्तरं प्रधानाः 

स्ख्ताः कफडराः टता: । सधूलो सुरा शोता 

स्िगधा नान्दोषखो तथा | विशोषी तन्न भूयिष्ट बर 

कः सख्डन्द्कः। ङच्ता वेणुयवा न्नेया बौर््ोषणाः 

कट्पाकिनः । बद्धम्त्राः कफहराः कषाबा वातकेाषन।ः” 

कपर ए क् एथिवीं धारयति ट मूलविभजादि० क ६० | 

सहीप्रो पव॑ते हला० | 

क्.नक घस्रो करटे ख्यां जातित्वात् डेष । 

क.नख ए कुत्मिते नखोऽतर । चश्वतोक्तं रोगभेदे (ुनि) 

तज्लखं ततर वोक्त' यथा | “भिवातात् प्रदो येना 
खत्तोऽसितः खरः | भवेत्त कूनखं विद्यात् कूुलोनमिति 

सं्नितम्'" । कूनख्डे विधिरप्येष'” छ्च° ¡ व° कुतः 

सितनखयुक्तं लिरस्ियां खाङ्कत्वात वा डेष । 

क. नखिन् लि" कुनस्ो रोगेाऽ स्स इनि । कनखरोः गयुक्ग | 
स्च रोगो - भुक्तावशिष्टशवखं स्ते यर्ूपजन््ानरोख 
मदहाएातकचिङ्क' यथाह विष्ण: 

“अथ नरकालुभतद खानां ति््येकत्वख॒त्ती णनां मादुष्ये 

लच्तणानि भवन्ति कुच्छतिपातको, बह्मा यच्छी, रापः 

श्यावदनकः, छवखंहारौ कुनख्ो युरुतल्मगादुञम्मा' । 
“कुनखो ग्यावदन्ञ् दवादशरात्र' चरित्वा तद् ननखावृद्ध- 

रेयाताम्'" विण् : | स्यां डोप । सच रोगः गभव- 

ख्यायां मातुर्दोषभेदाञ्जायते तदुक्तं ॒खश्ते ““दिवा- 

सखपन्त्याः सखापशोलाऽञ्जनादन्धो रादनात् विकछतटशिः 

खानालुरेषनात इःखशीलस्ते लाभ्थङ्गत् की नद्डा- 
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॥ 
बकत्तंनात् कुनद्धौत्यादि। कनखो च श्रा्वकाले वच्लं नो- 

यः यया मनुः ““वज्चःखु हेव्यकव्ययेः । पर ष्ये यामख 

राज्नव क्नखौ श्यावदन्कः”” । “दवैखं ; कुनखौ कुटी 
सावायी कर्डगेालकौ, वच्जं नीयाः प्रयलेन'” भा्व० 

१६६ । चराद्धे वजेनोयोक्तौ । 

कनट षु" कृतसितं नटति-नट-अच। शश्योनाकभेदे राजनि 

गौ राजष । कुनटी रमनःशिलायान् अमरः शेवन्य के 

राजनि । कत॒सितोनटः कुग*स° । ४कुत् खिति नटे ० । 

क.नलिन् ए" ईषत् नठोऽस्ल्रख इनि । वकटचे विका° । 
तस फलेष ईषनच्नलाकार त्वात्तथात्वम् | 

क नह(ट) १० कूम विभागे दृ ह°सं° रेथान्याखक्तं {देशभेदे 

“"शेशान्यां जरूकनटराञ्ये त्यु पक्रभे ““भज्ञोपनौलजटा- 

खरकन ह(ट)खसकुचिकाख्याः” इति तनेक्घत्वात् 1 क्+ 

. नह-अच | रकतांसतबरधके त्रि° । 
कनाध पु कत्खितोनाथः | १कत्सितपालके । ^कुना- 

यदखाजितामनो यवा साथेख'? भाग०५ । १४ । ४ | 

«तास हं कुनाथेन नपुःरा वीरमानिना” भाग €. । 

१४।४ | कुपालककुपत्यादयोऽषन् } कोना धः । रमही- 

नाध राजनि पु | 

क. नाभि पुर ईषत् नाभिरिव व्यावर्त वत्वात् | एवातमर्ड़- 

ल्या ( घर्णाधातास ) लिक्रा० | निधिभेदे हेमच० | 

क.नामब् ति इत्सित' प्रातरस्मरणोय नामाख । अति- 

छपे च्तियां वाडाप डेषु | तखखापत्य' बाह्वा° इञ् । 

कौनामि तदबरल्ये पुसो तेदम् काश्या ्जञिौ । 
कौनाभिक तत् सम्बन्धिनि लि शि च्ियां ङीष 

अिटिटाप इडुद्वारणायः दूति भेदः । 

क्नाशक पु शष्त नाथयति स्यशेनात् नश-णिच- 
खल । इरालभायास् यवाक्ते ( आलङ्गसौ ) अमरः | 

क निच पु दगभमनोः घुतलरभेदे। ““दणने त्वय पाये 

दितौयखानरे मनेः'” इत्य्, पक्रमे “मनोः सुतौ त्तमा- 

जाद्च कुनिप्ञ्चशच दीग्यं वान्" हरिवं* ० | 

कन्च वक्रं श्रनाद्रे च भा० परण सकणश्तेट | कुद्धति अक 

शीट चमच्र् चक्रच(ञ)तुः | कञ्चनम् अआ+सद्ोचने या- 

कञ्चति सेचयति | वि प्रसारखे | विकुञ्चति प्रसा- 

रयति सदरचितः रिच च्राकुल्ितः “व्याक्चिनसब्य- 

पादम्", भद्रिः। 

क.न्तपु> क भूमित्तिस॒नत्ति उन्द्-ा० न शकन्धुा० । गने 

कायां (गड़गङ) १ पान्वभेदे । र प्रास्त च मेदिन् ३कद्र- 
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कोटभेदे (उकुन्) कुन्दः | 8 चर भावे विशः । कुनास्व- 

लन्तणं हेमा० परिख० लच्चणस ठद्धवे उक्ता यथा 

५उक्ता कुन्तोत्मत्तिरनननर' कुन द्रव्य' वच्छते ञे ल" वि- 

ल्वञ्न्द्नो वबदंन' शिशपा खदिरोदेवदारूषेश्टारोह- 
खखेति कुन्ख दण्डद्रव्याणि तत्र सप्रदस्तप्रमाणः 

येः । णडभिहस्ते भष्यमः । पञचदस्तच निक्ो भवति 
लोहखाकारौ द्वौ भवतः एक" एुष्कलावत्तं कं दितीयं 

चोनोख्वित' तत्त्, तौच्छ', यत्, पुव्कलावतं क तल्लोहं 

टद | तयोस्तिय' परीच्चा यत्ताडतं नदति तत्तीच्छ 

यच्चिःशब्द् तद्द, निपाते बद्ध्यते तर्ौच्छ', यच्नमति 

तत्पुव्कलावत्ते खद् | तत्र चीनोद्खव भवत्य पशस्त" पुष्म- 

नावत्तं कमेव प्रशखते | कुन्तस् फल' च उ्टदुना 

लोहेन कत्तव्य तौच्छन लोदेन धःरा कावा तयोर-ः 

लाभ शेषाणि ल {दानि शोधयित्वा कुलफल' तैः 

कारयेत् । सन सप्रपष शाकखज् रोबेलकरवौरवे ख~ 
नां तालफलक्योः केतक्यः च्तु.ल्ा वा पलाकारः 

कृशस्य सन्निमच्च । तथा कीसंस्यान' वा कत्तं व्य॒ तद्ध 

नित्रं खः मनेोटटि हरन्तो शुभञ्च चठ पोडधाङ्ना- 

याम॑, मध्य चुहू शाङ्कलायामसधमं द्वादशाङ्कलं भवति) 

अद्लविस्तएरं साद्धाङ्गलविस्तारं दय्रङ्गलविस्तारञ्च क्र- 

माद्धवति । हियववैएल्य' सदै कयवगैषुल्यमेकयव्रेषु- 

ल्छञ्च । त्न जोकाः। देस्ठादिदमजातोनां कायो दण्डः 

खच त्रिधा | सत"ट्पल्लह ल उत्तमो मध्यमोऽवसः । 

नखाक्षतौ च दौ खातां सचीनं एष्कलं तथा । ततैक- 

तीच्छ लोहस्य दितीयं खदनस्तथा। तत् फालं डदुलोडेन 

धारा तीच्छोन कारयेत् | सप्रपरा दगप्रलाणां समाकार' 

फलं भवेत् । घोड़शाङ्लमायमोदयेङ्यञ्चापि चिस्त, तम्| 

यवद्धितयवेष्लं रेष्ठ कुन फलं भदेत् | भध्वंमाधमयो- 

निद प्रुनादी हलं कमात् | व्याने विस्त ते वतस | 

ब एल््े च यथाक्रमम् ¡ रुशद् त्व सूद् गन्धत्वं खुपौतत्वं दखं 

पजितत्वञ्चे ति फलयुणाः } चस्यकेत्पल चन्द् नागुरुपद्मो- 

शरपलेरसानां कहगज्धिदानाभ् भव(त फल गन्धसं पत् \ 

तया युक्तः पतमतिक्रम्यागि दपं पूजित" भवति वसा- 

गन्धि मत्स्यगश्ख गोमत्ेगन्धि दु्मंज्ि च निन्दति 

भवनि | मधुर यद्ययवाच्ः अर्काय भवति 

ठद्वच्छीध्वदङ्खन', यज्लुव्ः कटुकः नित्त वापि स्त 

च्यावसं त्चदिपेत् । शब्द्स्तु हिरमटस्वालोशन्द्वत् 

चमटाशल्दवञ्च प्रशस्तो, भरी मिन्नफलथन्दशद्धरीः 
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शब्दवञ्च च्दो निन्दितो भवति । वेदूयेनिभं चन्द्रसमान 

वं कसम्बितोत्फलसट शवस निमेलाकाशस वं मतसो 

शष्मनिभ' वा कुन्फल' चिथं भत ददाति, मधुकेाथस- 

मानव" श्यामलेहवखं' सचिकासवख् ̀  निन्द्िति' 

भवति । हस शुकमयूर तास्व र्डधटनन्द्ात्तं कूमेमत्ख 

स{रतुप्रभा न्ये च मङ्कलशंसिनः पदाः कन्तन्रणं 

यदि दशयने तदा ध कषभेकामाधसाथकाविनिद्ि्टाः | 

पाडकोलूकपादपवायसदग्ड्रजब्दूकनि गलककलासाञे - 

ल्येवं निन्दिताः पद्या टशवरन्ते ब्रश ते टाः चिव 

पहरन्ति बत्स {त बणलत्तषणस् | खाया वच्यते ध्वज- 

पताकाचामरच्छलतोरणशिविकावेश्साङ्क यवद्ं मानशङ्खा - 

रगज्तुरद्खमयस्िन् कन्तफे दशगन्ते घौ तच्छया- 

न्तरगतास्त' कुन्तमपुण्यक्लतोन लभन्ते नकुलच्टक- 

्करमह्िष्वायसोल्कवलमोकादयो बे निन्द्तायदि 

कुन्ते रट, धत्त तदास कुन्ः चिवः भुज्यमाना- 

सपि विनाशवरद्यस्ताटशङ्ः न्त चभ्टयात् । स वध बन्व' 

सययोलमेत नख मह्हिमी षा। चलिकयोव्यां बुनखस्य 

शक्ञानि च्छनि समभागानि कारयेत् । तत् चित 

छल्वा तेन चरणेन पञ वर्भपषर्पितः कुनलफल' निमेल' 

भवति इर्गन्धं न भवेत्तथा लेन न लिष्यते। तञ्च वसको- 

घसमन्दितिः समाहित कारयेन्ना-लकाशचिव्रंण' सुट्दा 

यामेन अलुबन्खेन सुशिष्टौ -दादेवैलक्षकेः वणं मये रजत 

थेवा वमैखि रत्रालद्ध, तै {लका क्लिटा कत्तव्या | 

स्कन्धे टद्परिख्रख्द्च तधाचेाक्त कन्तख कत्तं व्य' नलिका- 

सलं वा| नलिका चात्र प्रमाणतः च्िष्टा कार्या हरोत- | 

कीसदटशन्ताल प्लसमान' विल्लफलाकारं ककृभक्रपित्य- 

फलसटश वा इत्तमास्तः बा कलशामलकाकारं वा. 

भवति सर्गीपरस्क रान्वित' कुन्तायुधः षटिपल' खेष्ट- 

पञ्चाश्त् मलं मध्यमं चत्वारंश्त्पलं निकृष्टसिति प्रबल- 

रिडविनाश्क क्रियान्विनचचे कन कारयेन्रत खम्रमा- 

्ाद्धिगौ.रवं, यो हि कायसारस्छ बलमविदित्वा कुन्तमा- 

युधमावहेत् सादिजस्तस्याजोण मजानतः पुरूषसयेवाति 

शूक्तमशनं कुन्तायुधं विभवति । शत्य ्गवै क्न कणम्'" 
कुन्ताः प्रविन्तौ्यत कुन्तधारिखचि लचशेव्यालङ्खारिकाः | 
"“अक्तिमुन्तध्वजरथावा{जवारणमेादषाः'' चच्° | “शक्ति 

कन्ताद्यायुधानी(त'” सतः | 

कन्तल प° कुन" चुद्रकोट (उकुण) लाति ला-क [ शरे 

“कापि कूललस"व्यानस'यसव्यप्देशदः | बाङ्म्लः 

१५३ गदा साग ते 

स्तनौ नाभिष्ङकजं दशेवेत् स्छुटम्"' सा० द० | दटाव 

कारत्वात रद्धोदेरे च श्रमरः ! कत्तलाकार' केशादा 

कार" लाति ला-क } रेयवे ४चष्के पानपात्र ५ला- 

जले च विच्रः। ६्रुवकभेदे “वेः पेग्ड्भिः काय्यं: 

कन्तलो लघयेखरेः । -द्गपरे च रसे प्राक्त चानन्द 

 फलद्ायकः" इति संगोतदाभे | ““काभगिरि ससारम्य 

दारकान महेश्वरि ! ! चरोकुनलाभिष पदेशः कथितः 

पृष्व श्टरिसिः” शक्तिसङ्गमतन्तोक्तो देशमेदे पुण सन्ति 

शच्ञाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजखहः "साण्डः ] 

“अ्रथापरे जनपदा दक्तिणा भरतपेभ ̀" इत्य्, पक्रमे ““ज्नि- 

द्धिकाः कुनललाद्चेव सौदा नलकाननाः?? भाण्मी°्<क० 

दक्षिणात्यजनपदेक्तौ | तेषां राजा अख । कौन्तल तह - 

शन्धपे । बहक तद्य लुक् ।  कोचित_ एकत्वे पि लुक् । 

^“सआाकरपः कृन्लर च सालवाचान्धुकास्लथा | द्राविडः 

सिहलाद्धव राजा काश्मौरकस्तथा'” भान्सतशष्यर ¦ ते 

अभिजनोऽख्ध अण । कौन्तल पिलादिक्रमेणं तह श 

वासिनि | वषु तद्य लुक् | 

क न्तलवदंन ए कुन्तलान् वबद्गयति इध-खिच्-ष्य्, 1 

श्ङ्कराजे (भीमराज ) राजनि०। तद्रससेवनेन हि 

केशडद्धिरियि बैद्यकप्रसिद्धिः। 

कुन्तलिका सखी कृन्खायाकारो विद्यतेऽखाः ठन् अत 

इन्वम् । दध्यादिच्छदटन्यां ९करिकामेदे पालिकायाम. 

ारा० | र्णाल।नामौषधौ (बाला) खली छतः । यथा 

^“कूनलिकाकु रयिटकाप्रष्टतानीत्य् पक्रमे <^सादुपा- 

करसा-शोताः कफन्नाद्यातिपित्तलाः। लवाद्रर- 
साद्त्ताः सत्ताराः वातलाः सराः | खादुतिक्ता कन- 

लिका" [ राजनि | 

कुन्तलोशोर न° कन्तल द्रयोपीरम् | (वाला) नामोष्थयै 

क. न्ताप षुण १ दिके करं पाठगारमेरे ततूप्रकारः ६० 

स्रौ° ८।३।७।८।९} ० दश्ितोयथा 

“तख ध्वे" कुन्तापम्'' सू° 

“वसह, पाक्पेदध्व' कृन्ताप श'सेत् | तखादूध्वं भिति 

' वचनात् माध्यन्दिनि इषाकपौ प्रविष्टे तदनन्तर कृन्तः. 

पः स्थादसति प्वेगे टतोयसवरनेऽपि तश प्रवेशे नास्त) 

गब्यतु?? नार7०३० । “नतख्यादिंतञ्चतुद् शएविखः ह निनद] 

शंेत" स्०।^तख क् नापखादितञ्चउदश छता विन्टह्ः 

निनदेपऽयमपूर इति त्याः खसूपनिदध्नणा ० । 

“ह तोवेष पादेषदात्तसहदा तपर त् प्रथम् तन्निभर्देत्” नू 
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॥ 
बकत्तनात् कुनखीत्यादि। कृनखो च श्राद्धकाले वच्ज नो- 

यः यया मनुः “वच्य: खु हव्यकव्ययेः । प्र ष्ये खामख 

रान्नय कंनखौ श्यावदनकः'” । “इषैखं : कुनलौ कुटी 

मावायी क्र्डगेालकौ, वच्जं नीयाः प्रयतेन" भागव० 

१६& | राद्ध वजेनीयोक्तौ 1 

कूनट षः क्तसितं नटति-नट-अच | शश्योनाकभेदे राजनि° 

गौ राण्डष्र । कुनटौ रमनःशिलायान् अमरः श्वन्याके 

राजनि० | कत॒सितानटः कुग*स° । ४कत्सिते नटे षु* । 

क. नलिन् ए* रषत् नलाऽस्तयख इनि । वकटच्ते लिका० | 

तस्य फलेष ईषन्न लाकारत्वात्तथात्वम् । 

क नह(ट) ० क्म विभागे टह°स° रेणान्याख्क्त श्देशभेदे 

न"्टेशान्यां जरुकनषराच्ये त्य पक्रमे ““भज्ञोपनौलजटा- 

खरकनह(ट)खसङुचिकाख्याः” इति तलेङ्गत्वात् । क्+ 

. नह-अच | रकतासतबरधके त्रि° । 

कनाध पु कत्खितोनाथः | १कृत्सितपालके । ““कुना- 

यदखाजितामनो यया सा्थेख'? भाग०५ । १४ । ४ | 

«हतास हं कुनाथेन नुसा वीरमानिना” भाग €. । 

१४8 | कुपालककुपत्यादयोऽषलर् ¦ को्नाधः । रमही- 

नाथे राजनि पु | 

क नाभि पु° ईषत् नाभिरिव चवं वत््ात् ¡ शवातमण्ड़- 

ल्या ( घ्थापातास ) लिक्गा० | रनिधिभेटे हेमच० | 

क.नामब् ति° कत्सितः प्रातरखर शोय नामाख । अति- 

छपे स्िथां वाडाप डेषु | तखापत्य' बाह्वा° इञ् । 

कौनामि तदषरये पु ख्नो०। तखेदम् काश्या° ्ञलिडो । 
कौनामिक तत् सम्बन्धिनि त्रि ञि च्लियां डगेष 

अटि टाप बदुद्धारखायं: दूति भेदः । 

क्नाशक पु रष्त नाथयति स्शेनात् नश-णिच- 
र.ल । इरालभायास् यवा्ते ( अआलङ्कसौ ) मरः । 

कं निच पुर दगममनोः ुतरभेदे। “दशने त्वय पणम 

दितीयखान्तरे मनेः” इत्य्, पक्रमे “मनोः सुतौ त्तमा- 

जाद कुनिप्ञ्चच्च वीयं वान्" हरिवं° ° | 

कनृच व्रणं अनाट्रे च भा० परण सकण्तेट | कुड्धति खक- 

द्धी च्कच्र् चक्च(ञ्)त्ः | कञ्चनम् अआ+सष्ोचने य 

कञ्चति सनेचयति | वि प्रसारणे | विकुञ्चति प्रसा- 

रयति सदरचितः रिच च्ाकुल्ितः ^व्याकद्धिगसब्य- 

पादम्", भद्रिः। 

क.न्तपु> कु भूमित्तिस॒नत्ति उन्द्-तरा० न शक्न्धुा० । गेत्र 

कायां (गड़गङ् ) १ ्राण्वभेदे । २ प्ासासतरे च मेदिन् शद 

कन्त 
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कोटभेदे (उकुन्) कुन्तलः | ४ चरड़भावे निचः । नास्त 

लक्तणं हेमा० परिख० लच्तणस ठञ्खुवे उक्त यया 

५उक्गा कुन्तोत्मत्तिरनन्र' कुन द्रव्य' वच्छते ञश्च ल' वि- 

ल्वशन्द्नो वदन शिशुपा खदिरोदेवदारूषेण्टारोह- 

चति कुन दण्डद्रव्याणि तत्र सप्रहस्तप्रमाणः 

खटः । षड्भिर मध्यमः । पञचदस्तच निकृ भवति 
लोहख्धाकारौ द्वौ भवतः एक" दएुष्कलावत्तं कं दितीयं 

चौनोल्वित' तत्त्, तौच्छ, यत्, पुन्कलावतःक तल्लोहहं 

ष्टदु | तयोस्तिय' परीच्चा यत्ताडतं नदति तत्तीच्छ 

यच्चिःब्द्ः तद, निपाते बद्ध्यते तच्छ, यन्नमति 

तत् पुन्कलावत्ते खद् | तत्र चीनोद्खव भवत्य परशस्त" पुष्- 

नावत्तंकमेव प्रशस्ते | कुन्त फल" च दना 

लोहेन कत्तव्य तौच्छन लोहेन धःरा कायां तयोर-ः 

लाभे शेषाणि ल{द्ानि शोधयित्वा कुलफल' तः 

कारयेत् । सल सप्रपषः शाकखज् रौजेलक्रवौरवे ~ 

नां तालफलक्योः केतक्याः स्ता वा पलराकारः 

कृशस्य सन्निमच्च । तथा कीसंस्यान' वा कत्तं व्य तञ्ख 

निन्रं फ मने इरन्नोच्छ' शुभञ्च च" पोडशाङ्ना- 

याम॑, मध्य चतुद शाङ्कलायामसरू दादशाङ्लं भवति; 

अङ्कलव्िस्तएरं साद्भङ्गलविसतारं दयरङ्गलविस्तारञ्च क्र- 

माद्धवति । हियववैएल्यः साद कयवयैयुल्यमेकयवप्रेषु- 

ल्यञ्च । तल्न ्लोकाः। दे स्ठादिदमजातोनां कायो दण्डः 

खच त्रिधा | सत"ट्पल्लह ल उत्तमो मध्यमोऽवमः । 

नखाक्ष्टौ च टौ खातां सचीनं एष्कलं तथा । ततैक- 

तीच्छ' लोहस्य दितीयं खनस्तथा। तत् फालं ढदुलोेन 

धारा तौच्छेन कारयेत् | सप्रपरा दप्रलाखां समाकार 

फलं भवेत् । घोड़शाङ्लमायमोदवेङ्यञ्चापि चिस्त, तम्| 

यवद्धित वेष्ट रेष्ठ कुन फलं भदेत् | भध्वंमाधमयो- 

निदं ् रहनाद हलं क्रमात् । व्याने विस्त्,ते तस | 

व लये च यथाक्रमम् ¡ रुशद् त्व स्ट गन्तव पौतवं खं 

पजितत्वञ्चे ति फलयुणाः । चज्यके।त्पल चन्द् नागुरुपद्मो- 

शगीरपलरसानां हगज्धिदाना् अव(त् फल गन्धसं पत् {` 

तया युक्तः पतमतिक्रम्यायि दपं पूजितः भवति वसा- 

गन्धि मत्स्यग्ख गोम्त्रगन्धि दुगन्वि च निन्दति 

भवति| मधुर यद्ययवास्ब यल्कणाय भवति 

ठ्वच्छीशवद्गन, यन्लवख' कटुकः निक्तं वापि ङ्त 

च्यावनं त्न रेत् । शब्दस्तु हरमटस्वालीशब्दवत् 

वनटाश्दव्ध प्रशस्तो, ककरो (मिव्रपलरशन्दशद्ग रो; 
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शब्धवञ्च य्दो निन्दितो भवति । वेदूयेनिभं चन्द्रसमान 

वं कसम्बितोत् फलसट शवस निमेलाकाशस वरं मतसो 

शष्यनिभ' वा कुन्फल' चिथं यतु ददाति, मधुकाथस- 

सानवख्' श्यामले'हवखं' सचिकासवख् ̀  निन्दति 

भवति । हसशुकरमयूरता्व द्डघटननदयावन्तं रू मेमल्ख 

स{रतुप्रभा न्ये च मङ्कलशंसिनः पदाः कन्तन्रणं 

यदि दशयने तदा ते धमेकामा्साधकाविनिदिष्टाः। 

पाडकोलूकपादपवायसन्टभ्रजम्दूकनि गललकलासा ~ 

ल्येवं निन्दिताः पद्ध टशग्रन्ते ब्रश ते दाः चिव 

मप्रडरन्ति बत्स ति बणलच्तणस् | छाया वच्यते ध्वज- 

पताकाचामरच्छनतोरणशिविकावेश्सादक -यवद्ं मान शङ्खा - 

रगज्त्रद्खमयस्िन् कुन्तफे दशयन्ते घौ तच्छया- 

न्तरगतास्त कुन्तमपु्यकषतोन लभन्ते 

खकरमह्हिष्वायसोल्कवलमौकादयो बे निन्द्तायदि 

कन्ते खय धत्यक्ते तदा स कुन्तः चिव सुज्यमाना- 

भपि विनाश्वरद्यस्ताटशङ्ः न्त चिभ्ट्यात् । स बध बन्व' 

सद्योलमेत नश्य मह्िमो वा। चलिकयोव्यां बुनखस 

शक्ञानि चछनि समभागानि कारयेत् । तत् चित 

ल्वा तेन चेन पञ वर्भौपर्पित कुनलफल' निभेल' 

भवति इर्गन्धं न भवेत्तथा सलेन न लिष्यते। तञ्ग वसको- 

घसमन्दितिः समाड्ितः कारयेन्ना-लकाशचिव्रंण' सुट्दा 

यामेन अदुवन्वेन सुखि .्डादैमैलक्षकेः इुवणंमये रजत 

सये वा वभैश्ि रल्नालद्धः तैने{(लका श्िटा कत्त॑व्या | 

स्कन्धे टद्परिखरख्द्च तधाचेक्त' कन्तख्य कत्त व्य नलिका- 

नकुलच्चटक- 

सलं वा| नलिका चात्र प्रमाणतः च्िष्टा कार्या हरोत- | 

कौसटशन्ताल फलसमान विल्लफलाकारं ककुभक्पिल्य- 

भलसटश वा इत्तम्टास्तः वा 

भवति सर्योपस्कत रान्वित' कुन्तायुधः 

पञ्चाश्त्पलं मध्यमं चत्वारशत्पलं निक्ृ्टमिति प्रबल- 

रियुविनाशङ क्रियान्वितच्च कन्तः कारगे्रत् खमप्रमा- 

शाद्धिगौ रवं, यो हि कायसारसख बलमविदित्वा कुन्तमा- 

युधमावहेत् सादिजस्तश्याजोणं सज्ञानतः षुरूषस्येवाति 

शूक्तसथन कुन्तायुधं वि्ोमवति | श्त्यौ धमक कनल च्यम्" 

कुन्ताः प्रविन्तौयतर कुनधारिञचि लचचखेव्याशङ्कारिकाः | 

चर | “शक्ति 

षटिपल' चष्ट 

“शक्तिगन्तध्वजरथावा {जवारखगेादटघाः'* 

कन्ताद्याबुघानोति'” खतः | 

कन्तल् पृ० कन्त चद्रकीटः (उकण) लाति ला-क केरे 
1 9 # 1 ५ ४. 

“कपि कुललसव्यानस'यसव्यपुदेशदः | बाङमूलः 

१६२ श्दा० साम त 

[२०९९ | 

कलशामलक्ाकारं वा. 

क्ता 

स्तनौ नाभिष्कजं दशेवेत् स्छुटम्"' सा० द० | दटाव 

कारत्वात् र्ोबेरे च मरः ! कुत्तलाकार' केशास्ा- 

कार" लाति ला-क} रेयके ्दष्के पानपात्रे ५ला- 

ङ्ले च विच्रः। ६रुवकभेदे “वः पग्ड्भिः कथ्यं: 

कन्तलो लघयेखरः । उद्धरे च रसे प्रोक्त खानन्द्- 

फलदायकः” इति संगोतदाभे । ^“काभगिरि ससारम्य 

दारान भटेच्वरि ! ! चरोकुन्तलाभिष पदेशः कथितः 

पूष द्रिभिः” शक्तिसङ्कमतन्तोक्ते देशमेदे ए० साम्ति- 

“क्ता तिष्ठति कून्तलेच्वरसुता वारोऽङ्कराजखषः "साण्डः | 

“अथापरे जनपदा दक्षिणा भरतषभ" इय् पक्रमे ““ज्ि- 

द्भिकाः कुनललाद्धंव सौ दा नलकाननाः?? भाग्भोग्क० 

दक्षिणात्यजनपदोक्तौ | तेषां राजा अर । कौनल तद् - 

शब्धपे । बह्धष तश्च लुक् । कचित. एकत्वे पि लक् । 
^“सआाकरपः कुन्तल च सालवाचान्धुकास्लथा | द्राविडः 

सिहलाद्ैव राजा काश्छीरकस्तथा'” भात्सतशष्य० ¦ ते 

अभिजनो ऋण । कौन्तल पिलादिक्रमेणं तह श 

वासिनि | व्क तद्य लक् 

क्र न्तलवद्वन ए कुन्तलान् बद्धंयति दध-खिचि-ष्य्, 1 

श्टङ्खराजे (भोमराज ) राजनि०। तद्रससेवनेन हि 
केशदधिरियि बैद्यकप्रसि्िः। 

कुन्तलिका सी कृन्लायाकारो बिदातेऽखाः ठन् जत 

इन्वम् । दध्यादिच्छदटन्यां \करिकामेदे पालिकायाम 

ारा० | श्बाल।नामौषणौ (बाला) स््ली छतः । यथा 

^“कून्लिकाकु रयिटकाप्रष्टतानीत्य् पक्रने “सखादुपा- 

करला.ःशीताः कफ्नाञ्चातिपित्तलाः। लबच्णाद्रर- 

साद्धत्ताः सताराः वातलाः सराः | खादुतिक्रा कन- 

लिका" [ राजनि° 1 

कुन्तलोशोर न° कत्ल दूवोशोरम् (वाला) नामोष्ण्यै 

क. त्ताप एः, पदक दं पाठपकारमेरे ततुप्रकारः खा 

स्रौ० ८।३।७।८।९) स्० द्{भितोयथा 

त्मादूष्व' कुन्तापम्'' सर 

तस्नाह पाक्पेष्छध्य कन्तापः गसेत् | तखादूष्व निनि 

वचनात् माध्यन्द्नि इषाकपौ प्रविष्टो तदनन्तर कन्तः 

पः खादसति प्रवेगे टतोयसवनेऽपि तख प्रवेशो नास्तोनि 

मस्यत? नारा०३० | ““तस्वादितशचतु्द विसयः ह' निनद 

ऋकेत' स०| “तद्य कताप्रखादितश्चउदश कचा चिन्टहः 

जिनदपऽयमपूर्थ दूति तष्याः खदप्निद्रनमाड द्< । 

«ह तीयेष परादेषदात्तमददात्तपर यत् प्रयसः तन्निनदेत् न् 



कुन्ती ` 

५ तौवेष पदेष्वादिते यदचरं तदच्दात्तोकव्य ब्र यात् । 

रतदुक्त भवति ढतीयेष प्रथमभादित इत्यः । चादि 

तै ये दे अत्रे तयोः एव्वं महदा, तस्मात् पर 
दितीयम् उदात्तं यथा भवेत् तथा निन्देत्, नितरां 

बरवादित्यथः| तदेवशद्वारणं निनदैशन्द् नेचप्रत 

इत्यथः" नारायणडत्तिः । 

उदराभ्यन्तरस्थिते २अन्त्रभेदे न°] ““उद्रमेकविं शं चिश- 

ति अन्तरूद्रे कन्तापान्य् दरमेकविं श तसादद्रनेक- 

विंशः» शतश््रा° १२।२।४;१२। “अध यतृकुन्तापमासौत् 

" यो ञ्जा स सादं समभवत्" तल व १३।४।४।८। 

कन्ति इण मून्ि कस-भिच् एटगो° । रेणभेदे ““ङुलयोऽवनत 
यश्व तथौवापरकुलवः'' भा० भी <अ जनपदोक्तौ 

तेषां राजा अख | कौन्त तट् च्धपे ० बह्धघु तख लुक् । 
कुन्तयः तन्न,पेषु भूच्नि | “श्वल सकृट्ाञ्च कुलिन्दाः 

कन्तिभिः सद | साल्वायनाञ्च राजानः" भाऽसं०१३अ० | 

विदभेवंचजे थस्य एले श्च्टपभेदे “तट . विदरमेऽजन- 

यत् एतौ नान्न कुशक्रथौ” इत्य् पक्रमे “ कचख कुन्तिः 

एलो ऽभूद्र चिस्तखाथ नि तिः” भाग०९।३।२ ! “कन्तः 

सखयुः पिता सरोद्यषुत्रख वासद्ात्ः” तलौ २४ 

१९्ञो । कात्तंवते° सरार सहद्ट° प्रजलिखरः 

कुन्तिभोज पुर कुन्तिसंत्तको भोजः गोजदेणाधिषः | एधा- 

 चिव्ररि कुन्तिसंत्तके भ जराजे टपभेदे “थां इड्ितरः 

यब्र कन्तिसतां कुरूनन्दन ! । शरःपूज्याय द्धाय कुन्ति- 

भोजाय तां ददौ'” इरि व॑०२५अ०। 

क्.न्तिसुता स्तो ६त° । वददेवभगिन्यां कुन्तिभोजाय पिला 

श्रे दत्तकत्वेन दत्तायां वायाम् । शुन्तोणब्द् 

विरतिः कुन्तिवनयादयो ऽष्यन्न स्रौ । 

क. न्तो स्त्र वशुदेवभगिन्यां कुन्तिभोजदत्तकतायां एधा यास् 

खुधिषठिरादिमातरि तत्कथा यथा “मदह्िष्यां जन्निरे 

शूराङ्गोज्धायां रपरा दश" इय् पक्रने वहदेवाद्युत्पत्ति- 

का ^“पञ्च चाखु वराङ्गनाः । धुकोतिः एधा चव 

चतदेवी अतश्रवाः | राजाधिदेवी च तथा पञ्चता वीर- 

मातर । धां दुहिवरं वव्रे कुन्तिस्तां कुरुनन्दन ! । 

रः पूज्याय दद्वाय कुन्विभोजाय तां ददौ । तात् 

कुन्तीति विख्याता कन्तिभोजाक्रजा था” हरिवं ०२५ । 

ष् करा ̂ ष दच्ितर दक्र कुन्तिस्तां पाण् रावहत्"* 

हरिवं* ३५ अ० उक्तम् । 

क्तौ तनय इ ६व । कृन्या धम्गदितो ज्तेमु शयुधि- 

[ २१०० | कुन्ती. 

छिरादिषु लिष स्या जाते ४क्खं च | तत्कथा यथा 

“य्या (जुन्याम्) स धमप विद्राजा धर्माज्जन्ने युधि- 

छिरः । भीमसेनस्तथा वातादिन्द्राद्धापि धनञ्जयः"'हरिवं* 

९५अ० । कर्णौतपत्तिकथा भा०्खा° १११अ० यथा 

“ध्मा नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत् । तद्य कन्या 

टधा नाम खूपेथाप्रतिमा भुवि । पिदटसद्लोयाय छता- 

सनपत्याय भारत ! | अखमसे प्रतिन्नाय खखापत्यं स 

सत्यवाक | अखजासथ तां कन्यां गरोऽचुखहकाङ्ि- 

शे ¦ प्रददौ कुन्तिमिजाय सखा सख्ये महात्मने 

नियुक्ता सा पिदर्गेहे ब्राह्मणातिथिपूजने। उरः प- 

वयं चरतत ब्राह्यं शंसितव्रतम् । निग्ढनिञ्चय' ध्म” 

` य तं दुर्वाससं विडः । तख शंसितातानं सव्वं यनै - 

रताषयत । तंस स प्रददौ मन्त्रमापद्धम्पौन्ववेच्वया । श्र 
भिचारादिभियुं क्रमनवीद्धैव ता खनिः] य' य॑ देव 

त्वमेतेन मन्त्रे शावाहयिष्य^स ! तस्य तख प्रसादेन 

तव॒ घले भविष्यति । तथोक्ता ठु विप्रेख कुन्ती 

कौटहलान्विता । कन्या कती देवमकंमाङ्-हाव यथ- 

च्िनौ | सखा ददे तमोयान्त' भास्कर ̀  लोकभावनम् | 
दिच्िला चानवा्याङ्गौ इद् 7 तन्बहदहन तस् । तं सना- 

शादय देदस्तु विदसखानिद्मनत्रवोत्। अयमख्जग्रखितापाद्धिः | 

हिक करवाणिते। कुन्त्युवाच | कच्चिन्ो बरा 

मयः प्राद्ाहर' विद्याञ्च शन् हन् ! । तदिजिन्नास 

याह्वानं लतवत्यख्ि ते विभो } । एतज्िन्नपराधे त्वां 

शिरसाहं प्रसादये। येषते हि सदा रच्याः ख- 

परा्भेऽपि नित्यशः| सूग्थं उवाच । वेद्" सकं मे- 

बेतत् यदू.रव्वासा वर' ददौ । सत्यञ्च भयनेवे ह 

क्रियतां सङ्गन मम ¡ अभेोषं दर्थनं भद्ामाहत- 

खासििते शुभे! । टथाह्वानेऽपि ते भौर ! हषः यान्रात 

संध्य | वैशम्पायन उवाच] रवसक्ता ब्ध विधं सा- 

न्वपू्े विवखता। सा व॒ नेच्छदरारोहा कन्याह- 
भिति भारत ! । बन्धुपच्चभयाद्भोता खच्जया च यथ- 

स्िनौ । तामकेः पुनरेवेदमन्रवीद्धरत्भभ ! | मत् प्रसा- 

दान्नते राञ्जि | भविता हष श्यत | णवक्घा ख 

भगवान् कन्तिराजघ्धतां तदा । प्रकाशकन्तां तपनः ब~ 

म्बभूव तया सह । तत्र वीरः शमभवत् सवं शस्त्- 
ग्टतांवरः | चासक्तकवचः चरीमान् देवगर्भं: चियान्वितः । 

सहजं कवचं निभ्वत् कुण्डलोष्योतिताननः । अज्ञाय 

खतः कथैः सव्वं लोकेषु विच्धतः । प्रादा तद्य कन्दाल 



न्ती [ २१०१ | 

इनः ख परमद्युतिः ! दत्त्वा च॒ तपतां रोषो दिवमा- 

चक्रमे ततः| दृटा कमार जातं सा वाच्णेयौ दौन- 

भानसा | एकां चिन्तयामास कि" कत्वा छुछतं भवेत् | 

गू हमानापचार सा बन्धु पर्चभयात्तदा । उत्ससञ्नं - 

कुमारः तं जले कुन्तो महाबलम्” । 

युधिणिराइतपन्तिसतब्रेव १२२।१२३ अ० यथा 

^“एवखक्ता ततः कुन्ती पाड ̂  परपर ञ्चयस् । प्र््.थाच 

बरारोद्ा भरुः प्रियहिते रवा | पिटवेष्डन्यह 

बाला नियुक्ताऽतिचिपूजने । उस पयं चरन्तत्र बाह्म 

खं शंसितव्रतम् | निम्ढनिञ्चय' धम्म यन्त॑ दवा- 

रूस" विडः । नमहं शंसितात्मान' सवं यैरतोषयस् । 
1 मेऽभिचारस'युक्तमाचष्ट भगवान् वरम् | भन्त्रन्ति- 

मञ्च मे प्रादादब्रवी्धैव मामिदम्, य' य देव' स्वमे- 

तेन सन्त्रे णावा हयिष्यसि । क्षामा वा सकामो वा 

वशं ते सप यति । तख तख प्रसादात्ते राच्चि ! एनो 

भविष्यति । इय् क्रां तदा तेन पिदवेश्सनि मारत | । 

जाद्यणसख वचस्तथ्यः तद कशाऽयमागनः । खदुन्नाता 

त्वया देवमाह्वयेयमहं प ! । तेन सन्त्रेण राजे ! यथा 

खात्री प्रजा हिता। आवाहयामि कदेव बृहि 

सञ्यवतांषर !| त्वत्तोऽदन्नाप्रतौच्चां सां विद्यस्जिन् 

कम्रं खि स्थिताम् । पार्डरुवाच । अदैव त्वः वरा- 

रोड} प्रयतख यवादिधि । धम्ब्रंसावाहय शुभे!ख हि 

देवेषु एर्भाक् । ऋधन््ेख न नो घम्पाः सयुज्येत 

कथञ्चन । जोकञ्चायं वरारोहे } धर्म्ेाऽयभिति भन्यते। 

धाभ्डिंक्च क्टणां स भविष्ति न सशयः | धरम 

चापि दत्तख नाधम्मेः रखते मनः। तस्म" 

छर त्य नियता त्व' शुचिखिते ! | उपचाराभिचाराभ्यां 

घनं मावाहयस यै | वैशम्पायन उवाच | सा तथोक्ता 

सचेवय क्वा तेन भला वराङ्गना । चऋभिवाद्याभ्युन्नाता 

प्रद्िणमवन्तं त'" | “स'वत्सरष्टते गवभे गान्धा्यां 

जनमेजय । -आाह्ञयाम।स बर कुन्तो गवूर्मायः धन््- 
भव्य तस्! सा बलिं त्वरिता ददी ध््योपज- 

चाव ङ| जजाप विधिवल्जष्यः टत्त' दुव्वाससा 

परा । प्राजगाम ततो देवो धर्मो सन््रनलात्ततः। 

विमाने सूय सङ्का कुन्ती यन्न॒ जपर्यिता । विख 

तां ततो नयाः कुन्ति) किन्ते ददाम्यहम् । सातः बि- 

लमानापि पुल' रेहात्रगीदिदम् । स्युक्ता साहि 

ध्र योगमूत्ति धरेण ह । ठेभे एलं वरो हा सव्वं - 

इन्तो 

प्राणभ्टतां हितस् | श्र (च्धेष्टाभे) चन्द्रसमायुक्ते स- 

इह्े“ऽभिजितेऽ्टमे | दिवामध्यगते द्हय्ये" तिथौ पूर 

ऽतिपूजिते 1 सश्टद्वयशसं कुन्ती सुषाव प्रवरं छत् । 

जातमात्रे छते तख्िन् वागुवाचाशरीरिणी | एष धच्य - 

श्टतां चे्ो भविष्यति नरोत्तमः । विक्रान्तः सत्यवाक् 
खव राजा श्प भविष्यति । बुषिष्ठिर द्रति ख्यातः 

पाश्छोः प्रथसजः छतः } भविता प्रथितो राज्ञा लिष 

लोकेष विद्धतः। यशसा तेज्ञसा चैव इत्तेन च समन्वितः | 

चाभ्िंकः सं खत लब्धा पाण्डुस्तां पुनर ब्रवीत् । 

प्राः चत्र बलज्छष्ट' वले सुतं ण् | ततस्तथोक्ता 

भता ठ वायुनेवाजु हाव सा । वतस्तामागतो बाचु 

गाङ्ढो भहावलः| किन्ते कुन्ति ! ददाम्यद्य महि यत्ते 

` दि स्थितम् । ̀ सा सलच्जौ विहस्याह घत" रेम्हि च- 
रोत्तम !। बलवन्त" भद्ाकांय" सव्वदषेप्रभङ्जनस् | त- 

खव्जन्ने महाबाडभी मो भीमपराक्रमः] तथप्यसिवर्लं 

जातं वायुवाचाश्सेरिणी | सब्बेशवां बलिनां श्रे 

जातोऽयमिति भारत । इद्नद्भ् त ~ "चाशोष्लातमाल् 

इकोदरे । यदङ्कात् पतिते भातः शिलां गाल र चूर 

यत् | कुन्ती व्या्रभयेदिग्ना ससेव्ूपतिता किल | 

मान्ववुष्यत स"सुप्रख्तूसङ्ख खे टकोदरम् । ततः स व- 

लुशङ्कातः कमारो न्यपतद्िरौ | पतता तेन॒ शतषा 

शिला गाल वि चशता । तां शिप चिंतां दष्टा 

पाख्ड्, व्व दयमागतः | यखिच्च हनि भौमसत्, जनन 

भरतसत्तम ! | दयधनोऽपि नल्रैव प्रजनने वद्धा धिप ! | 

जाते डकोदरे पाड रिद भूयोऽन्वचिन्तयत् । कथः लु 

मे वरः पुत्रो ेकञ्चोढो भवेदिति | रेषे एुरूषकारे च 

डेकेऽ्यं सथ्पतिषितः | तर दैवन्तु विधिना कालयु- 

कोन लम्धते¡ इन्द्रो हि राजा देवानं प्रधान दूति 

नः तस् | चप्रभेयग्लेतृखाहा वीं वानमितद्युनिः । 

सन्तोषयितवा नपश्चा पुल लण्खे महाबलम् | यं दाखनि 

समे पतं ख वरीयान् भविष्यति) मातुषान्ादु- 

षाद स"याने उ हनिष्यति | कम्मया मनसा वाचा 

तखमात्तयखे महत्तपः ! ततः पाख्ड, म हा राजोलन्त्र- 
चित्वा जहषिभिः। दिदेश कुन्याः कौरव्यो त्रत" 

संवत्सरः शभम् | च्राल्मना च भहावाह्करोकपाद्- 

स्थितोऽभवत् | उ ख तप खास्याय परमेश समा- 

धिना | आरिराधयिषुः लिदशानरं समौश्चरम् । 

भाव्यं या सह धम्प्रौसा पं त्यत भारत ! । तन्तु कालेन 



ङ्द 

शक्र उवाच | य॒त्र तव 

प्रदाखामि विषु लेकेषु वि्तम् | ब्राह्मणानां गवा- 

दधः स्दाञ्चाथेसाधकम् । द्रं दां भोकजनन" सव्वं 

बन्धवनन्द्नम् } सुत तेऽयं प्रदाख्यामि सर्व्वांभिल- 

विनाशनम् । इत्य क्तः कौरवो राजा वासवेन महा- 

तना | उवाच कुन्तीं धम्मत्मा देवराजवचः सरन् । 

उदकं स्तव कल्याण ! तष्टो देवगखेश्वरः। दातमिच्छति ते 
खत्' यथा सङ्कल्यितं त्वया । अतिमादुषकम्ब्ां णं यशख्िन- 

भरिन्द्मम् । नौतिमन्त' मड्ात्मानमादित्यसमतेजसम् | 

राधं क्रियावन्तमतोवाद्भ, तदरथनस् |` षत' जनय 

` इध्रोखि ! धाम चतियतेजाम् । रब्धः प्रसादा देते- 
दरात् नमाह्वय शुचिद्िते ¦ ¦ रैभम्पायन उवाच | णव- 

शक्ता ततः शक्रमाजुहाव यशञ्जिनो | अथाजगाम 

दव्द्रो जनयामास चाच्छ्,नम्'" | कुन्त्या अपत्य' ठक् । 
कौन्तेय तदपत्ये “कौन्तेय प्रतिजानीहि? गौता । 

ऊुन्ध क्वथे छेधे च ऋयादि० पण्छकश्चेट् | कधुति अक़ु- 

न्यौत् चकुन्य प्रनिक्खष्यात् | { न्तरम् । 
कून्धु ए. कन्य-उन् | बौदधभेदे हेमच० कन्व् रवे नि पाठा- 

कन्द् ° कुन्द इव च तत्वात्, ङ' परथिवी कश्यपाय ददाति 
दा-क वा| विष्णौ तद्य कुन्दोपमाङ्कनत्यात् खच्छतया स्फा- 

कवच्निमेलत्वात् «श्र तारक्स्तथा पौव इदानी लष्णतां गतः” 

श् क्तः युगावतारे सत्ययुगे श्रं तत्वाहवा, परशुरामा- 
तारे कश्यपाय भूमिदानाहा तथात्वम् । यथाह हरिवंशे 

““सव्वं पापि शुद्यथं वाजिमेधेन चष्टवान् } तख्िन्- 

यन्ने महादाने दचिष्णां श्टयुनन्द्नः } भारीचाय ददौ 

प्रोतः कश्यपाय वदधन्वराम्ः' | क् भूमिखनत्ति उन्द् 

छख शक०, कौ तेः अवद्° दन् खमच वा । २कु्द् श्नाम- 

गन्धद्रव्ये रभ्रमियन्तरभेदे (कुद) ४क्गैरख निधिभेदे च 
पु भेदि° ५करवीरृत्ते ए“ राजनि० खनामख्याते 

ख्यते ेदप्मप्रधानडृच्वे षु न° पुष्ये न°अमरः | “कन्दरं शतं 

लघु स प्रथिरोरुम्बातपित्त्त्"” भावप्र । कून्दकुद्मला 

खदतः खितः" माघः | “कन्द न्द् छ्द्ररुचिः”” सा० 

० “शङ्कराय न दातव्याः कुन्द् थे फालिकाजवाः'"धुरा। 

पद्म च कुन्द्नो तिका० । शालमलद्वीप्रस्ये स्वभे 

महता वासवः प्रत्यपद्यव | 

पव्वं नमेदे । शालभलद्रीपवं ने भाग० ५,२०अ। ^तिष 

वर्गेष्द्रयो नद्य सपर वाभिन्नाताः सरसः शतग्द्धे 
वामदेवः कुन्द्ः कुदः पुष्मवषेः सर्त तिरिति"" । वि- 

च्ण्षञ त॒ एषां नासान्राणि द्वन्वे 

{ २१०२] 

^कुखददोच्रतचचंव । 

ऋ 

दतीयञ्च वलाहकः | द्रोणोयत्र महौषध्यः स चतुर्थो 

महीधरः | कृन्दस्तु पञ्चमः षठो सह्धिषः सप्रमस्तथा । 

कशद्वान् पव्वं तवरः'* अनयोः कल्यभेदादविरोधः | 

कन्दक ए कुन्द्+संन्नायां कन् । ¶कुन्द्रुढक्ते राजनि 
खयं क। रकुन्द्थन्दा्ये 

कन्द्म एुस्ती° कृन्दन मीयते शुभ्ववखं त्वात् भा-घञर्ये 

क | विड लिका० स्यां जातित्वात् ङगष | तख च 

पाणिभिन्रषश्छन्तात् परख च थे°ततुपुरुषे शदुदातता- 

तन्न गखे छकुन्द् इति पाठान्तरम् । तेन सह चे णख्या- 

दित्वात् नत्पुरूषः | # 

क न्दमाला सती यन्यभेदे सा०द० | 
कान्द्र इ" कन्दवत् शद्लानि घम्म दुबन्धोनि कलानि राति 

ददाति रा-कःङ्ुः रां दारयति हहिररथाच्चजिष- 

सया वराडइद्छपावतारे ट-अच षो चस् । शविष्णौ | 

^कृषदः -कन्द्रः कुन्दः”? विष्ण स° । क्" भूमिं दार- 
यति अन्तम तस्थे द-अचच एषो* । कलिङ्खष॒॒(क्- 

न्द्रा) विख्याते २ खमेर दुराजनि०| तख पर्यायोक्ति- 

हारा लक्षणं राजनि° द्चितम् । “कणड रो दीषेपलः 

खरचछदः रसालच्तेत्रसंभूतः टगवज्ञभः”” । “श्न यं कुन्द- 

रमन्त स्यौ ल्यथेव्योपकारकम् ¦ पित्तातिसारनाभि खात् 
गोधनानां प्रखते । बलएषिकर द्ौव” राजनि° तद - 

शपा उक्ताः | [ समहे लिकार 

क न्दिनौी रली कन्दानां पद्मानां समहः खला० इनि | पद्म 

कन्द एक् भूमिं दहशणाति ड बाण्डु | श्मृषिके शब्ट्रला° 

२कून्द् खूनाम गन्धद्रव्ये स्रौ । 
कन्दर पुर कु भूभि' दारयति द-विदारे उरन् षो° । 

कन्द. खनामगन्बद्रव्ये भरतः । ६ 

कन्दुर् एतौ कू भूमिस्मत्ति उन्द् जला° नि° 1 खनाम- 

ख्याते गन्धद्रव्यभेदे अमरः । “कन्दु रधु रसतोच्छ स्तिक्त 
स्वव्यः कटु हरेत् । च्वरस्ते दयालो रखरोगकफा- 

निलान्"” भावप्र० । सायै क । तन्नौव पुत्री राजनि०। 

ख च ठते एलादिगखे पटितः।| सच गणो यथा 

%एलातगरक्ठमां सोध्यालकत्वकपलना गरुष्यप्रियङ्कहृरे- 

शका व्यात्नरनखेशुक्रिचरडास्थौ योयकच्रौगेटकचो चचोरक- 

बालकयुग्ग् लुखजी रतुरषककुन्द रका भ्यरुषयको शोरभद्र- 

दारुकद् मानि घुद्धागकेशरद्ेति ¦ श्लादिको वातकफौ 

निहन्यादिषनेव च | वशं प्रसादनः कण्ड्पिटकाको- 

-उनाशनः', । 



क्ुपि 

कूप अच्छद्ने इदित् वा चुराग्डभभ्पत्ते भगदि° पर सक० 

श्ट कम्ययतिते कुम्यत अचकुम्पत् त अकम्पत् । कुम्प - 

यास् बभव आख चकार चक्र । चकम्पर | प्रनि कूम्यगात् 

कुप युतो चुरा०उभग्कशसेट । कोपयति ते अचृकुपत् त । 

 कोपयाम् बभूव आस चकार चक्र | कुपितः कोपः 

कोपनम् कूपित्वा प्रक्ष्य । “प्रोचुः प्राञ्जल्यो विप्राः 

प्रहृष्टाः कंपितत्वचः”” भाग० ३,१६, 

कूप रेो्े दिवा० सक० प० सेट । कुष्यति इरित् अक्रपत् 

खकापीत चकोप । “य्न यिन् छऋतौयेये दोषाः 

कुष्यन्ति टेिनास्'* छ” । “त द्वन इत्वा चवं ख- 

चान्तरं ब्ध | चुकोप बलिनां शे ठः” भाऽस०४१अ० । 

““कूपितकपिकपोलक्राडताच्वस्तमांसि । उद्भटः दद्य 

क्ष्यसि याचके'” भा०खा०७८व०” अख आपः पदव्य- 

व्ययोऽपि दण्छते | “नन्दते कुष्यते चापि तथा डङ्कार 

यल्यपि”” भा० आतु०१४अ० । “न च कुप्ये मडाखपं ! 

ज चात्मानं विगरये'” भा० ब° १७६अ० | उपसगेपू्- 

व्व कद्य तत्तदुपसमेदयोल्नाथेपरत्वम् यथा प्रकोपः सकोपः 

अतिकोषः इत्थादि । “कर् धटूहेष्यी द्धयार्थानां यं प्रति 
कोपः” पाकम णः सम्प्रदानता । 

कंपं इ० कुत्सितः पंन्याः कुगतिरूमा° अच समा० } १कु- 

तृिते पथि शब्द्रल्ना। “खधम््ं पवमक्तोभयम् विहाय 
कुपथपापरण्ड मसमञ्च सं॒संप्वत्तं यिष्यति” भाग० ५१६, 

१०स्ञो 1 स सेव्यत्वे नास्त्यस्य अशे०खच | रअच॒रभेरे नप्र 

टो भयञ्च कुपथोहयसीव च्च व्यं वानु'" इरि अ 

^न्तथा निकुम्भः कुपथख्च टानव“ हरि ०२४१अ० | 

सणव सुपाश्रंप्पेण दवापरे आ विभूतः ““कुपयस्तु महा 

वीयः च्रीमान् राजन् ! महाषठरः। छपा इति 

विख्यातः चितं जनने महौपतिः'” भाग्या° ६७अ० | 

कपन ए" कुप्, । हिर'ष्याचरेन्यखे असु रभेरे “शरभः 
शलभद्यौव कपनः कोपनः क्थः” हरि वं०४९अ० | 

कुपय लि° युप-क्यप् एषो? । गोनी । “रा साच्य' कु- 

पय' वद्धं नं पितः” "क ०१,१४०१३,५ुपयं गोपनौयस्"" भा० 
कुपाणि लि° कद्छितः प्राणिरख । 

(कोपा) । जटा० 

कपिञ्जल इस्त कुत्सितः पिञ्चल इष पच्छोऽख । पनभेरे 
स्त्रियां डोष ततः शिवाणअण । कौ पिञ्जल तदपत्ये पु'स्धी०। 

कुपिनिन् ए" कुपिनी मत्खधानो अ स्यख व्रीह्ला° इनि | 

मतृ्धारके वौवत्ते लिका० । 

वक्रहस्ते बाड्कुरठ 

५२७ 

{ २१०३ ] कब 

कुपिनी स््लो युते मत्खोऽन्न युप-वा० इनि किड् ङीषः 
षो° | (मा्ेरखालु द) मतृख्वाधारे पालरभेदे शब्दरन्ना° 1 

कूपिन्द सतो कुप-किन्द्च । तन्तवाये उणादिको° । 

कपोल ष कुत्सितः पौलुः -कुगतिख° । (माकङ्तेन्द्) । 

काकेन्दुरश्चे मावर । यख फल (कृचिला) दतिख्यातम् । 
तत्पया ययुखादि मावप्र° उक्त यथा 

“निन्द् को यस्तु कथितो जलदो दौषषपलकः । कोल, : 
कलकः कालस्तन्द् कः कालपौलुकः । काकेन्दुविष- 

चिन्दुञ्च वथा मकरेटतिन्दुकः | कपोल  शोतन' | 

तिक्तं वातलं मदलज्ञघु । पादव्ययाहर साहि कफ- 

पिच्चाख्ननाशनस्'? | ॥ 

कुच ष कुत्सितः पलः कुगतिस० ! कुत्सिते एत्र १ “तादशं 

फलमाप्नोति कुपुत्र : सन्तर स्मः *मजः। बण््रौण| रकुत्सित' 

घयुक्ते लि | भावे कम्मेखि च तते मनोन्ना° ब । 

कौ एलिका तद्भावे स्त्ली | कोः एथिव्याः एत्रः । ३ेमङ्क- 

लहे ४्नरकासुरे च । [ दिनिन्दिति असरः 

पूय निङञतृक्तितं पूयते पूय--विषरथे अच । जान्याचारा- 
कप्य न° शुप-क्यप् नि° | खखेप्याभ्यामन्यजधिन् ?तेजसादौ 

धातौ, अमरः (दस्त) इति ख्याते रधातौ च 

कुप्यशाला स्त्रो क्यख ततृपालरादिनिन््ांणख शाला । (का- 

सारिर दोकान) कांस्यादिधातरनिम्प्ौणग्ट दहे हेम च० । 

कूप्रिय लि° कृ+मौ-क । जवने हला० | 
ककव ए* क॒गतिस० | टणादिनिन्धिं ते उडपे शब्द् चि° । 

^व्यादथं फलमाप्नोति कुञ्जः सन्रन् जलम्” मचः 

कुब सुतौ (अच्छादने) इदित् वा चरा उभगपके ज्वा° पर० 

सकभ्तेट् | कुम्बर्यति ते कुम्बति अचकम्दत त अकुम्बौत् | 

कुम्बयाम्-बभवः अस चकार चक्र रङम्ब | कुम्बा ` 

कवल ति कृत्सितं बलमस्य । निन्द्ितिबलबुक्त | 

क बलाश्च लि° कुबलोऽच्ोऽख | शदवैलाश्वयुक्तं सथ्य वंश्ये 
श्नुपभेदे तखधन्बुमारसं्नाप्राति 

छक्ता यथा^माकयडे य उवाच | इचाकौ संख्ते राज- 

न् ! शशादः एथिवीनिमाम् । प्राप्रः परपरधम्मला सोऽयो- 

ध्यायां पोऽभवत् | श्थादख ठ दायादः ककृतस्यो नाम, 

बं वान् | अनेनाञ्ापि काक्र टव खानेनसः छतः । 

विष्वगश्वः योः . ुत्स्तस्ादद्वि्च जन्निवान | अद्रे 

युवनाश्वस्तु शख7वस्तखात्रजोऽभवत् । तख चरावस्तकोन्नयः 

चवस्ती येन निभविता। चावस्तख त॒ दायादो 

"दश्चो महाबलः | टदश्वख दायादः कुबलाश्च इति 

भा० वरः २०२ 
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सतः | कृवलःचस्य पुलाणां सहस्तारये कवि" शतिः । 

सर्वे विद्यात्तु निष्णाता बलवन्तः दारुणाः | कुबलाञञ 

पिरतो युखरभ्यधिकोऽभवत् | समये त॑ पितो राज्ये 

इद् शरो ऽम्थपरेचयत् | कु बलाच्च महाराज | छरखत्तम- 

धारि कस् । पुत्रस क्रासितच्रीस्तु टहदश्नो जहीपतिः । 

जगाम तपसे धीमांस्तपोवनमभित्रह्ना” | इत्युपक्रम्य 

मधरैभयोःससत् पत्िबधकथान्ते २०३अ० 

त्क कड यर्वा ॥ धुन्धुना महाराज ! तथाः 

षतरोःनहाद्युतिः । स तपोऽतयत महत् मडावी- 

ययपराक्रमः। अतिषदेकपादेन कशे धमनिसन्ततः । 

क्षौ ब्रह्मा ददौ प्रीतो वर वत्र स च प्रभुम् | 

देवदानवयच्वाणां सपे गन्धवरक्षसास् | अवध्योऽहं भवेयं 

तै वर णष्र इतो मया । णवं भवतु मच्छेति तषूवाच प्- 

तामदः। स णवख्क्तस्त्पादौ मड ऽऽख, ग्ड जगाम ह । 

सत धुन्धुैरः ल्वा मद्ावीर्थपराक्रमः। अतुख्यरन् 

पिद्रबधः द्रूत' विष्ण खपागमत् । खत देवान् स- 

गन््वीन् जित्वा धुमध् रमेः । बाधे स्वानसञदिष्ण ̂  

देवां वै श्टगम् | सदर बालुकापूरये उच्जालक इति 

श्टृते । पगम्य चस दुष्टात्मा त' देशं भरतशेभ } | 

बाधते खा पर शक्तया तत ङ्काच्म' विभो ! । अन्तम 

भिगतस्तत्न॒बालुक्रानितस्तथा । सषकेटभयोः घल 

शृम्ब् भौ मपराक्रमः । शेते लोकविनाशाय तपोबरेखपा- 

शितः} उतङ्ाच्रमाभ्याके निःखसन् पावकरारधिंषः । 

शतख्िन्धेव कालेतु राजा सबलवाहनः | उतङ्कबिप्रस- 

हितः कुबलास्चो महीपतिः । एतः सह॒ महीपालः | 

प्रययौ भरतषभ ! । सस्त रेकविं शत्या एत्राणामरिम- 

दनः । कूचचाश्वो नरपतिरन्वितो बलशालिनाम् | तमा- 

विशत्ततो विष्ण्.भ गवां त्ते जसा प्रभः । खउतङ्कख नियो 

गेन लोक्तानां हितकाम्यया | तस्वरितु प्रयाते दषे 

दिवि शब्दो महानभूत् । रष ओ्ओोमःनब्भ्योऽद्य एन्व् 

मागो भविति ¡ दिव्यौ पष्मैस्त' देवाः समन्तात् पर्य 

याक्िरन् । देवदन्द्मय्ापि नेदुः स्वयमनोरिताः । 

श्ोतस्च वायु" प्रयकौ प्रयाणे तशय धौमतः। विषां- 

गुनां मही कृषन् ववधे च सुरेद्रः | अन्तरीक्ते विमा- 

नानि देवतानां बुधिभिर ! । ततेव समडग्ल धन्व येत्र 

महासुरः । कुबनाश्चख धृन्धोञ् युद्ध कौट्हलान्विताः । 

टेव गन्धषषद्िताः समर्त दहपेयः। नारायणेन कौरव्य । 

नेजसाप्यायितस्तद्ा । र गतो नु पतिः चिप्र पतेत: 

सपैतो दिशम् | रं डागयामाच्च कचलाश्नोभदहपतिः। 
= तः ४1 (प & > क्बलाश्रख पुल द त्त् घ बाल्काणवे । स॒प्रभिदि वसः 

सात्दा दष्टो भुन्ध हावः । च्ासीद्धोर' वपुस्त ख बा- 
~ € = ¦ + 

कान्तत महत् । दयमानो यथा शव्यं स्ते जसा 

भरतपेभ ! | ततो ध्धुषं हाराज ! दिशमादत्य 

पद्विमाम् | खप्रोऽभृद्राजशाद्ःल ! कालानलसम- 

य्तिः। ` कबलं णल्ैस्तु सर्त: परिवारितः। 

अभिद्रुतः शरै स्तीच्छं गेदाभिग्छ् सलेरपि | पद्िभेः परिधैः 
परासैः खगै विमलैः श्तेः । स बध्यमानः स~ 

ऋः समुत्तस्थौ महावलः । क उचचाभक्चयत्ते ण॑ श~ 
स्लाणि विविधानिच । आखाहमन् पावक स सव 

तेकसम' तदा । तान् सन, पतेः एलानदडत् सेन 

तजसा । इखजेनाग्निना क्र ब्लो लोकादुहत्तेयच्रिव । 

थेन राजशादं,ल ! एरेव कपिलः प्रभः | सगरखा- 

जान् कर्. इ स्तद् तमिवानवत् † तेष ऋरोधाग्निदग्धेष 

वदा भरवसत्तम ! | ` एनुड' खह्धाकन कुभ्कथं 

मिवापरम् । आससाद सहतेजःः कुला स्धौपतिः। 

तद्य वारि महाशःॐ ' उल्ाव ब्ध देहतः । तदापौयत 

तत्तेजो राज! वारिमय' नृप! । योगौ योगेन वङ्कि्च 

शमयामास वारिणा; ब्रह्मास्त्तेण च राजेनद्र ! दैत्य 
कर,रपराक्रमस्। ददाह भरते ! श्वलोकाभयाय वै ; 

सोऽस््ेण दग्धु राजघः कदलाश्वो महावरम् । छर- 

गत् म-मलनन लेलेक्येशद्वापरः | धुन्धोबेधात्तदा 
राजा कुवलाश्वो महामनाः । धुन्धुमार दति ख्यातो 

नान््नाऽप्रतिरथोऽभवत्? । 

कुवे( बे )र एण कुम्बति धनम् कुवि-णरक निर नकोपञ्च 

कुत्सितं बेरमद्् इति वा| {धनदे यक्षराजे 

मरः ““कुट्सायां क्िलिशब्टोऽयं शरीर वेर्न । 
कुबेरः कुशरोरत्वात नाम्रा तेनेव सोऽङ्खितः'” वायुषु" । 
^“कुेरोभव नाम्ब्ा त्वम पेयं या सृत !' काशोख. 

देवीशापो क्त सतस्य तथात्वम् । ““ङुेरस्य मनःशल्यं श- 

सतीव पराभवम्” कुमा०) तसे दमण । तत्सन्वन्विनि लि° 

स्तियां डोप ““कौजेरदिग॒भगमपादख भागम्” मावः । 

चुभु7° पाठात् क्वेरवनभित्यादौ न णत्वम् वाकप । कुबे- 

रकोऽप्यलनार्थ कुग{तस°। निन्द् तदहे न° । 

कबेरान्नौ स्री कृेरस्याच्तौव पिङ्कलं एष्पञखाः षच समा० 

9 डगेष । १पाटलशरिखेि रलताकरश्चं च राजनि । 

कुमे (वे)राचल इ* त । केलाखपवेते जटा° तरू कुवे - 
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रावासत्वात्तथात्वम् | कुबे ( वे ) राद्विप्रश्टतयोऽ्यव । 

कज षु ईषत् उजमाच्ज^वं यत्र॒ शकष | 

राजनि° खड्गे शब्ट्मा० । (कुज) शेद्दयष्ट्रोगे षु 

“हृदयं यदि वा छच्नतं कमथः सरुक् । कर् बो 
बायुग्यंदा कुर्यात् तदा तं कुजमादिरेत्” साधवोक्त' 

नल्ञच्यम् । ४तद्यु्त (कुजो) ति । “कु ्ञा नौचतयेव 
यान्ति शनकेरातम च णाशद्धिनः'" रल्ञा०। सच राज्ञामन्तः 

परस हायभेदो यथाह साण्द्० तददवरोधे इत्य्, पक्रभे 

^4बामनप्र्ड किरन्त च्छाभोराः , शकारकुजाद्याः” 

अवरोधाभिकारिकुजलक्षणरुक्त टह°स° ६< अ 
^“पञ्चापरे वामनको जघन्यः कूलोऽपरो मण्डलकोऽथ 

खामो | पूर्वोक्तमूपाहुचरा भवन्ति सङ्खोंस ज्ञाः श्टणु 

लच्चणैतान्” । “कुजो नान्तरा यः स शद्धो पधस्तात् 

चोः किञ्चित् पृष्व काये नतञ्च । हंसासेवी भास्तिको 

अचैरूपेतो विद्वान् शरः ्धचकः खात् तन्नः । कला- 

खवभिन्नः कलहप्रियश्च प्रश्तभ्टवयः प्रभदाजितञ्च। सम्पूज्य 

१अपामारगे 

लोकं प्रज हात्यकखात् कूलो ऽयसृक्तः सततोद्यतश्च” | 

क् जक ए कौ उति उज्ञ--र्व ल शक° । अतिद्धरभिषषुमे 

इक्तभेदे “चम्पकात् पुष्मशतकाद् थोक एुष्मुत्तजम् ! अथो- 

कपुष्यसाह््रात् सेवतीपुष्मत्तमम् | रेवतो पष्यसा इ- 
खात् कुलक एष्यख्त्तमम्'” शब्द् चि० | नरि पुरा० 

^ङ्खज्जकः छरभिः खादः कषायाचरसः खरः | विदोष- 

शमनो ष्यः शोत हन्तां च स इरतः'” इति भावप्र । 

क्ल करटक ए° कञः कर्टकोऽख । श्वे खदिरे राजनि” 

कुजा स्री नंसभवनस्ये सेरिन्वुभेदे यां पड्धग्रामाक्रम्य ठब्णः 

श्वरूपां चकार ततकथा भाग०१०स्क ०४१० वा 

^“खथ त्रजन् राजपयेन माधवः स्तिय' ग्ट हीना द्खःविले- 

सभाजनम् । विलोक्य कलां युवतौ वरानना पप्रच्छ यान्ती 

प्रहसनसप्रदः| का त्वं वरो ! तदु हा ुलेषनं कशा ङ्गने 

बा कथयसख साघु नः | देहवयोरङ्गविेषस्तमं चय 

` स्ततस्ते नचिराद्धविष्यति ¦ खेरिनृध्न्.वाच। दाखख्यरह 

इन्द्र ! कससम्मता लिवक्रनामा ` हालुनेषकःम् {या | 

सद्भावित'भोजपतेरतिम्रिय' विना युवां कोन्यतमस्तद् 

ति । खूपपेशलमाधुरे' डैदितालापयीःचता । धष 

तात्मा ददौ सान्द्रढभवोरलकेषनम् । ततस्तावद्गरागेस्प 

दव्य तर थोशिना | संप्राप्नपरभागेख शुशुभाते रञ्जितः 

प्रसच्नोभगवान् कुजा लिवक्रां रुचिराननाम् ज्चीं 

करः मनब्रक्रो दर्ैयन् दभेने फलस । पङ्गयामाक्रम्य 
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प्रषे ्यङ्कलोत्तानपाखिना । प्रण्टद्ा चिवकेऽध्याकच्चद्- 

नोनमद्च्य् तः। सा तदजखमानाङ्गो टरच्छाखिप्यो- 

धरा। छकन्दस्यशेनात् सद्योबभूव प्रमदोत्तमा” | 

क्नास््रकं न° भारतप्रसिद्वे तीर्थभेदे “ततः कुजाच्के 

गच्छेत तोधैसोवी नराधिप !। गेोसहख्तमवापरोति 
स्वगे लोकं च गच्छति भा० व° ८४ अ० | नद्ध तीर्थे 

जद्भावन्ते समीपस्थः तत्नैव विदतिः । 

क.जिका स्ती अवर्नं कन्यायाम् | “वभा च 

कजिका'” अन्नदाकल्पः कालस इषा शब्ट् २००४यघर<विटतिः। 

रदेवीभृत्ति भदे तस्छाः पूजादिविधायकः तन्त कुलिका 

तन्त तवे न प्रसिद्गम् तन्त्रसार तत्प्रमाणं ग्यम् । 

कत्र न° क्बि-आआच्छादने रन् ऋज न्द्र त्यादिना नि°। 

अररे उच्छ लदत्तः । शकण रेकुरडले 9 तन्तौ 

शरणे ६ शकटे च सं्िप्रसारडत्तिः | 

क व्र(्र)द्धा इ कत्सितो न(ब्रोद्धा वाटच् । कत्सिति 

ज( त्र )हखि टजभावपनने कुत्र त )द्नृशब्टोऽष्यत्र । 

कुम उन्द्ने भ्वा^पर०सक्श्सेट् । कोभति अकेभीत् ङकोम । 

च्भाञमाघव्तमतेाऽयम् । { वि्तिः । 
क.भ न° कभक | उदके ऋभभा० माधवः | कभन्द्, शब्द् 

क्भन्य्, लिण्कृभ-कन् ख घञं क कुभरदकमिच्छति क्यच 

बा अनङ् छन्द्सि उ । आत्मनः सेकमिच्छति उदक्य 

शेक्तरि ““छन्दसतुभः कुभन्यवः ऋ० ५, ५२११२, कुभ- 

न्यवः कुभिरन्द्नकम्र'” भा० । । 

करभा स्तौ कोः एथव्याः भा | एधिवीच्छायायाम् “राधः 
कुभामण्डलगः शशाङम्"' च्योति० | उपरागशब्द 

१२८१ छ वितिः । कु्गतिस° । २कुत्सितदीप्रौ | “मा 

बोरसानितभा कुभा'” ० ५,१२,, “कभा क्तृखित 

` दधिः” भार | रेतयुक्ते ति° । 
क्.ष्त् ४० क यिवो' विभक्ति ष्ट-किप् । रभूषरे शेके 

श्सप्नस ख्यायाम् | णकादिशन्द् १५०८० विति; 

कभ्यदरेखिकं सप्रणाखाकचक्रम् उ्धयोति° । 
कुमार केलौ अद्, चुरा० उभ० अक रेट् | कुमारयति ते 

अचुकमारत् त । कुमरयाम् बभूव ऋस चकार चक्रो । 

का, मार एुण्डमारयति क्रौडोत, कुल्धितो मारो यसात, कौ- 
भारयति इष्टान् स्-खिच-अचवा। †कात्तिकेये, 

नाख्ीक्तौ २युवराजे, अम० शुके पञ्चिखि ४अन्रवारज्े, 

५वरषयटच्ते ६ैमद्धव्षीं ये, बालके चभेदि० । “कौनार' 
मद्धमाब्द्ान्त' पौ गख्ड' दशमावधि'ः भाग° १०्रौधर 

॥ 
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तवचनसम् । स्तिया वयोवाचित्वात् ङीष | “^त्रीखि 

वभा दोक्ेत कमाय ठ॒सतो सतो" मलः । ७सिन्धृनरे 

शब्द् र०। ८अह्ेदुपासकमेदे हेम च०। € शाकदीपे्चर एत्रभेरे 

१०तदौ यवभैमेदे च विष्ण षु “पा दरोरेअरम्वाय भवय 

महात्मनः । सप्तैव तनयास्तेषां ददौ वर्षाीरि सप्र च। 

जलद कुमारञ्च छुकुमारो मणोवकः | कुरदोदः, समो- 

दाकिः सप्रमञ महादर्सः। तत्संन्नान्यपि तान्येव खप्र- 

वर्षाणलुक्रमात्”” ११ शक्तिमत्पव्वं तोद्धवे ऋषिकुलया- 

मेरे “"ऋषिकुल्छाः कुभारादयाः शुक्रिमत् पादसम्भवाः?' वि- 

ब्णुएु०| १२खन्द्रे ति०। १रेअविवाद्ितावस्यायाडप चारात् | 

«कौमारः पूव बचने,, पा० | “अनेकानि सङ्साणि 

कुभारब्रह्मचारिखाम्। दितं गतानि विप्राणामकत्वा 

क्ञलसन्ततिम्'” सलः | अतएव अन्नदाकल्पे “एकवा 

भवेत्सन्ध्या दूत्यादिना षोड्शवपेनाया अपिः कुसारौीत 

मुक्तम् । तत॒ बालके ““क्मार' माता बिभति” ० 

५,२,१, कुमारस्य रेतः सिक्तं न सम्भवति” “शतशना 

१,४,५,७, ^“ कन्यानां संप्रदानच्च कुमाराणाञ्च र्षणम्! 

नुः नाश्चोक्ति' विनापि काव्ये राजद् रके कुमारशब्दः 

प्रयुज्यते } “आप्र कुमारानयनोतृश्केन भोजेन दूतो- 

रघवे विष्टः" । “कुमार सेन्य' सपदि स्थितं च तत्""रवुः 

^“तदाचुजग्मतुः स्थाणुः कुमाराविव पावकौ” रामा | 

विश्चसारोक्तं ५ मन्त्रभेदे ए० ¶६विद्यायां सतौ ङोप् । 

भन््रविशेषाणां संज्ञामेदाच तन्तरसारे द्थिंता यथा 

विश्वसारे निवन्धे च । ““दिच्नोरुद्धः शक्तिहीनः 

पराङ्खख उदीरितः। बधिरोनेत्रहणीनञ्च कोलितः 

स्तस्भितस्तथा | दग्धः खस्तञ्च भोत ञ्च मलिनञ्च तिरतः | 

भेदत शधूप्रञ्च मदोन््तच् मृच्छितः | तवीय च 

भोम प्रध्वत्तोबालकः पुनः| कुमारञ्च युबा प्रौटोषद्धो 

निर्वि" कस्तथा ¦ नि्व्वीजः सिद्धिह्णीन सन्द्ः कू 

टस्तथा पुनः| निर शकः सत्वद्धीनः केकरोजीवही- 

नकः । भूमितालिङ्गितौ खाता नोङ्ितिव छषधात्त कः। 
अतिदीप्रोऽङ्ग हीनः खादनिक्र् इः समीरितः । अति- 

क.रञ्च चन्रीडः शान्तमानस एव च । स्थानभ्वे्टखच विक- 

लानिःखञेहः परिकीत्तितः। अतिकः पीडतिञ्च ब- 

च्य्येप्रान्तु लक्षणम् | मनोयेखवादिभध्यान्तेष्वानिलं वीज- 

ख्च्यते | संयुक्तः वा विशरुक्तः वा पुराक्रान्तस्तिधा पुनः| 

चतुधा पञ्चधावापि स भन्नच्छिद्रस न्रकः। आदिमध्या- 

वदने भूवोजहयलाज्छितः ¡ खङद्खमन्त्ः स विन्नयोभ- 

सुभा 

क्रिरक्तिविवलितः । सायालनितयच्रोवौजराका हीनस्तु 

योमतुः । शक्तिहीनः स कथितो यख मध्ये न विद्यते। 

कामवीजं खखे माया शिरस्वद्घः शमेव च । असौ परा- 

ङ्खखः प्रोक्तो हकारो विन््लाञ्छितः | आद्यन्तसध्य 

विन्दुव्वौ न भवेदुवधिरः रतः | पञ्चवर्णमदुयं खादर फा- 

केन्द्विवच्जिनः। नेत्रहीनः स विज्ञये इःखशो- 

कामयप्रदः | आदिमध्यावसानेष ₹ंसप्रासादवागृभवौ । 

इकारोविन्द् मान् जवो वावश्चापि चतुःकलः। भाया 

नमामि च पद् नास्ति य्त् स कोलितः| एकं म- 

ध्ये यं शद्ध. यस्न्नसत्पुरन्द्रौ । न विद्ते स मन्त्रस्तु 
सतभ्भितः सिद्धिवच्नि तः | वद्धि युसखमायुक्तो यख म- 

न्त्र सनि । सप्तधा ण्ते तन्तु ग्मन्त" प्रचच्ते । 

क्त्र दाभ्यं चिभिः षडभिरषटमिड शतेऽ्रः । 
ख्लस्तः रोऽभिह्ितो यख सुखे न प्रणव खूटतः | शिवो- 

वा शक्तिरथ वा भीताख्यः स प्रकोर्सिंतः। आदौ 

मध्ये नथा चान्ते यस माखं चत्यम् । सव मलि- 
नो मन्त्रः सवेविन्नसमन्वितः | यख सध्ये द्कारोऽस्ति 

कवच स॒डंनि दधा | अस्त्रः तिष्टति मन्त्रः स तिर 

खत उदाहृतः । द्योदय' दये शौर्षे वष्ट्बौषट् तु 

मध्यमे । सणव भेदितोमन््ः सर्व शासत्रविवज्जिः तः। त्रि- 

वशो ₹ंसह्ीगोयः स स्धप्रउदाहृतः । सन्त्रोवाष्यय वा 

विद्या सप्राधिकदशाच्तरा | फट् कारपद्चकादिर्योमदोन्ब- 

त्त उदाहृतः । तददसतन' स्थितं मध्ये यख भन्तः 

खूमूच्छतः। विरानेऽद्गख यो मन्त्रो 'हतवीर््य: स 

उच्यते । आदौ मध्ये तथा चान्ते चदठरद्युतेमनुः | 

न्ञातव्योभोम इत्येष यःखादरटादशाच्तरः | रएक्तोेनवि- 

शबरो वा योमन्तरस्तारसं युतः | ज्ञे खादूःगबोजाद' 

प्रध्वस्त त प्रचक्षते । सश्र भवेद्धालः कुमारोऽष्टा- 

चरःखछतः । पोडशा्सप युवा प्रौ ददत्वारि सङ्धिपिर् तुः | 
नि'शदतुःषदिवर्योभन्त्ः शताच्ञर; | चतुःशताक्ञर- 

चापि इद्धः स परिकोत्तित; | नवाचचरो धर बचुतो म 
चनिस्ति'श ईरितः | यस्यावकाने इदयं शिरोमन्त्ौ च 

मध्यतः | शिखा वम््ं च न स्यातां वौपट् फट्कारणव 
वा। शिबशक्तव्खंहीनेा वा स निवीजः उदातः । 

षु स्थानेषु फट् कारः षोढा यजिनः प्रहश्रते | स 
भन्लः सिद्धिहोनःखा ऋअन्द्ःपडनकत्चरोमतुः | कूट एका- 

रो भन्त्रः स रएवोक्तोनिर "पकः | हिव : सत्वह्ोनः; 

` सथा तव्वं शंसतु केकर: । णडचरोजोवहीनः सादधसप्रा- 
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चरोमनुः। साडद्वादरवणौ वा भूमितः खत निन्दितिः। 

साद गीजनयस्तददेकवि'शतिव्णकः । वषि"शदेि- 

शर्य प्रः खादालिङ्धितः श्टतः । दावि'श्यचरो सन्त्ने 

मोहितः परिकीत्तिंतः। हालि'शदखणो मन्त्ोयः स- 

प्रविशतिवेकः। क्तुधात्तेः सत विन्न यश्चतुधिंशति- 

वर्णकः | रज्ञादशाक्तरोवाऽपि पञ्चविंशतिसंख्यकः । ल- 

योषिति वा . मन्तोऽतिदीप्रईरितः। षडविगश- 

व्य्चरोमन्तः प्रटविं शदखे कस्तथा । लि शदेकोनवे वा 

श्वङ्गीनः स एव हि । अ्टावि शत्यत्षरोय एति शद्या- 

पिका । अतिक्र्ङः सविन्नेयो निन्दितः वंक । 

लि'दशदज्ञरकोमन्स्त्रयच्ति'शद्यापि वा | अतिक्ररः 

ख सिन्नेयो निन्दितः समैकर्म्मच्च । चत्वारिशत्तमा धि- 

द्या लिष्रदि्ीवता भवेत् | तावत्संख्या निगदिता म 

न्त्राः सीडस'न्तकाः | पञ्चण्ड्तराये खुमन्तरास्ते शा- 

म्तसानसाः | एकोन रतपर््यन्'पञ्चघच्चन्षरादिति | ते सव 

कथितामन््राः स्यानभ्वटा न शोभनाः। त्रयोद्शाच्तरा 

यस्यं न््ाः पञ्चदशा राः | विकलास्ते ऽभिधीयन्ते शत - 

साङ्शन'तथा | शतद्चयंद्िनयतिरेकद्धीना तथापि षा। 

यावच्छतलय' संख्या निःसर हासते प्रकौत्ति ताः । चतः- 

शतमथारभ्य यावद्रषसङ्खक्म् | ऋतिद्रडः समन्त 
स्तु सर्वशास्तरयिवच्नितः। सरुस्तारौाधिका मन्त्रा द्- 

शकाः पीड्डिताह्वयाः | दिसहख्ातच्षरामन्ाः खरडशः- 

सप्रधा कताः | न्नातव्यास्तो्द्पाप्ते मन््राएते यथा- 

स्थिताः । तथा विद्याञ्च गोदधव्या मन्तिभिः स्ैकमपशच | 
दोभानिमानयिज्नाय योमन," भजते बधः । सिद्धिः 

जायते तख कल्यज्ञोटिशरोरभि” अथ मन्णां दोष 

शन्तिः तदुक्त ततव ““्रादिदुटागर मन्तास्तन्तं - 

तन्त निद्धपिताः। ते सव सिद्धिमायान्ति माशकाखंप्रभा- 

षतः। मारकार्शैः णटोञ्जयय सन, विद्यां वि- 

शेषतः | शतम दोत्तर' पूरं प्रजपेत् फलसिद्धये । तदा 

मन्तोमह्णाविद्या ययो कफलदा भवेत् | मातुकाएटितः 

सत्वा मध्ये वणोच्तिघायच | मन.वशस्ततः कुर्या छो- 

धनन्तत्र सम्मतम् । बद्वा तु योनिणद्रांवां सड्ोचवाधा- 

रपद्धःजम् । त त्यन्नान् मन वणेन् कवं तश्च गतागतान् । 

ब्रह्मरन्धावधि ध्यात्वा वायुभाूयं कुम्भवेत । सहस" 

प्रजपेन्यन्त" मत्दोषोपशात्तये” | तया । “यष दोषेष् 

प्राप्नु मायां जाममधापि वा| चिप चादौ अयं चेव 

तह्,षावि्ठक्तये” । तया | “नार सं पुटितोवापि दु्टम- 
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न्तोऽपि सिध्यति । यख यत्र भवेद्भक्तिः सोऽपि मन्लोऽख 

सिध्यति" नधा। “प्रणवोमाटका देषो ज्ञे सेत्यम्टत- 

लयस् । अरूतत्रयसंयो गाह् टमन्तोऽपि सिध्यति" 
तत्र विद्यायां शकूतारोवाचव्द्यियं त्वयाशघ्ना 

पतित्रते ! | केवल शिवरूपेण शज्ति््पेण केवलम्?” 
मुरड़मा० | १७खरोदपरेक्त बालादिचक्रस्य स्वरमरे 

पु°चक्रशब्दस्यव्ालादि चक्र विदतिः। तत्र स्कन्द् “अग्ने 
शत्रः कुमारस्तु च्रीमानु शरवणालयः” भा० चा. 
६६अ० । “कुभारमभिगम्याय वोराच्रमनिवाखिनम् | 
अश्वमेधमवा गेति नरो नास्त्यत्र न <शयः” भार वर 

८५० । तख कन्दर्प पेकचयाधिकसौक्मा्धा तथात्वम् । 
श््वालोपद्रावकखहभेदे “स्कन्द्: इष्टो भगवता देवेन 

त्रिषुरारिणा | व्भिन्तिं चापरां सं्नां कुमारः इति स 
सहः" "छतः } १९ शुडवख" न.मेद०| सं्ञायां कन् । 

वरुणे तिक्तशाक) स्वाथे" क | बालके हेम | 

तस्येद" तद्ध मावो वा शरश । कौमार शिशुत्वे बाल्य- 
वस्थायां “दे{हनोऽख्िन् यथा दे कौमार" यौवनं 

जरा” गौता। 

रक्रदतोक्तं तभेद तह्लच्तणं यथा 

“शङ्खरष्मो वचा बाह्णौ कुष्ट लिफल्या सह । दरा्चा स- 

शकरा शरी जीवन्ती जौरक्ञ' बला | शठी दुरालभा 

विल्व द्ड़मि' छरसः स्थिरा} र्तं एष्करम्लच्च सू- 

च्छला गज्ञ(पप्यलो । रणां कर समभागे तप्रस्य' विणा- 

चयेत् | कषात्रे कगटकाष्धीञ्च चीरे तच्धिंह्त॒र् शे । ए- 

तत् कुमारकलयाणं बुतरल्र इखप्रदम् | बलवणंकरं ध- 

न्य' एुश्चग्निबलव हं नम् | शायासरव्व परहालछोक्रिभिदन्त- 
गदापदम् | सवैवालासयशर दनोद्ध द् विशेषतः” | 

कमारघालिन् लिश्कृनारं हन्ति इन-णिनि । िशमारके | 

क.मारजौव एु° कुमार जोवयति जौद-शिच अश् उप 

स° । (जयापोता) जौ एत्र र ल्नमा० । 

क.मारदेष्ण षु" कृमाराणां दाता द्ा-बा० इव्णच | कुमार 

दातरि ““कुमारदेष्णाः जयतः पुन रणः» “० १०,३४, 

७.+कुमारदेष्णाः कुमाराणां दातारः, भार 

कमारधारा स्तो भारतोक्ते तीयभेटे । “पितामद्सरो- 
गत्वा तललाभिषेकं कवा णोहा- 

ग्नि्टोममवाभ्,यात् | पितामहस्य सरसः प्सता लोकं 

भैलराजसमीपतः। 

पावनी | कुमारधारा तत्रैव निषु लोकेष विता । यत्र 

ष्लात्वा लतार्थऽद्यीत्याद्मानमवगच्छति | षकालो-. 
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पाकवेशनात्तेः | रेवत्या४ च्यःयततचुञ्च कनां खद्धाति 

घ्रवमभिपो-डतः कमार :। सतस्ताङ्कः स्वपिति खं {दिवा 

-पवासेन च्यते भ्व णहत्यया'' भा०व०८! अध्याये स्थितम् 

कमारपालन एण कमार पाल्यते कर्म्मणि पालि-चखुट् । 
ह 

शाज्जिवाहने !न्टपे हेम च०| क्,मार' पालयति परालि+न्यु 

उपर्स° ! र्बालकपालके निर 

कमारत्या स्तो भ्ड-क्यप् भ्या भरणस् €त° । कुमार 
रत्तणोप्रायभृते ख्तोक्तो कौमारणभ्ट याख्ये कौमारतन्त्रे | 

कुमारणश्टत्या अधिन्यस् प्रदत्तं तन्त्रम् अण | कौमारमभ्टय 

कुमाररक्षणोपायन्नापके नच्छास्तरांशे । *“शल्यं शालक्य 

कावचिकितृसरा भूतविद्या कौमारभ्टय त्या(दना अषटधा- 

शास्' विभज्य नह्च्तणसक्त' तनव यथा 

<कौौमारण्यय' नाम कृमारभरखधात्रत्लौरदोषसंगोध- 

नार्थे द्टस्तन्यसडसुचल्यानाञ्च व्याघोनाम् पथमनप्थम् । 

विदटतसुत्तरत्र त्रैव यथा 

^“नवसहालतिन्नान' स्कन्द्ख च निषेधवम् । अपस्मार- 

आकुन्योञ्च रेवयाञ्च एनःएधङ्् | पूतनायास्तथान्ाया 

मरि्डिका शोवपूतना | मै गभेयचिकिद्धा च यङोत्म्तिः 

शूयोनिजा । कौमारतन्च मित्ये तच्छारीरेषु च कोत्ति - 

तम्” । 

ततुप्रकारस्ततरौय उत्तरतन्त्े द्वितो यथा 

<“अथातो नवयरहाकतविन्नानोयमध्यायं व्याख्याखामः | 

वालयडार्णं विन्नान स्ञाधनञ्चाप्यन नरम् । ऊत्पर्ति 

कारणद्चंव सश्चनेकमनाः ष्टण, । १ स्कन्द य हस्तु प्रथमः 

स्छान्दयपख्छर एवच । देशकृनी ४रेवलो चेव ५ पूतना चा- 

न्धपूलना ६ । पूतना ऽशोतनामा च तथैव रखखमर्डि- 

का | नवसो € नैगमेयश्च यः पिष्टखहसंन्नितः | घालौमा- 

लोःपाक् प्रदि्टापचारःच्छोच्भ्नष्टानकङ्गलाचारदहौनान् | 

 लस्तान् हृशांस्त “ज्ज तान् न्द् तान्वा पृजाहेतोह्युरेते 

कुमारान् | रंर््ंस्वास्ते न शक्या विशन्तो देकं दष्ट" 

मानु श््छपाः | चाप्र वाक्यं त्छमोच्छाभिधास्ये लि- 

गन्येष्पं याजि देद्े भवन्ति। नाः चतजसगश्धकः 

स्तनदिड्कराखो हत चचिने कपतमनेलः । उदिग्नः चलु- 

लितचक्तरल्परोदौ कन्दार्तौ भवनि च गाठरशिवद्धीः ३। 

निःखंन्नो भवति एनर्मवेदिसंज्ःसरश्चः करचरणेख न्टत्य- 

सौव । विमुन्रे जति विनद्य जुम्भरमाणः फनञ्च प्र- 

जति तत्सखाभिपद्धः २ । स्लसताङ्खो भयचकिते विहङ्- 

गभ्विः स'स्तावित्रणपरिपीडितः समन्तात् | स्फोटौञ् प्रत- 

ततनुः सदाहपाकं ्िन्नयो भवतिशिशुः चतः अकन्या र| 

दक्ता्लो इरितमलोऽतिपाख्छ देहः गावो वा क्वरङ्ख- | 

न रान्न विडमिन्न जति च काकतुल्यगन्धिः । श्या- 

त्तो हृणिततनूरुहः कुमारस्त.ष्णालुभवति च पृतकाग्ट- 

हीतः ५। यो हेहि स्तनम{तसारकासकाच्छदीभि- 

ख्व रसङ्िताभिरदयीमानः; दुरशः सततमधःशयेऽग्बनग- 

ज्विस्त ब्र, बुं रभिणजेऽनध पूतना ततम् | उद्धिग्नो भ्टश- 

म तबेपते ४९दात् संलौनः खपिति च यद्य चान्न कूुजः। 

विच्ाङ्गो ष्टश्मनिसा्रते च यस्त ानोयाद्धिषगिह 

शोतपरतनात्तेम्७ । स्डानाङ्गः रुचिर पागिपादवन्नो ब- 

शो कलुषासरादृतोद्रो यः । चो गो भवति च मू 

न्रठल्यगज्धिः स न्नेयः शिश्युरथ वक्ताम{श्डकात्तं; ८१ यः 

खनं वमति विनम्यते च मध्ये सोदेगं बिलपति चोह्धं- 

सक्षमाः । जोषयेत प्रततमथो वसासगन्विच्निःसन्नो 

भवति हि नेगमेयज्ु्टः <. । प्रसतश्धो यः स्तनहेषौ ख- 

ते चाविशन्टृह्धः | तः बालं न चिराङ्कन्ति यहः स 

म्यृलक्षणः| विरतमतःसाध्य' चिकल्धे दचिरादिंतम् | 

ग्टह्े एुयाण ह वि्ठाभ्यज्य बाल शुचौ शुचिः। सभेपान् ̀  

अकिरेत्तेष्† ते लेदी परञ्च कारयेत् । खदा सन्निष्ितच्चापि 

ज्याहव्यवा इनम् । सर्गन्धौषधीीजे गन्धमाल्यं र- 
लङः, तस् | ऋग्नये कन्तिकाभ्यञ्च खा खादेति ष खय 

रन् | नमः न्द्ाय देवाय पहाधिपतये नमः| शि- 

रसा त््राभिबन्द् ऽह" प्रातम्ट्ीष्व मे बलिम् | मोरू- 

जो निविकारञ्च अशिशु जायतां भ्रवम् । 

अथातः स्कन्द्यहप्र(तण्धं व्याख्याखामः | न्दयहो- 
प्रष्टःमां कृमाराणाञ्च शस्ते । बातङृदटरुमपलाणां निःकायः 

पःरषेचने । तेषां मूलेषु मिद तेलमभ्यञ्जने हितम् । 
उष गन्धदरामण्डकेटय्या बापमिष्यते । देवदार -रा- 

सायां मरुद् मेष च सिद्ध सपञ्च खोरः पान 
मख प्रयोजयेत् । ऋषपा. रुप नर्मरको वचा काकादनी 

इतस् । उद्ाजादिगबाञ्चं ब सेमागग् ड पन ̀ शिश्योः । 
सोमवङ्ञोसिन्द्रवज्ञौं शमीं विल्व कख्टकान्। रूगाद्- 

न्यञ्च मूलानि यथितान्येव धरयेत् । रक्तानि माल्यानि 

तथा पताका रक्ताञ्च गन्धा बिविधाञ्च भच्छाः | ष्ण्टा 

च देवाय बलिन्निवेद्यः सकक्.टः स्कान्द्ग्टद्े ताय । 

खान लिरालं निशि चत्वरेषु कुत् नः शलियवैन्नं - 

वैस्तु ।. ख द्व गायत्यभिमन्टिताभिः प्रज्वालन चाड्- 

तिभिख् वङ्कः! रच्तामतः प्रवच्छामि बालानां फाष- 
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माशिनोस्। अहन्यहनि कत्तव्या या भिषन्भिरत- 

न्दरितैः। तपसां तेजसां चैव यशसां वपुषां तथा | 

निधान योऽव्ययो देवः सते स्कन्दः प्रसीदतु | पह 

सेनापतिर्देवो देवसेनापति {बभुः । देवसेनाप{रपुहरः पातु 

त्वां भगवान् युः । टेव देवख महतः पावक्ख चयः 

सतः  गङ्गोमाठत्तिकानाञ्च स ते श्प प्रयच्छतु! रक्त- 

भाल्याम्बरः चीमान् रक्तचन्दन भूषितः । रक्ादिव्य षे वः 

पतु त्वां रौ ञ्चसहदनः'” १। 

“अथातः स्कन्द्ापआरप्रतघेव' व्याख्यास्यामः । विः 

शिरीषो गोलोमौ सरसादिश्च यो गणः | परिषेके ्रयो- 

क्त्यः स्कन्दापखारशान्ये। सगन्धविपरन्तु तैलम- 

भ्यञ्जने हितम्। च्ोरच्चरुषाये च काकोल्यादौ गणे 

तथा| विपक्तव्यः इते वाधि पानीय पयसान्वतम्। 

उत्चाद्नं वचाडडङ्कयुक्तं स्कन्द्यहे हितम् ¡ न्टप्रोल्- 

कपुरोषाशि केशाहस्तिनिख। टतम् | उष्भख च रोमा खि 

योच्ान्य् बूपनेऽपि च । अनन्त कुक्. ठी विम्बीं मक्त 

ठीञ्चापि धारयेत् | पक्ापक्रानि मांसाःन प्रसन्न रुधिर 

पयः| शतोदनो निवेद्य स्कन्द्ापारिणोऽवटे । 

चतःपये च क्सयः ख्धानमस्य यतात्मना । च्कन्दाप- 

स्रसन्नायः स्कन्द्ख दयितः सखा । विशाखसन्नञ्च 

शिशोः शिवोऽस्तु विक्गताननः”” २ | 

““अरधातः शकुनौ प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | थकुन्यजिषरौतद्य 

कार्ययो देयेन जानता । वेतसा्लकपिल्यानां निःकाथः 

मरिषेचने । कषायमधुरं स्ते ल' काय्यं मग्धञ्जने शिशोः । 

मधुकोशीरद्खोवेर शारिवोत्मलपद्केः । रोधप्रियकरूमञ्जि- 
डानेरिकेः प्रदिहेच्छगुम् | वणेपकतानि च्णी.न प्या 

नि विविधानि च। स्कन्द्यहे धूपनानि नानोहापि 

प्रयोजयेत् । शतावरी ण्टगैषसरुनागदतीनिटिग्धिकाः । 

लच्छणां सहदरेवोच्च ढदतो श्चापि धारयेत् | तिलतस्ड ~ 

छक माल्यं हरितालं मनःशिला | बलिरेष करञ्चष 

निनद्धो नियतमना | निकञ्च च प्रयोक्तव्य स्ञानमख 

यथाविधि | स्कन्द्खदहोपशमनः ठत तद्द पू{जतम् | 

कराइ विविधां पूज्यां शक न्याः कुमः शभः ! अनतरि- 
चचरा देवौ स्वात ारमूषिता | ऋअवोखखो तौच्छतुरष्डा 

शकरनौ ते प्रसीदत । इदं धना महाकाया पिङ्गाक्तौ भेर- 

वस्लना | लम्नोदरी शकण शकन ते प्रसीदतु "२। 

«“परथातो रेवती प्रतिषिधं व्याग्ब्याखामः| ऋश्रगन्वाजण्टङ्गी 

च शारिवा सपुनत्रेवा ¡ शे विदारी च तथा कषायाः 

कमा 
+ # १1 

सेचते हिताः । तेलमम्थञ्चने काय्य" कुषे सञ्ल'रसेऽ{पि 

वा| धवाञ्कणेककभधातकीनिन्द् कोष च । काकोलया- 

दिगण चैव" पानोयं सभं रिष्यते | ङुलल्याः यद्चचञ्च 

 प्ररेहाः स्वैगन्धिकाः। सटपराल्कपृरौषराःख 1 

यवफखी दतम् | सश्ययोरूभयोः काय्येभेतदुद्, पर 

शिशोः। वरूणारिटकमय' ख्चकः सेन्द्क' नथा ! 

सतत धारयेच्चापि त' वा पौव्रजीविकम् | शुक्ताः 

इमनसो लाजाः पयः शाल्योदन' , तया ! बलिन्निञ््यो 

गोते" रेवत्य प्रयताव्मना ¡ सङ्खमने च भिषक् - 

स्नानं क्था बालीकुमारयोः। नानायश्छतरः ३ चविलमः- 

ल्यालुलेपनः । 

प्रसीदतु ।. लम्बा कराला विगता नथपं ंह्धपुिका । 

रेवती सतत माताकशषाति देवो प्रदेह" ४। | 

“अथातः पूतनाप्रतिषेध" व्याख्यास्यामः । कपो तवद्ुगऽर- 

लको वरुणः पारिभद्रकः । आस्फोता चेव ठेच्याः खरवा 

लानां परिषेचने। वचा ग्यस्था गोलोमो हरितालं मनः 

शिला | कुष्ट" सच्जरसञ्चव तेलाथे" वर्ग द्यते | हितं 

तं तमालो सिद्धः मधुरकेषु च । कुष्टतालोशखदिरं 

चन्द्नख्छन्द्ने तथा | देवदारूषचाड्िङ्ककुं गिरकद्- 

म्बकः | एला हरेवञ्चापि योज्या उडपने सद: | ग- 

ग्वनाकुन्लकम्भौ कामच्जानो वद्रख | कर्कटास्वि ट- 

ल्चैव भूषन सषेपेः सह! काकादन चिलफलां वि- 

म्बा युञ्चाञ्च धारेत् ¦ मत॒स्यौदनञ्च कुवीत लर 

पललं तथा । शरावसम्प्, 2 कत्वा बलिं ून्यग्ड हे इरत् । 

उच्छिष्ट नाभिषेकेण शिरस स्लञानभिष्वते | पूज्धा च 

पूतना देवी बलिभिः सोपहारकेः । मलिनाम्बरसंदी- 

ता मल्लिना खक् ङं जा | न्यागाराचिता देवी दारक 

पाठ पूतना | दद येना चदु्गन्ा कराला मेषका 

लिक्षा | भिच्नागाराश्रया देवौ दारकं पाठ एतना ५। 

+“खअथातोऽन्धपूतनाप्रतिस धं व्याख्यास्यामः । तिक्तक, 

मपल्राणां काय्यं"; काथोऽवसेचने। सरासौवीरकः क 

हरितालं मनःशिला। तथा सञ्ज रसश्चौव तेलार्थसपदि- 

श्यते । पिष्लः पिप्पलीमूलं वे मधुरको मधु। शापक 

इत्यै च तार्थखपदिष्यते । सव्व गन्धः प्रदेह गा- 
त्ने च्छो शौतसैः | पूरीषं कौक्टं केणांचम्भ सपं 

स्वचन्तथा | ज णाँ ञ्च भिच्तुसङ्खाटौ धूपनायोपकल्पयेत् । 

चलत्क र लनो धना देवद तै 

कक्ष ठी सकरी भिम्बोमनन्ताञ्चापि धारयेत् । भांसमाभं 

तथा पक्ष योखितञ्च चतुःपरथो । निवेद्धयमन्तच्च ग्ड 
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शिथोरचचानिभित्ततः। शिशो कलनं कुर्यात् सव्वं मन्वा- 
दिकः शैः । कराला पिद्धग्ला सगा कषायाम्बरवा- 

सिनी। देवी बालमिम प्रीता सरच्षतन्धण्तना” &। 

«खथातः शोतपूतनाप्रतिषेभ व्याख्याद्यामः। कपिलयं , स- 

क्डां विम्बीन्था विल्व प्रचोबलम् । नन्दीं भक्वात- 

कोञ्चापि परिषेक प्रयोजयेत् | वस्तरत्र गवां सूते रुस्तञ्च 

छरदारु च। कृषञ्च सव्वं गन्धञ्च तलाथं मवचारयेत् । 

रोडिणोसव्लं खदरपलाथककुभत्वचः | निःकाथ्य 

स्मिच्धिःकाये ख््तोर' विपचेत्ततः । ग्ट्रोलूकपूरीषाशि 

वस्तगन्धामहेसूवचः । निम्बपत्राणि मष्क धूषनाये" 

प्रयोजयेत्। धारषेदपि लम्बाञ्च गुञ्ञां काकादन तथा, 

मद्या शङ्कते खानं सतर्पयेन्डीतपूतनास् । देव्ये देयययोप- 

दारो वारूणीरुधिर' तथा । जलाशयान्ते बगलख स्ञपनं 

चोपदिश्यते। शुद्गौदनाथना देवी सराभोशितपायिनी ¦ 

अलाशयालया देवी पात् त्वां शोतपूतना”” ७ | 

“थातो सुखमरख्षडिकाप्रतिषेध व्याख्वासखामंः । कपि्य- 

विल्बतक्ारीमां सौ गन्धव इस्तकाः ¡ कवेराच्चो च योज्याः 

खयुवौलानां परिषेचने। बरसेभट कटल्ाणां तथा- 

कहरिगन्धयोः । तल वाञ्च स'योच्य पचेदम्धञ्जने 

शिशोः । मधूखिकायां पयसि तगा्चोा्गणे तथा । 

मधुरे पञ्चमृले च कनीयसि ठत पचेत् | वचासव्जं रसः 

कुष्ठ सपि चोच.पने हितस् । धारबेदपि जिह्वा चाष- 

चीरङ्धिसस्मंजाः। वंक चेक माल्यमञ्जन' पारद" 

तथा । भनःशिलाद्चोपडरेद्धोमध्ये बलि तथा । पायस 

सषरोराश बल्यथं मप हारयेत् | सन्त एूलाभिरङ्गिख तत्व 

सपन हहत् । अलङ्क.ता रूपवतो घभगा कामद््पिखो | 

गोषशटमध्यालयरता पातु तवां ख्खम ण्डका” ८ | 

““संथातो नेगनेवप्रतिषेधं व्याख्याखामः | विल्वाग्नि- 

श्पूलोकाः कार्याः स्यु; परिषेचने। खराखौदीरधा- 

चाच; परिषेकच्च शस्यते । प्रियङ्करुरलानन्ता शत- 

इष्फकुटच्टेः । पचेन्तं लः सगरं दधि मम्बम्डका- 

किकः । पञ्चरुलदयकाथे चौरे मधुरकेष च । पचेदु- 

तञ्च मेधावौ खच्ज रोमस्तकेऽपि च | वचां वयस्यां 

भोलोभौ जरिलां चापि धारयेत् | उत्सादन हितः 

चात्र खकन्द्ापस्मारनाशथनम् | विड्धायं कवचाशहिङग- 

कुठद्चं वाच्चतेः सह । भङ्खातकाजमोदाख दितखचूपनः 

शिोः । मद्ध टोलूरग्दभ्राणां प्रीणि क्ये । धूपः 
चष जने कर्यो बालख हितमिच्छता | तिलतख्छ, लकः' 
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भालः भच्छयांञ्च विविधानपि | कुमार पिहमे- 

धाय इच्तस्ले निषेदयेत् | धस्तादटदच्तसख स्ञपनः 

चोपदिश्यते । बलि न्यपोधटच्येष्ट तिघौ छां निवे- 

द्येत् | अजाननञ्ललाच्िष्च: कामद्धपौी महायशाः । 

बाल पालयिता देवो नेगमेवोऽभिरत्षत६ । 

“अयातोखहोत्म्तिमध्यायं व्याख्यासखामः | नद ख~ 

न्दादयः प्रोक्ता बालाना व द्मे यह्टाः। च्रौमन्तो 

दिव्यवपुषो नारीषरुषविखहाः । णते युस रण्वाथं 

शत्तिकोमागम्निशूलिभिः । द्टृ्टाः शरद णस्यख र चि- 

तस्यात्रतेजसा | स्त्रीविख्हा सहाव तु नाना- 

छपा मवेरिताः। गङ्खोमाङत्तिकानाञ्च ते भागा 

राजसा मताः | नैगमेयस्तु पार्वत्या षो मेषान- 

नो यहः । कुमारधारो देवख युहस्याल समः सखा । 
स्कन्द्ापस्मारसन्नो यः सोऽम्ननाग्निसमद्य् तिः | स 

च स्कन्दसखो नाम विशाख इति चोच्यते | स्कन्दः 

खट्ो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा । विभति चापरां 

खन्ना कुमारद्ति स यहः। बाललीलाधरो योऽय देवो 

रुदराम्नसम्भवः । भिव्याचरोष भगवान् खयः नेष 

प्रवत्तं ते | कुमारः स्कन्द् सामान्यादत्र केचिदपक्डिताः । 

ग्द नेत्य विन्नाना ब्रूवते देहदिन्तकाः । ततो भगवति 

स्कन्दे इरसेनापतौ कते । उपतस्य यं हाः सनये" दोप्र- 

शक्तिधर गुहम् । उचः प्राञ्चलयद्चौन' टत्ति' नः संवि- 
धतखख वै। तेषामधे* ततः स्कन्द्ः शिव देवमचोद- 

यत्| ततो खहांस्ताजुवाच भगवानु भसनेत्रहृत् । 

तिर्यम्योरि' मातुषञ्च दवद लितं जगत् | चरस्य 

रोपकारेण वत्तंते धाच्छतेऽपि च | देवा सतुष्यान् प्रीणन्ति 

नेग्य ग्योनीँ तथौव च | वरतंमानेय्ः याकाल' शोतवर्पष्ण- 

मारतः । इञ्चाञ्जलिनमस्कारजपहामव्रतादिभिः । 

नराः सम्यक् प्रयुक्तं च परोणन्त लिद्वेश्वरान् । भागधेय 

विभक्तञ्च शेष किद्धित्र विद्ते । तदुश्नाक' शुभा दत्ति- 

म्बादेष्वेव भविष्यति । कलेषु वेषु मेज्छन्ते देवाः पितर 

णव च । ब्राद्धाणाः साधवद्धौव युरवोऽतिथयस्तथा । 

निदत्ताचारशौ चेषु परपाकोपभोलिष । उच्छन्नबकिभिचेष 

भिच्रकंसधपमोजिषु | ब्ट्हेषु तेषु ये बालास्तान् ग्ट 

दृहौध्वमशद्धि्ताः | तत्र वो विषुला इत्तिः पूजा चेव 

भविष्यति। ख खह्टाः समुत्पन्ना वालान् ग्टङ्न्ति चा- 

ष्यतः। ्रह्नोपष्टा वालास्तु दुञ्धिकतृखतमा मताः ॥ 

बौक्ल्यं भरं चाशप स्कन्दे मतम् । स्लन्द- 
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अन्योवा सवेद््प- 

कमारण्टत्याकशल- 

खहो्य खतः सर्वेष्वेव यतःख्टतः | 

स्तुन साध्यो यह उच्यते"" 

रचुषठिते भिषरम्वरापघ्ररथ गभेभमशणि' रघ: | 

क.मारयु ए कुमारं कौमारं याति या-ङ मिल्यादि° 

नि° । युवराजे उच्न्वलद्त्तः 

कमारललिता स्तरो “ुमारलकिता जसृगाः?” इन्त 
उक्तं शसप्रा्तारपादके ढन्दोभेदे । कुमार इन्द्र 

लितं चेतः, तादशं ललित, वा. यद्ध । रछकुमार- 
चेष्टायां न° । रेतदयक्त ति०। 

क्मारवाहिन् पुर कुमारं स्कन्द् वहति बह-शिनि। 
मयूरे शब्द्रला० | कुमारवाहनत्वात्तस्य तथात्वम् । 

बहृ-खार्थे णिच ल्युट् &त° । कुमारवा इनमग्यत्र न | 

क.मारसम्भव न° कुमारख कात्तिकेयसख' सम्मवमधिकत्य 

छतोयन्ः अण॒ आख्यायिकायां तख लक। कालिदास 

प्रणते मद्ाकाव्यभेदे | 

क्मारख् स्रो क्रूरं स्कन्द् धते ख-करिपु त° । १गङ्का- 

याम् रेहेमवत्याञ्च हेमच० | तयोस्तदुत्पत्तिस्यानत्वात् 

तथात्वम् कुमारजनन्याद्योऽग्यत् 

क्.मारहारित इ" यजु दसम्भायप्रवत्तं के ऋषिभेदे «कुमार 

चारितात् कमारहारितः'" शतन्त्रा° १४१५१५१२२१ 

क.मा।रका स्त्री कुमारो-खा्ँ क संन्नायां कन्, कमार 

र्ब्लवा। १अनूढकन्छायास् रनवमल्लिकायां रेय्छ्- 

लेलायां रल्रमा० | ४षटतजुमाय्यं † ५क.मारोश्द्ाथं । 

भारतवर्भख्छ नवसु खणड ष &खख्डभेदे यथाह सि०शि०। 

^“शेन्द्रः कशेरुशकलं किल तास््रपखंमन्दद्गभस्तिमदनञ्च 

क्,मारिङाख्यम्। नागच्च सौम्यमिह वारूणमत्यखख्ड" 

गाग्बव्वं संद्गभिति भारतवधमध्ये ¦ वर्खं व्यवखखितिरि- 

चेव क. मारिका शेषेषु चान्यजञजनाः निवसन्ति सके” 

कशेरशब्ट १८२५० विटतिः 

क मारिन् लि कमारोविद्यतेऽख इनि । कुमारयुक्गो “एलि- 
शाता कुमारिणाः ऋ०ट,३१,८ कुभारिखौ दम्पती 

इत्यथैः पां सुतरित्यादिना पा० स्याने आ । 

क्मारिल ० मोमासकभेदे “साघु कुमारिल स्तानिन् ! 
साधु" प्रबोघधच० 

क.मारौ स्त्री ऊमार+प्रयमवयोवचनत्वात् स्यां रीष । 
श्यम्टकन्यायां वभेमेदेन तच्नाभमेदाः कालसदुः्षशब्द 

खक्ताः तन्तसारे तत्पूजाफलसद्ितानाममेदा अन्वा 

क्ता यया““द्लोमादिशन्त बकलः कुमारोपूजन" विना । 

५२९. 

कमा 

परिपूरेफलं न खात् जया ततुद्वेद्ष्ट्वम् । कमारीप्- 

जया देवि ! फल कोटिगुणं भवेत्| पुष्म' कुमार्यै" यदत्त 
तन्म रुसटशं भवेत् । कुमारी भोजिता येन लैलोक्य" तेन 
भोजितम्'” | तत्र कुमारीनिर्णयः जामले ““एकवर्षां 

भवेत् सत्ध्या दिव च सरखती | लिव लिविधा मन्ति- 

श्तुवषां च कालिका | सुभगा पञ्चवर्षां त। षड वर्षां च 

उमा भवेत् | सप्रभिम्म्ालिनी सा्तादषटवषां च कव् जका । 

नवभिः कालसङ्कघां दशभिश्चापराजिता | एकादगे च 

द्राण दादशान्द त भैरषी। त्रयोदशे महालच्छी 
दिसप्रा पौनायिकाः | च्ेलन्ना पञ्चदथभिः घोडे चा- 

भ्बिका शख्टता | बं क्रमेण संपूज्या यावत्पुष्म न 

दश्वते | प्रतिषदादिपूखिमान्त ठदधिभेदेन पूजयेत् । 

महहापव्वं छ स्वषु ` विशेषाञ्च॒ पवित्रके । महानवम्यां 

दटेकेशि कुमारौ ञ्च प्रपूजयेत् । “कुमारिका हाहं नाय ! 

सदा त्वह कुमारिका । अष्टोत्तरशतं वापि एकां वापि 

प्रपूजयेत् । पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते निद इन्त्यवमानि- 

काः। कुमार) योगिनो साच्वात् कुभारी परदेवता । 

अद्रा दुषटनागाञ्च वे च दुखा अपि | मृत्य 

तःलगन्वं डा किनीयच्राच्साः। याद्चानग्राः देवताः सभा 

भूगुवःखःस्थमेरवाः | चिव्यादौनि सर्वाणि ब्रह्ाण्ड 

खचराचरम् । बह्मा विष्ण् ख सद्र शरञ्च सदाशिवः । 

ते तष्टा खकदेवाञ्च यस्तु कन्यां प्रपूजयेत् | विधियुक्त 

हुमोरौञच भोजये्धेव भैरवम् | पाद्यमष्यं न्तः 

भषं कडूमश्वन्द्नं शुभम् । भज्निभावन संपूज्य कुमारौ- 

स्थोनिवेदमेव् । प्रदश्चिणनयं कुवयौदादौ मध्ये तथा- 

न्ततः | पञ्चाञ्च द्तिणा देया रजत'ख थं मौ क्रयः । द 

स्िणाञ्च कमारोन्योद्यात् प्रक्रमतस्ततः | विवाहयेद्य- 

स्तु कन्यःं ब्रह्महत्यां विनश्यति | गोहत्या च स्तो ह - 
त्याच सर्वपाप प्रणश्यति।| यो यञ्ख एरटकाले श्च 

कन्यादान प्रकस्छपरेत् | वालकासागर' यः तावदवद 

सहस्रकम् ¡ एककं क. लसदिश्य रुद्रलोके म डोयते"" 

न्ःदानन्तु वत्तदेवताप्रोतये इति सख्रदायः | वस्तुतस्त्, 

तचदरषायाः कन्यायास्तन्तद् वत[उद्या श्द्छपत्व' लेम्पद्ा- 

नोते विभाव्य दद्यादिति रह्मायः'' छष्णानन्द्ः । 

«सं प्राने हादे वे क॒मारोत्यभिघोवते इति खव क्रायां 
शाद श्वः यज्व्यायाम् रेपा्ैत्याम् &नवमलिकावां 

नदीभेदे &ष्टतक्षमाव्याम्ः ततपर्थ्याययुणादि मावप्रकाशे 

उक्तं यथां कुमारो ग्टद्कन्या च कन्या ठतक्रुमारिका 



कमु 

कमारी मेदिनो भौता तिक्ता नेरा रसायनो । मधुरा 

हयो बल्य इषया वातविषप्रशुत् | युलमञ्ञौ हयलदट्- 

द्धिकफच्चरहरी, रेत् । . मन्धग्निद्ग्धविस्फोट- 
प्रलितत्वत्वगामयान् ' । 

अपराजिताया टजम्बहोपांशभेरे कुमारिकाखण्डे 

€सहायां मेदि० । १सीतायां हेम च०११बन्ध्याककंद्यास् 

१२य्छ् लेलायां १२ादिनीषुष्मे | १४तरुशोषष्ये १५ ग्याना- 

पर्चिणि राजनि°, 

क् मारोक्रोडनक न° कमारीभिः क्रौद्यतेऽनेन ऋरौड-करणे 

ल्युट् ततः यावादि°ला्ये क । कुमारौक्रौडासाधने दव्य 

क.मारौपुव इ* । शकानौने कन्याकालोतूपन्न एते स च 
मातामहषलः कानौनशब्ट विदतिः | ततः प्रकारवचने 

स्यूलादि° कन् 1 जुमारीपएलक तत्सटशे ति° 

क् मारौश्वशुर षु° ६ त° । विवाहात् पूष्वे' धर्थितकन्यायाः 

भकतः पितरि । ततः प्रकारे स्थला कन् | तत्- 
सटशे लि 

क.माल केलौ अद्° चुरा० उभ अक० सेट | कुभालयति ते 
अशुकगमालत् त | कुमालयां बभूव आस चकार चक्रो 

कमालेक इ" कभाल-खट्ल् । सौवीरदेशे हेच | 
क्रमदुः न° कौ मोदते छद-क्िप. ऽत० केरे मेदिण्दरक्तो- 

तृपले लिका० । कुत्सिता खट | देकपखे व्रि° मेदि° । 
` ४अप्रोते च लि०शब्द्र०। कुगतिस° | ५ कुत्सतमोदे सल 

क्.सुद् नन्कौ मोदते कुद-क ऽत° ! (" दि) करे अमरः | 
“कुरुदान्येव शशादः सुविता बोधयति पङ्जान्येव'> 

पञ्चत० । ““कुखदं पिच्छिलं स्िग्ध' मधुरं छादि शोत- 

लम्” भाव° प्रण तद््खा क्ताः] ररक्तपदो मेदि 

श्प्ये हेज च० । ४कपूंरे पु° राजनि आयम चादि 

५शालमलिद्धौयस्ये वधपव तभेद । कुन्दशन्टे उदा० | 

६ैटचिण्दिग्गजे अमरः तख स्चेतोतृपलनिभतवा- 
तथात्वस् । कृ भूमि मोदयति खद्-अन्तर्मूतर्रये- 

क। विष्णौ «^कुसदः कुन्द्रः कन्दः पञन्यः 

पावकोऽनिलः"' विष्ण्स° ¦ र्पद्मो म लिका० | 

“यद्ध बाला बह्धव्यासा दोषैलाङ्.लमाच्रिताः | ताननाः 

पोता भौतादौव प्रकोखां बोरकरमरस्यः"” रामा० उक्ता 
च्चे €वानरमेदे | ““छभेखनेन्ददहिविदैः कुखदेना ङ््देन 
च" भाग्वर्रर्स्यर | १०विष्ण्, पारिषदभेदे । ̂ प्रहखा- 

खचरा विष्णोः प्रेषन दायुधाः” य् पक्रमे कुदः कु- 
खदा विष्यक्सेनः परतस्तिराट्” भाग ८,२१,१० । 

{ २११२ | कमु 

११नेरोरुपष्टम्भगिरि भेदे ए१। ““मन्द्रोभेरुमन्द्रः पाः 

कुर्द इत्ययुतयोजन वित्तारोच्नतानेरोखतदि शमवषम्भ- 

गिरय उपक्तप्नाः'' भा०५,१६,१ “शव कुरूदनिदूढोयः 

शतवङ्खोनाम वटस्तसख स्कन्धे भ्योनौ चानाः पयोदधिमध्- 

युडान्नाद्यम्बरमदा7सनाभरणादयः सव्वण्ट कामदुवा 

नदाः कुखदाखात् पनन्तस्तदुत्तर खगतखपयो जयन्ति त्रैव 

१२९सरपमेदे कृखवतौ शब्द् रषुवाक्यम् । “ कुदः कुरूदा- 

च्च तित्तिरः इलिअस्तथा०भा०या२५अ०१२दैत्यमेदे च । 

ततः ङदा० चदरर्थ्या' ठक । कौ दिकं तत्सन्नि- 

कादौ तलि० | तत्राय खच । कुदिक तलरा्थे लि" 

` कुमुद् खख्ड न° कुङखदानां समहः कमला० खरडच । 

{कैरवसमहे । ६त० । रकुखदस्य भागे 
क मुदगस्याः सतौ कषदथ्येव गन्वमरति यङ् । ङसुदगन्ब- 

युक्तायां स्तिया ततः करीषगन्ध्याश््ट्दर्भितं कायं म् | 

कंमुरन्नो सती खदठतोत्ते लोरविष्टमेरे । यया “कुख- 
दन्न ख् ही जालक्तौवयांखि लोणि चीरविषाथि" | 

क्मुदनाथ इ" ६० | चन्दर तख प्रकाशेन कुगुदख 
्रक्ञाशात्तद्य तथात्वम् । कमृदपत्यादयोऽप्यल 

कमृद्बन्ध, इ" ६न° | चन्द्रो तत् प्रपाशकत्वात्तख तथात्वस् 

कुम् दर् हृत्कुमु दबान्वधादयो ऽ्यल । [न्यासम् भरतः। 

क्म्दवतौ स्त कुमुदानि सन्यस भतप् मख वः। हुमुदि- 
कम् दा स्री कृत्सितं मोदते सद्-क टाप । ?कुस्भिकायां 

(पाना) रगाम्भारौटच्ते मेदि० । . रेशालपर टचे ४कट्~ 

फले राजनि | संन्नायां कन् । कटकले अमरः । गौरा 

ङ | कुमुदो कट् फले स्तो शब्द्रला० । । 

कुमुद्ाकर ए" ६त°। इखदस्थाने दादौ “कुरदतीनां 
.कुरूदाकररिव> मावः 

कुम् दात्त ए {नागभेदरविष्ण् पारिषदभेदे च कुखदन्दे उदा 

कुमुदादि ए पाशिन्य क्तं चत्र्या चग्रत्ययनिभित्ते 
शब्द् गरभेदे स च गणः “कृद शकंरा न्यसोध इकृकट 

सङ्कट कङ्कट गतं वीज परिवाप निर्यास शकट कच 

मध्, शिरोष अश्च च्च्य वल्लज यवास क्रूप विकङ्कट 

दशखाम'” । कुखदिक कुखदसब्रिकषटदेयादौ लि° स्तिया 

पित्त्वात् छीष। तदरैवोक्तो तदर्थे शकप्रत्ययनिभित्ते 

शब्द् गणमभेदे सच गणः। “कुट् गोमय रथकार 

दशाम अश्वल शालभलि शिरोष सनिख्यल कुण्डल कुट 

मभुक्णं घास कुन्द शुचिकं*” | कौ खदिक ततृसच्च 

कषदेथादौ लि° स्यां पिच्वात् ङष । 



कुभे 

कुमु दाभिख्य न° कचदखेकभिख्या शोभा यख इ तत्वात् । 

रौष्ये रजते धालौ शब्द्वचि° [ रकुमुदाधारस्वाने च 

कुमुदएवास ए, कृखदानामावासः । १ङखदप्राये देथे हेमच° 

कुमुदिक्षा स्रौ कौ भोदते सदर क ७त० | कट्फले 
अमरः 

क.मुदिनौ खी कम्दानि रन्यल देशे इष्क° इनि । ¶करुद- 
युक्तदेे पष्करिण्यादौ रकुखदलतायां भरतः । “कुख- 

दिनीङ्लकेलिकलालसः"' भ्वमरादटकम् । “पद्मिन्या ये 

शणाः प्रोक्ताः कुखदिन्याञ्च ते ूढताः । सा त॒ सलादि 

स्वीक: रक्ता समुदिता बुधैः” भावगप्रतद्ुष्णा उक्ताः 

क्ृखदानां सम् ह खलादेराति गखत्वात् इनि । रेकः 

दशभूषे च। “वीचन्त ऽन्बमितः स्फ्टतूङुहदिनौफुल्ो 

ज्ञसज्ञो चनाः” पञ्चत : 

क्मुदिनीनायक इ ६ैत०। चन्द्रो वडदये कुदंच'घ्र ¦ 
काशात्तख तथात्व" कुमुदिनोपव्यादवोऽ्यतर षु 

क् मुदेश ए ६त० । चन्द्रो कमुदेश्रादयोऽप्यल ए 
क्.मुदत् विर कुमद्+चत्रय्यां ङूमतप कय दूति मख वः ' 

शक्मदबुङ्गदेथादौ “स्रो ष ताराल्च कुमुदतृसत च 
बारिष्” रुः च््ियां डप् । साच रकुमुदलनायाम् । 

““्क्पयति यथा शशाङ्क" कुदतौं म तथाहि दिवसः” 

शक° ““कमदतो भालमतीव भावम्” रवुः ^वाष्ये 

मेद्यं लोपानपद्मोद्पलकुश्तौः” भा० ४ | £ । ६४ 
कर्मदस्यास्ति मठप् । शकुप्रोतियुक्तं व्ि° स्त्रियां डेषु 

^धप्रभातवाताइतिकम्पिताकतिः क॒म॒हतोरेणु पिश 

विहम् । निरास श्टङ्क' कुपितेव पद्धिनौ न मानिनौशं 

ख हतेऽन्यसङ्खमस्"' भट्टिः मानिनौपच्त कुम 

स्त्रोपरत्वस् | रेकुखदनागख भगिन्यां “इमा स्वसारञ्च 

यवीयसौं मे कु खतो नासि नालमन्तम् । इ्,प रमे 

^“संयोजयां विधिवदास सभेतबन्व :कन्यालयेन कुमुदः 

कुलमभूषणेन"" | 

,  पङ्खद्वतोणरषुः 
क्.सुहतोश ए०६त०। चन्द्रे कमु दतोनाधतदौथादयोऽयल 
क मुदतोवोज न° हैत° | (वेरा) इतिख्याते कसदिनौवौजे 

“मवेत् कुमुदतोषोज' खाद रूकहिमं गुर्'"भावगप्र° 

क,मेादक ए" नादयति मुद-णिक््-खल त° । विष्णौ 
हेलच० सद्हि व्राखेन भारावतारखेन च एयिव्या मोदक 

दति तच्छ तथात्वम् ¦ तस्छ दमण प॒ | कौमोदकी तड्- 

गदावाम् स्तनी 

“<खतियि नाम काकृतस्यात् पतरमा 

[ २११३] कुश 

कम्ब नि कवि-अच । बा्ण्ठे (कोपा) जटा०“श्रौर 

मख शौषेखि कुम्ब चाथिनिद्मसि'" अथ० ६,१२८,२ 

कम्बा सलौ कुवि-भावे अड् | शछगहनायामाइतौ दद् 
क्ष्टने आभेध्यादिदषिवारणाय वैदिके रवे्टनमेदे च 

“तख्िनरुदौ चौनकुम्बां शम्यां निदधानि'” ल त्ति । कुम्ब- 

यति अच्छायति अच | शस्य लशाटके स्तो लिका? 

कम्ब स्तरो कुबि-यत् | रक्ाथेप्रतिपादके विष्यथैवादा- 

हके वेदेकदेशन्राद्धणवाक्य भेदे भाधरवः । “^ तद्याटचं 

वा यजुवी साम वा गाथां वा कम्बयरां बाऽभिव्याह्रेद 

बतखाध्यायाव्यवच्छे दाव" शत° ना ११।१।७।१०। 

कम छण्क्' भूमिं कद्वितं वा उन्पति उनूभ-पूरणे अच 

शक | १षटे, २ छदो गभेदे, रइस्विशिरःस्वमां सपिण्डदये, 
नतेः किं मत्तकरी न्द्शुम्भक्हरे नारोपोयाः कराः” 

प्रसन्नराघवम् । कुम्भ कणं ख पुलि, ५ वेष्यापतौ, भेदि" 

हैप्राणायामाङ्धे श्वाखरोधके चेष्टाभेदे, “दशद्रोणा 

भवेत् शारो कम्भस्तु द्रो णवि शतिरित्युक्त ऽपरिमाणमेरे 
^श्वान्य" दशभ्यः कुम्भे भ्यो ह रतोऽम्थधिक' बधः" सलु; । 

व्योतिषप्रसिद्धे भेषावधिके रण्कादथराथौ च| 

श्युग्गुलौ , १०िष्टति च न०। 
तललषराधककुम्भलच्णखक्त' हेमा० दा० परिभाषाप्र०” 

“विष्णु व त्तरे ““हेमराजतताच्ञा वा श्मया ल- 
चणान्विताः | यालोदाइप्रतिडादौ कन्भाः ख् रभिभे- 

चने । पञ्चाशाङूलवेषल्या उत्रेधणोडशाङ्कलाः , इाद- 

भाङ्कलक मूलं रखमटाङ्कल' भवेत्” । ““पश्चाशाङ्ृकेति 

आशा दिशः, ताच्, दशस'ख्यावाचकत्वेन  च्योतिः- 

शास््नादौ प्रसिद्धाः पञ्चच आध।च्च पञ्चाथाः ता- 

वन्ति अङ्कलानि वेषुल्यं वेषां ते तथाभूताः | मध्यपरेे 
तिर्यगमानेन पञ्चदशाद्ला इत्यथः । अथवा बादाप्देशे 
बलयाक्षतिना दत्रे ण नोयमाना सध्यस्छाने पञ्चाशद- 

ङ्ला दव्यथेः | अख्िन् प्ते पञ्चा थाङ्लेनि छान्दसः 
प्रयोगः”> डेमा* | ` 

तान्तिकमानन्तु तन्त्रसा० गौतमीये हेमं रौं तथा 

तान्तं मात्तिःक्य' वा स्वशक्तितः । वित्तशाद्य' न कुवीत 

कते निष फलमाभ्,यात् । ष्टनि'शदङ्कलं कु वि्तारो 
न्नतिशाचिनम् । षोडशं हादशं वापि ततोन्युनं 

न कारयेत्" | 

प्रा्ायामाङ्गकुम्भकपरकम्भप्रकारः विश्वा पा° उक्तो- 

यथा “कुन्भ्कः पूरकोरेचः प्रायायामस्निर्णः । 
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पूरकं पूरणं वायोः, कुन्प्कः स्थापनं कचित्। बह्हिनिः- 

सारणं तख रेचकः परिकोस्तितः | दक्षिणे रेचयेद्ायु' 

यानेन पूरितोदरः । कुम्भेन धारयेन्नि्यः प्राणायामं 

विडं धाः । अङ्गछे न पुटं यद्य नासाया दक्षिणं एनः । 
कनिष्ठानाभिकाभ्याञ्च वार प्राण संहे | अद्गषत- 

ञ्ज नीभ्थान्तु कण्वे टौ सामगायनः । अङ्गष्टानाभिकाभ्यां 

त॒ यादय रुव्यैरथर्वभिः' यान्न ^“द्च्िष्ये रेचकं 

कुयात् वाभेनापूव्यं॑ चोदरम् । कुम्पकेन जपं कुयात् 

प्राणायामस लक्तण स्” श्यः | विदतमेतत् पात° ख 

भाष्यविवरणेष॒ यथा 

“०तच्िन् सति श्चासप्रश्चासयो गेतिविच्छे दः प्राणायामः” स 

५सद्लासन जये बाद्यख बायोराचमन श्वासः । कोश्ख 

वायोरि :सारणं प्रश्वासः तयोगे तिविच्छेद उभयाभावः 

प्राणायामः"? भाष्यस 

ततुपू््बंकतां प्राणायामख दशंयन् 

सज्ञच्तणमाह रेचकपूरककुम्भकेष्वस्ति ासप्रश्चास- 

योर्मतिविच्छद् इति प्राणायामसामान्यलक्तणमेतदिति 

तथाद्धि यल बाहावाबुराचम्यान्तर्धा्यंते पूरके। तल्लापि 

श्वासप्रश्वासयीर्गतिविच्छेदः यत्रापि कोोवायुरविंरेच्य 

वहहिा्दते रेचके तलास्ति श्वासप्रश्चासयोरगतिविच्छेदः 

णव" कुम्प्रकेऽपि इति तदेतद्भाष्य सोच्यते । सत्यास 

नेति'” वाचस्सतिविवरणम् 1 

^“ाद्याभ्यन्तरस्तम्बहत्तिदे कालस छ भिः परिट- 

रोदीष्ध.च्छः' ख 
^्यत् प्रश्रासपूर्ग्बको गत्यभावः स च्ाभ्थन्तरः ढती- 

यद मडत्तिर्यैल्ो भयाभावः सत्मु यलाद् भवति यथा तप्र 

न्यस्तठपले जलं सवतः सङ्गो चमापद्यते । तथा इयोयु- 

गपद्भत्यभावद्ति ल्रयोऽपेयते देशेन परिदष्टः, इयानख 

विषयो देश इति कलेन परिदष्टः च्षणानाभियत्ताव- 

घारणेनावच्छित्रा इव्य्थः। सङ्खयाभिः परिटटाः 

एलापद्धिः च सप्रश्ासैः प्रथम उद्षात सहन्निग्टरीतखं - 

ताबद्धिः हितोय उद्धातः“ एवं तौय एवं खदुरेवं मध्य 

व तोत्र इति खद्यापरिदष्टः स खल्ववभेवमभ्यस्तो दी- 

परच्छः'' भाष्यम् 

^प्रा्णायामविशेषलयलच्णपर' खत्रमवतारयति 

यलेति ; संबध्यते । रे 

चकमाह यत्र॒ प्रश्वासेति} पूरकमाह् यत्रं श्राजेति । 

€$ ~ 
आआखनानन्तर् 

इृत्तिशन्द्ः प्रत्येकः 

ुन्भकमाह वृतीव षति | कदेव स्र टयति यन्नोभयोः 

(9 

श्ासप्रश्वाषयोः सङदेव विधारकात् प्रयल्लादभावो भविं 

न एनः पूष्वं वदापूरणप्रयल्मौधप्रविधारकप्रयललो नापि 

रेचकप्रयल्नौ व विधार णप्रयल्ोऽपेच्छते किन्त यथा तप्र 

उपले निद्ित' जल परिशुष्यत् सपरैतः संको चमापद्यते 

एवमयमपि मारुतो वहनशोलो बलवदहदिधारकप्रयलनि- 

रूडुक्रियः शरीरणव खच्छोभ् तोऽवतिठ्ते नतु पूरयति 

येन पूरकः, न तु रेचयति येन रेचक्रदति। इयानख 

देशो वियः प्रदेशः । वितस्तिस्तादिपरिभितो निवाति 

प्रदेशे ईशोकाटरलादिक्रियानुनितो बाहा एव नान्त 

रीऽयापादतलमामस्तकं भपिपोलिकास्पर्भसटेनालुमितः ` 

स्सर्थननिमेषक्रियावच्छन्नख कालस चतुर्थो भागः च्षण- 

स्ते घ्ाभियत्तावधारणेनावच्छिच्रा सखजारुमण्डलं पाणिना 

लिः पराखटश्य टखोटिकावच्छिच्नः कालोमात्रा| ताभिः 

घट् लि शन्द्रालाभिः परिभितः प्रथम उद्घातो मन्दः | स 

एव दिगुणोरतो दितीयेमध्यमः स व विगुणीङतस्त - 

तीय स्तीव्रः तमभिभं सङ्खापरिट्ट 

सङ्कयाभिरिति। खस्यस्य हि षुसः चासप्रश्रासक्रिया- 

वच्छिच्नोन कालेन यथोक्त वोटिकाकालसमानः प्रथमोट्- 

चातकम्प्ं तां नीतः उदुवातो विजिनो वशीढानो निग्टदीतः 

च्षणानाभियत्ताकालो विवच्तितिः श्वास प्रश्चासेयत्ताशः ख्येति 

कथच्चिद्धदः। स खल्वय' प्र्यहमभ्यस्तो दिवसपत्तमासा- 

दिक्रमेण देशकालप्रचयव्यापितया दीधः परमनेपुशय' 

समधिगमनोयः तया च च्छो नतु मन्द्तया'” विवर 

५बाद्याम्धन्तर विषयाक्तेषी चतुर्थ :"” स्म् 

प्राणायाममाह 

^देशकालसडूाभिवां हाविषयः परिटष्ट आन्तिप्रः। तथाभ्य- 

न्तरविषयः परिढष्ट आक्तिपरः। उभयया दी द्ध च्छ तत्- 

पूव्वंको भमिजयात् | क्रमेखोभयेगेत्वभावञचतुयः: 

प्राणायामः । तुतीयस्त्, विषयानालोचिनो ग्यभावः 

सशद्ारव्चणव देशकालसद्याभिः पर्टिटो दीर्भ् च्छच 

ठ्थ्॑त्, शासप्रचासयोर्विषयावधारणात् व्रसेख भूनिज- 

यादुभयाच्तेपपू्को गत्यभावचततुधः प्राणायानः इल्यः 

भिगेषद्लि'" भाष्यम् 

«धं लयोविेषा लचिताः चठथं लयति बाद्योति 
व्याचष्ट देशका लसङ्कवाभिरिति व्यराञ्चिद्ौनम्यासवशो- 

कतादू पादवरोपितः सोऽपि दौष्य एवः ततुपूर्को 

बाहाभ्यम्तरविषयः प्रास्यायाभो रदेश्काससं्यादशंन 

परव्वंकः, न च्वाखौ चतुघं : तुतीयदव सकत्प्रयतादङ्काय 

जायते किन्भ्टख मानस्तां ̀ तामवस्यामापृच। तच्चदधस्या 
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विजयानुक्रमेख भवतोत्याह भूमिजयादिति"” । 

«ननूभवो गेत्य भावस्त्भत्तावथ्यस्तोति कोऽसादसख विशेष 

इत्यत ह| तुतोव दूति अनालो चनपूर्व्व सङत्प्रय- 

लनिष्ति तस्तु तीय खतर्ध्ा लो चन पूर्व ङ्प्रयल निवे नोय 

इति विकेषः। तयोः पूरकरेचकयोर्वंषयो नारोचितोऽय 

ठ देशक्ालसङ्कराभिरालोचित इन्धेः" विवरणम् 

“तवः चीयते प्रकाशावर णण" सू 

ध्प्राणायाममभ्यखतोऽख योगिनः च्चोयते विवेकन्नानाव- 

रणोय' कम्प यत्तदा चत्तते । मडहामोहभयेन इन्द्र 

जालेन प्रकाशशोलं सत्वमाइत्य तदेवाकार्ये नियुङ्क्ते इति 

तदस प्रकाशावरण" कम्पं स-सारनिवबन्न प्राणायामा- 

भ्यासात् दबल' भवति प्रतिच्ण' च चीयते | तथा- 

चोक्तम् “तपो न पर' प्राणायाम। ततो विशु्धिमेलानां 

द्रश्च त्ञानखे ति” किञ्च धाराद्च च योग्यता मनसः 

प्राणायामाभ्यासादेव । “च्छद नविधारणास्थां वा प्रा- 

शस्ये ति" वचनात्” भाष्यम् 

^भव्राणायामखावान्रप्रयोजनमाह ततद्ति। आा- 

त्रियतेऽनेन बु द्धिसत्वेगकाशद्त्यावरण क्तोशः पापमा 

च | व्याचष्ट प्राणायाममित्ति। ज्ञायतेऽनेनेति न्नान 

बद्धिसत्वयकाशः विवेद न्ञान विवेन्नानमाटणोतीति 

विवेकन्नानावरीय' भव्योयप्रचनीयादीनाः क्तरि 

निपातनख्य प्रदशेनार्धत्वात् कोपनौयरञ्जनीयवत् 

अत्रापि क्तरि लव्यप्र्ययः| कर्मशब्देन तभ्लन्यमपुगयः 

तत्कारणः क्तेशः लन्तयति अत्रौवागमिनामनुमति- 

माह यत्तद् चच्चत इति। मह्ामोहोरागः तदवि- 

निर्भागवत्तिन्यविद्छाऽपि तट्खहरेन र्टडते। शका 

यमवर्म्यः। ननु प्राणायामस्ेत् पाद्मान' क्षिणोति 

छतः तिं तप्रसेयतञ्राह दुर्बल भवतीति न तु सङा 

च्लोवते अतत्तर्प्रच्याय तपोऽपेच्याते इति अवाप्याग- 

मिनामनुमतिमाह तया चोक्तनिति। मनुरम्याह 

५प्राखायामं हू हेदोषानिति'" प्राणायाम योगाङ्गता 
विच्ण्.पराणोक्ता “प्राणा ख्यमनिल' वग्धमभ्यासात् कुरूते 

तुयः । प्रशायामः स॒ विन्नेयः सुवीजोऽवीजएव च | 

मरस्रेणाभिभवं प्राणापानौ यद्ाऽनिलौ | कुर्तस्त- 

दधानेन वुतीयं रूंयमात्तयोः” इति किञ्च व्यासः 

“्राशायामोह्ि मनः स्विरोङ्गन् धारणाद योग्यः 

करोति" विवरणम्'' प्राणायामब्दे विटतिः 

ङम्भमानसक्तः दमा द्ा०खण 

६६ शन्भागदे ५३२० 
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भविष्यपुराणे -“पलद्वय तु प्र्धत' हियुणं कुडवो तः. | 

चठरभिःकुड्वेः प्रस्थः प्रस्यासत्वार पटकः । ओदक स्ते स- 

ठभिं च द्रोणस्तु कथितोनधः| कम्भो द्र णहय' चूरपः 

ष्वारी द्रोणास्तु घषोडङ्ध'' | विष्णु धरो तरे ^"पलञ् 
काङवः प्रस्य आओदको द्रो एव अ | भाग्धलानेम् बो 
व्याः करमथोऽनी चतमु णाः । द्रोः भोडगभिः खारी 
पि अत्या कुम्पडच्यते । ज्म्पसत्, दणभिर्वा भो धान्यस - 
ख्या प्रकौर्तिताः'? |. 

< बैद्यक्ञपरिभाषायां कणश दर्भितं “चतुर्भिरादकरणः 

कलसोलुल्वणोऽम्म णः | उन््रानञ्च षटोराशिद्रणपर्याय 

संनितः द्रोणाभ्थां श्दूप कुम्भी च चतुःषरिशरावकः'"भाव० 

- प्र वाक्यम् । कुम्भराशिस्तु धनिदागेषाद्ध शतभिषापव्व- 
भाद्रपदानिपादाञ्जकः स च२६० अंगे विभक्तख रािचक्रख 
३००लिशतोत्तर लि "शद् शाद्छक्रः । तख खरूपादिक्खक्त 

नोलन्ता “कुम्भे ऽपदो ना दिनमध्यसङ्प्रखः स्थिरः 

कर्वरवस्ं वायुः | सिग्धोष्णदण्ड म्बरतुल्यभातः ख्द्रः 

प्रतीचो विषनोदयञ्च'' । तथ्य खामी शनिः। क्ष च 

स्विरराशिः “चरस्थिरहयाककनामभेया भेष्दयोऽमी 

करमशःप्रदिटा""इ्य्क्तः। स च एन्कराखःएण्य ष्क 

र्द्व आधानाख्यस्तथेव च । खुयाडतत्या भवन्त्येते नियं 

दादश राशयः'*च्चो°त० स च द्विषदराशिः।““मिष्ुनतला- 
वटकन्धा हिपदाख्याचचापपूव्वं भागञ्च" तल्नोक्तो :^“दिपद् - 

वशगाः सषेः सि" विहाय चतुष्पदाः, सलिलनिक्या “ 

वद्या भच्छाः सरोष्टपजातयः'' त्रवौ्नोः तद्राशेः सिं 

विना सेः राश्योवश्या जलजरा भच्छाः | स च रादो- 

म॑ ललिक्रोणस् । “उञ न्टयुम्म' चटभं लिङो णस् '" इतय् - 

क्तः|। तत्र तलादितो नवांशा याहाः “चराणां 

सलिक्ोखानां दद्खराद्या नवांशका'" इत्युक्तः कुम्भापे- 

थया तुलाराशेनवमत्वात्तस्य चरत्वाद् तथात्वम् तथ्यं 

खङ्कायामृदयभानं उदयशट्ट ११९०० दशि तम् । देशभेरे 

त भिन्नकालेनेति लम्नकालशब्ट् विडतिः | 

११परहादषत्रभेदे “प्रहादश्य यः एताः ख्याताः ब्बल 
भारत ! | विशेषत कुम्भञ्च निङ्गन्भद्ति नामतः 

- भा० आा० ६५अर ^्रद्ादोऽश्चशिराः कुर्मः संदाटोग 

गनर््ियः"” इरिवं* ४९अ 

कुम्भक एर कूम्भ+स्वाये" क.कन्ध इव कायति प्रक्ायते निच 

लतवात् कै-क या। प्राखयाभाङ्े वाबुरोधन व्यापारमभेदे 

कृ्छणड्द् विदरतिः । “कुम्भकोनिन्रल शाखः” यार. | 
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कुस्भकशण् एर कम्भ द्व कर्णाश्ख । रावणालजे र 

सच विश्रवसः केकां जातः तदत्पत्तिकथा रामा 

उत्त°का० सुमालिकन्यया केका अग्निहोलकाले स- 

न्ध्यासमपे चुलरभभिलष्यन्त्या प्रायि तेन ।वच्रवसा रास 

यओनिपुलप्राभचि खूपो वरोदत्तः| यथा “दारुणायां तु बेला 

या यख्ात्व' भापस्थिता । श्टशु तस्मात् तान् भद्रे ! 

यादशान् जनयिष्यसि । दारुणान् दारुणाकारान् दारुणा 

भिज्ञनप्रियान् । प्रसविष्यसि छच्रोणि ! राक्षसान् क्र.र- 

कर्ममा ण” इत्य पक्रमे ^“रवमुक्ता ठ॒सा कन्या राम) 

कालेन केनचित् | जनयायास बौभवृसं रचोद््पं 

खदारूणम् । दश्मीवं म हादषम् नोलाञ्जम योपमम् । 

वाखोष' विंशतिभुजं महाशय दोषमू् जस्" इति राव- 

शोत्पत्तिभुक्ता ““तस्य तनन्तरं जातः कुम्भकर्णो सा- 
अलः | प्रमाखात् यख विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते | ततः 

ूर्पनखा नाम संजन्न विकतानना , विभीषणस्तु धम्प्ात्मा 

केकाः पद्धिमः चतः"*इति । भा०व०१७४ अ त ष्यात् 
कटःतस्तखोत्पत्तिरक्ता'” यथा 

“श्ुलस्तयख तु यः क्रोधादर्खदे होऽभवन्ड् निः। विच 

बनाम सक्रोधः स वैच त । बुबुधे तन्तु सक्र (धः 

पितर' राच्चतेश्वरः । कृभेरसततुप्रसादाधै' यतते ख शद 
न्प] स राजराजो लङयां निवसन्नरवाहनः। रा्षसौः 

प्रददौ तिलः पिव परिचारिकाः ताः सदात' महा 

वमान सन्तोषयिदलद्यताः। ऋषिं भरताः ल! त्यगौत- 
विशारदाः । पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च वि- 

शाम्पते! | अन्योन्यस्यद्धया राजन् ! श्रेयस्कामाः इम- 

ध्यमाः | तासां स भगवांस्तुष्टो महाल्मा प्रददौ वरान् । 

लोकपालोपमान् एतानेकेकश्या यथेषसितान् । प्योत्क- 

टायां जन्ताते द्वौ इतौ राक्षसेश्वरौ । इन्धकणेदशसीवो 
बलेनाप्रतिमौ भुवि । मालिनो जनयामास पुत्रनेक' वि- 

भोषणस् । राकायां भिथुनं जन्ने खरः शूर्पणखा नथा । 

विभोषणस्तु रूपेण सवे भ्योऽम्थधिकोऽभवत् । स बभूव 

महाभागो धन््गोघ्रा क्रियारतिः। दशसौवस्तु सर्वेषां 

ष्टो रा्सपुङ्वः। महोत्साहो महावीर्य मडहा- 

सत्वपराक्रमः | कु्भकणोः बणेनासौत् सरवेभ्योऽभ्यधिको 

सुधि । भायामो रणश्ैश्डड सतैटरश्च रजन चरः?” | 

तख ब्रह्मतोवरप्राधिरक्ता रामा०ड० का०१० सगे यथा 

^“ क्ञा कुम्भकणाय वर दाठजवन्डितम् | जापप्रति 

चराःसव वाक प्राञ्जलयोऽनन वन् # न तावद 

[ २११६ । 

केश ` 

ङुमभकामला रू कुम(ख्या कामला । भावगप्र 

ङ्म 

कुाकर्णाीय प्रदातव्योवरस्बया| जानौैषे हि 

यथा लोकांस्त्रासय्येष इमंनाः। मन्द्नेऽपसरसः 
सप महेनद्राहचरा टश । अनेन माचिता बह्ान्न, घयो- 

भाषास्तथा | अलवर पून यत् कल" राकैसेन त॒ । 

यद्येष वरलब्धःखाद्भक्तयेद्ध,वनल्यम् | वरव्याजेन मोहो- 
ऽध टीयतामभितप्रभ ! | लोकानां खस्ति चैवं खाद्बेदख 

च स'मतिः। रवसक्तः चर त्र ्याऽचिन्यत्यद्मसम्भवः | 

चिन्तिता चोपतस्थेऽख पाशैः देवी सरखतौ | प्राञ्जलिः 

सात पाश्च॑स्या प्राह वाक्य सरखतो | इयमदयागता 

देव ! कि" कायै'करवा यहम् । प्रजाधतिस्तु तां प्राप्न 

प्राह वाक्यः सरसखतौम् | वाणि}! त्व राच्षसेन्द्रख 
भव वाग् देषतेपसिता । तघेत् क्ता प्रस्थिता सा प्रजा- 

पतिरथात्रवीत् | कुक! महावाहो! वर'वरय योमतः | 

कुम्प्कंस्तु तद्वाक्यं खुत्वा वचनमनवीत् । सघ वभा प 

भेकानि देवदेव ! भेपसितम् | णवमस्विति तच्चोक्घा 

प्रायात् ब्रह्मा छर: समम् । देवौ सरख्वनो चैव राच्चसं नं 

जहौ एनः । बह्म्या सह देवेषू, गतिष॒ च भभस्तलस् । 

वि्क्तोऽखौ सर्ग्या सतां संन्तां च ततोगतः । कम्प 

कर्णं स्तु दष्टात्मा चिन्वयामास दुःखितः | टश कि- 

भिद् वाक्यः मभाद्य वदनाचच्य तस् 1 अहं व्यानोहितो 

देवैरिति मन्ये तदागतैः'” 

स ब रामेणङत इति राला० स्थितम् भारते ठ लच्छ- 

खेन नित् इति स्थितम् यथा भा० वन० रर्ईचर 

“"कुम््कयौ महेष्वासः प्रष्टद्ोतशिलायुधः | अभिदुद्राव 

सौभितिषद्यम्य महतीं शिलाम् । तस्यापि पततसत्थ 
चुराभ्याखचछ्रितौ करौ | चिच्छेद निशितााभ्यां स 

बभूव चतरु जः | तान्य भूजाद स्वात् प्रष्होतथि- 

नाबुषा न। कुर चिच्छेद ल्य स सौ भिलिः प्र तदशेयन् । 

रु बभूवातिकायञ्च बह्कपादशिरोभुजः । त बद्मास्तेख 

सौमिलिदं दाराद्विचयोपमम् | स पपात महावीर दि- 

व्यास्त्राभिहतो रण्ये मह्ाशनिविनिदेग्धः पादपोऽ- 

ह रषानिव | तं दष्ठा त्रस हाथ कुम्भके तरस्विनम् | 

गताचच' पतित' भूमौ राच्चसाः प्राद्रवन् भयात्” । 

छत्पत्तौ बपे च विरोधस्तु कख्यभेदात् समापेयः | स च 

विष्ण पारिष्द्विजयावतार्ः खनतृककुमारदिषनिशापाव् 

चछासरभावमापेरे तत्कथा भाग, अलुखन्वेया । 

खक्तो 
कामलारोगमभेरे | “कासा बह्कुपि्तषा कोष्शाखा 

"१ म् तावक्रक 
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या मता'' तत्र कोष्ठाञ्रयां कामलामाह “कालान्तरात् 

खरोभता कच्छा खात् कुम्पकामला"अधिकं कामलाशब्ट् 

१८६९ ०उक्तम् । सचते ठ कुम्भाह्वयमिनुक्त' यथा “सका- 

मलापालकिपाण्डरोगङ् म हयो लावरकोऽलसाख्यः” 

इत्युपक्रम्य ^“वच्छामि लिङ्कन्यथ कामलायाः'” इच्युक्खा 

 कामलालक्षणादिकसक्ला च “भेदास्तु तखाः श्ट्णु 

कुम्भसाह्व' शोको म हां स्तत च पर्वभेदेः"“ तेन कर्म्त्येव 

तखा नामान्तरम् । 

कुम्भकार ए सलौ कश्मर करोति क-ख उप स° | 

(कमार )१जातिभेदे अनर: | सा च जानिः “ब्यायां 

विप्रतद्यौरात् कम्भकार सखच्यते'' उसशनसोक्ता 

बद्धैव" द॒^“मालाकारात् चम्ब कार्या कभ्भकारोव्यजा- 

यत'” इति ““पट्टिकाराञ् तेलिक्यां कुम्भकारो बभूवह 

इति प्राणान्तरं तेन उन्तसाधमवखुं सद्ुःरत्वात् जाति 

मेदस्त देशभेद न व्यवस्थाप्यः ¡ जातित्वात् स्त्ियां डो । 

२कम्रकारके लि स्तयां टाप सि० कौ सग्धबोधमते 

ततोऽपि ष तन्ते षप्रत्ययविधानात् । “यत् कस्भका- 

रपयनोपरिपद्करेषस्तापाय केवलमहो न च तापशान््य 

उद्धटः ३कककभवि हगे घु स्ती* हेम° स्ियां ङेष । 

कुम्भकारिका स्त्रौ कम्भयेव कार चख्ाकारोयखाः कप अत- 

इन्वम् । !इलल्यायाम् ( कुरथि कलाद् ) राजनि” 

लद्ान्लदाकारत्वात तथात्वम् । कम्म करोति छस्, ल् । 

कुन््ज्ञारक कुर्धकत्तरि ति स्तिया टाप् अतद्त््वम् । 

कुश्चकारौ खलो ककसेव कार चआकारोऽसाः गौरा० डोघ। 

श्कुलल्यायाम् राजनि° रमनःशिलायां जटा कु 

कारख कुलादख पतरौ ष ३कलालभावव्यायाच्च | 

| कुम्भकेत द° कुम्भः केतौ ध्वजे यख | शम्बराद्धरसेनापतिभेदे 

“कुम्पकेतुः द्! च के शिरित्ये वमादवः'” इरि ° १६२अ 

कु्भचक्र न° नर ज० उक्तो चक्रभेदे । चक्र शब्द् विटतिः। 

करुरल ए कुम्५7य्जायते जन--ड ५त० । अगस्य खनौ 

कुम्भयोगरिब्दे विदतिः। 

च 8चटलाते लि° कुम्मजन््रकुम्पजातादयोऽप्बतर | 

कुम्भतुम्नो स्त्र कुम्भ इव तम्बो । अलावभेरे राजनि 

तद्युस्पा्तैवोक्गायथा “मधुरा कम्तम्बी त॒ शोता 

पित्तहृरा मता| रखा च्वरापहा प्रोक्ता श्रा 

सकासकफाखछत्"” 

क्प टासो स्त्री कुम्भिकायां (पाना) शब्द् रला 
कमिन् भ् ए० कुम्भ्व नाभिरस्द अचसमा० | बलिदेत्यषलभेरे 

रवि शनौ शेद्रोणाचाय्ध” 

[ २११७ | कूष्भ 

५बलेः तरशत" त्वासौत् वाणच्येष्टः नराधिप ! | त~ 

राष् च द्र्य चन्द्नाञन्दूतापनः| कम्पेनाभो 

गहं भाच्चः कुक्तिरिये वभादयः'” हरिव र 

क् पद्यादि ब्नोहौ पादधब्दान्त्लोगडगेषनिपातन 
निमित्ते शब्धगरःद् स च गणः 

“कुच्छपदौ एकपदी जलपदटो छनपदो सुनिपदौो दण- 

षदो शतपदी छत्रपदो गोधाप्रदी कलशोपदौ विपर्दी 

ढणपदौ दिष्ट लिपदी षट्पदी दारोपदो श्ितपदौ 
विष्ण् पदो खुषदो निष्यदो द्र पदौ कुनिपदो ब्दो 

चिप, द्र पदो छकरपदो गढत्पदौ अपदो स्थ ण- 
पदः अपदो ख चौपदौः' । 

कुम्भ्मपार् लिश्कुम्ध इव स्फोतः पादोऽ क्(पद्र7° स्त्रीतेन 

विशेषोक्तं नां न्यलोपः | बटतुच्छय पादयुक्तं न्लौ पदरोगदुते 
स्तयां कुन्भप्रदय्रा" अन्तलोपः खगेष च। कुम्कण्टौ 

इतिभेदः । 

क् म(मर्डक ० कुम्भ मख्ड क इव | सुष्पमालगस्यदेशतया 

निन्द्यो । पात्रे समितादित्वास् चेपेऽखय समासः तेन ना 

समासान्तरषटकता | युक्घवा रोद्यादित्वात् आद्ःदा्षोऽयम् 

कुम्भसुद्रा स्त्री ““दच्ाङ्कढ परा छर चिव्ा इसतदयेन त् । 
सावकाशाभेकखषटि ङ्ग्यात्” ज्रम्भरखद्धिका सा तन्त्र 

सारोक्तं खद्राभेदे कलसखद्रादयोऽप्यव स्न 
क स्मयोनि ए० कम्भः योनिरूतृप्तिख्यानमेख } !अगस्त सनौ 

“श्रससादोदथैदम्भः कुम्भयोनेभे मै जसः" "रघः | श्वथिष् 

शनौ | नयोः यथा च ततन् पत्ति स्तथा रामा०खण्का० 

€ श्च“ चथरीरः शरोरख्य कते न्यद्ध महाशनिः | वसि- 

स्तु मह तेजा जगाम पिठर न्तिकम् | सोऽभिवाद्य ततः 

पादौ देवदेव ध्ेवित् । पिताम ङभवयोवाच वादुभृतशदं 

वचः | भगवच्निभिशापेन विदेहत्वङपागभम् | देवदेव ! ` 

महादेव ! वायुभूतोऽहमण्ड़ज ! । सर्वेषां रेह हीनानां 

मड ; खं भविष्यति । ल्यन्ते सवेकार्यांशि -हेनरेह 

ख वे प्रमो ! । देडसान्वस् सद्धाम प्रसाद' कनुमरहसि । 
तवाच ततोव्रह्मा स्वयभ्रभिनप्रभः | भिल्नावरूण-' 

जन्ते आविशथत्व महायशः | अयोनिजस्व' भविता- 

तत्रापि दिजघत्तम ! | धर ख घता युक्घः एमरेष्यि भे व- 

शम् । एवक्तस्तु रेषेन अभिषाश्य प्रदश्िष्ठम् । शत्व 

पितामङ दथ प्रययौ वर्णास् । तमेव काल' भिलीऽ- 
पि वरूणत्वमकारयत् | शौरोदेन स होपेतः पूज्यमानः च~ 

रेरे: । एतजिच्नेव काले व्र उवं शो परमाप् चराः । यढ- 



कुर 

चया तरुह रमागता सखोभिता । तां दष 
चरां करोडन्तो वरुणालये । तद्ाऽऽविशत्परो र्ेप वरुणं 

चोवं शोड्लते । स तां पद्मपलाशाच्चीं पूणेचन्द्रनिभाननास् | 
वरुणोवरयामास मथु नायापशषरोवराम् । प्रत्य वाच तत 
सा ठुवरुणं प्राञ्जलिः स्थिता । भिल्ेणाह' ठता सात्ता- 

त्वं भेव छरोशवर!। वरशस्ल ववौहाकयं कन्दे शर पी {ड्- 
तः। इद तेजः स्ठत्सच्छे क्ञभ्पेऽखिन्द् किमित | 
र सल्छ.ज्च श्रोणि ! त्वय हं वरवश्थिनि ! | कतकामो- 
भविष्यानि यदि नेच्छसि स गमम् । तख तज्ञोकनाथख 
वरुखख दछभाषिनम् | उ्वेशौ परमप्रीता खुत्वा वाक्य- 
खवाच ह । काममेनद्धवत्वेव' हृदयं मे लयि स्वित् । 

भावश्वाष्यधिकं तभ्यन्द् हो भित्रख ठ प्रभो ! | उर्वश्या 

रशक्गसतु रेतसतन्् इदद्ग तम् । ज्वलदग्निसमप्र्यं तिन् 
कम्प्र न्यवाद्जत् । उवौ त्वगमत् तत्र भित्रोमै यत्र 

देवता । तान्तु भितरः इख द्उवेशो मिदभव्रवीत् । मया- 

ऽभिमन्तिता पू कखात्तभवसर्जिता । ` पतिमन्य' इत- 

कतौ रिम दुष्टचारिणि ! । अनेन इक. तेन त्व' मत्- 

कोधकलुषीढता | मतष्यलोकभास्याव 

ज्रिवद्धिरि'"इति तख तयां शापशक्षा 

“यः स कुम्भो रघच्रेठ ! तेजःपूरणैन हात्मनोः । वसि'- 

 स्तजोमयौ विप्रौ सम्पूता्टषिस मौ | पूः समभवत्तत्र 
अगस्तमोभगवाच्छमिः | ना खतस्तवेवय् का मिल 

तद्माद्पाक्रमत् । तद्धि तेजस्तु भि्रख उभेद्याः पूव मा- 
हितम् । तञ्खिन् समभवत् मूभे तत्तजोयल्र वारुणम् । 

कस्यचित्वय कालस्य मि लावरुणस "भव; । यङषस्ते - 
जसा युक्तो जनने इक्ाजुदेवतस्"* 
अतवमाख्यायिज्ञ प्रथमसख्पथीं भिन्नो उदा तामायन्तितवान् 

तयाच त्वद्धिवासमागमिष्यानो गु क्तस्तदा वरूषलोकरूय एव 

मिलस्तदृशेनाद्वटसूल लितं निजतेजः कम्म उतर्टज्च ख- 

ज्िवास जगाम पश्चादरूणोऽपि तां द्वा खलित तेजः 

कम्र व्यद्धजत् ततोजिबनिवास'गता भिन्ने ख शप्रा चेति। 

रामा० स्ोकखायमयेः गाद्ं छतस्तवेति यद्यपि मित्रे - 

हापि क्प रेत पउतृष्धष्टः तथापि तवकश एतो न 

भवामोच् कला भ्याक्रामत्। एवसुङ्गौ वौजमा ह तद्धि तेजश्ति 

अगस््योत्मतिहेतभूतं भिद्य तेजः पूवेखशोनिभित्त- 
बरुणभोयविसगा त पूष माहितं यञ्षिन् कृम्भ तख्िद्चेव 

तेज; समभवत् खंगतभभवत् यनन कुनप 

अरमत् अतस्ते जोन्तरस 'गमादत्प- 

कप वारुणं 

निल््द तेज 

[२९६1] 

कञ्चित्काल- 

कुना 

त्तमकस्य तद शुत दय् क्तमगस्त्यन भित्र प्रति । 

“गस्य वद्िल्च भिल्ावरुणयोक णो , रतः सुधि- 

चतोः कुम्भं उर्वाः सन्निधौ तथा" भाग ६।१८।५। 

रेअपरसरोभेरेस्त्तौ “गोपालो सहजन्दा च कम्पयोनिः 

प्रजागरा” भा०व०४रेच. | द्रोणा चाय्ये" पु तदुपन्ति- 

कथा द्रोणशब्दः वच्छते ५ द्रो खपुष्योत्ते षु°राजनि° 

ङ् मरेतस् इ अग्निभेरे ; “हविषा यो हितौेन सोमेन 

खह युज्यते | रथप्रभूरथाध्वा च कुम्भरेताः स "च्यते'" 

भा व ६१८ ऋग्निष शवेन | कृमप्स्वितं रेतः 

कारण्मख । २अमस्त्ये रेवसिषठ छनौ तयोर्यधा तथात्व" 

तथा कुयोनिशब्ट् उक्तम् 

कमला स्त कुन्भः कुमपाकारं लाति ला-क । (मुद्छिरी) 
सरड़ोरिकालतायास् रत्रा 

क.म्परवि(द)ल न ६त° । कुन्भस्े गतत" अन्तोदान्ोऽयम् 
कम्बोज दश्ुम्भ द्व दीजसख (रोढा) करञ्च मेदे राजनि 
क्रयाला तलो कुम्धरपाकाय शाला | (पोयान) (कमा 

रशाला) कलसपाकाथे" गुहे हेमच 

क.स्रसन्ि ए कयो हेस्तिशोषेर्थमसपिर्डयोः सन्धिः । 

 आरल्लाख्ये हस्तिक्म्मध्यस्याने लिका० 

कम्भसन्भव पु संभवयकात् सम्+ भ्-अपादानेऽप् करमीः 

सम्भवोऽख्य | {कमस्य वसिष्ठं रेद्रौणाचय्येच तत्रा 

गस्त्यवशिदयोस्ततउत्पत्िकथा कुर्भयोनिशब्द चक्ता ॥ 
€ 

क्न्प्रसपि स॒_. न° चश्वतोक्तं कलसे रकादशशतव “ते 

हतभेदे “रां तिभिरश्रासपोनसुक्वरकासतत् । स~ 

च्छ कुविषोन््रादयहापङ् रनाथनम् | एकादशशतद्धव 

वत सरातुधितं टतम् । र्लोन्न' कुम्धसपिः खात पर- 
` तस्तु मडहाष्टतम्'” । { शब्ट्भा. 

क् स्तौ कुत्सित ठत्या उम्भ पृत्तिरद्दा; शक° | वेष्यायां 

कुम्धाख्ड ए° कुद्वारडोऽख । वाखणादरखख मन्त्िभेटे 

“दत्य वसुक्तः प्रहसन् कुम णड मिदम ब्रवत्" इहरिव° 

१७५अ० ““एतस्ि व्रन्तरे तबन् कुभ्भार्डाय  महातने 

कुम(ाण्ड! मन्ति णां ख ह | नरौतौऽस्ि तव इनत! ¡ एत- 

टूच्वाऽभयं त्ख कुञ्ार्डाय महात्मने । विवाहमकरोत् 

ततर सोऽनिरङ्ख वीर्यं वान् हरिव १८८० । स्वाय क | 

तत्रेव | सच कुष्राख्ड न° गौरकुश्राण्ड याम् स्ी राजनि° 

कुम्भाधिप इ शनियहे तश तद्धिधत्वात् 
कम्भातीशादयोऽप्यल् एर 

कुशिका स्तौ कुमप्रदाकःरोऽसूब्दाः ठन् | (माना}जरोः 

ईर । 



ङ्गौ 

रेजाते ठशभेदे अमरः | ततप््याँ वादि भावप्रन्खक्त 

न्वबारिपशोः कञ्डिका स्य च्छवाल' रैवयच्च तत् | वारि- 

पणो हिमा तिक्रा लङो स्वादौ सरा कटुः । दोचल- 

य्नरो खत्ता शो खतः च्वरशोषद्त्”° | 

र्पाटलाक्ते शद्रोषयष्य याच्च राजनि° | “त्न ते पिडका 

धू्राता भिद्यने च सवन्ति च| कुञ्धिावीजसटशा 

क्िकाः सच्निपातजःः”* माधवोक्त ४नेलवलमं स्यरोगमेदे 

छते दौ्षमध्यत्वे नायं पठितः यथा ^षएटयग्टोषाः सम- 

स्ताञ्च यदा व्क व्यपाच्रयाः। रिरा व्याष्यावनिष्ठन्ते व- 

दां खधिकम्च्छिंताः | विवद्यं बांस" रक्गञ्च तदा वतम - 

व्यपाच्रयानु । विक्ारान.जयन््याश् नामतस्तान्निबोधत | 

खउत्सङ्किन्यथ कुम्भीका पोयक्यो ब्म शर्करा” इतय् प- 

क्रम्य कुम्भो कवीजप्रतिमाः पिडकाः पच्छवत्म नोः | 

च्राश्मायन्ते त॒ भित्रा याः कुम्परीकपिडकास्तु ताः" । 

तेन माघवयन्ये दीषेमध्यपाटः सचितः । कुम्भीक 
` पिडकेयलर एुषद्धावाभेः | कम्भा-खा् क । ५वेश्या- 

याम् शब्दमाला कट्फले भावप्र° कट्फल श्ट तदाक्यादि 

कुम्धिन् एसत्री° कम्मोऽस््मख द्नि| \ हस्तिनि रकुमभरोरे 
हेमच० स्तिवां डप् | रेयुगयुलौ जटा० | ४कल 

सरधारिखि ति° स्तियां डप् “उदकं कुम्मिनौरिव” 

° १। १६१। १४ | ङीबन्तः | ५जयपालटच्ते राजनि° 

कनिवीजं जयपालवीजमिषय क्त : ६ष्टचव्या ^4गौरिला- 

कन्थिनी च्मेति'" मा० २०५४ स्चो° व्या स्धिनःय- 

छतकोषात् । 

कुन्थिपाक स्तरो कर्विना पाकोयखाः मौरान्डोष। कट् फले 

मावप्र शब्द् कलपदूमः भावम० कट् फलपय्ा्े कट्षल- 

शब्द दर्भिते तदाश्ये कुन्धिक्राऽपिचेत्येव पाटः कचित् 

ङन्तिपाक्यपीति पाठः तनुम ग्यस् । (राजनि? 

क्.श्थिप्रद् ङुभ्भिनः गजख मदः | हस्तिमदे गन्धद्रव्यभेदे 

कुम्धिल पु° कु-उम५-इलचच शकर | चौरे र्ख्लोका्थचौरे 

श्थालमतखं ५ श्याके च हेमच० 

कम्भो सत्री कुर्न +अ््ा्थँ डप् । शद्रे कम्प तदालतित्वात् 

श्च्खावां रेपाटलाददे धकुर्मिक्षायां वरिपखगराम् 

(पानः) ५कटफले च हेमच० कोङ्कणे प्रसिद्धे कम्भ पष्य 
&पपटडत्ते ¦ अख शशाः “कम्पी वातकफद्री' राजनि 

७द नीडे राजनि० तत्र जातादि कचराग्टकञ | कौ- 

च्पयक तत्र जातादौ नि } कादि चत्ररथ्यै फिञ। 

कौ म्रायनि. नतृसन्निलदट देशादौ लि" | 
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कम्धीक एण कुम्प्ीव कायति के-क | पुचागडक्ते । रव- 
मार रेकगुश्धिकायां (पाना) कुस्ीकवौजप्रनिमाः' स्दतः 
छते अयं भियङ्कदिगिे उक्तः यथः 

“प्रियङ्कृसमद्धगघात कोषन्नागरक्त चन्द् न चन्द्नमो चरसरसा-. 
अनङ्म्मीककोतोऽञ्जनपद्मकेसरग्रोजनवज्ञयो दोषैम्ना 

चेति"*। तल एन्नागख एषककोत्त नात् कुभ्धिकापरत्वम् । 
चदे नेत्रकंस्वे शेरोगभेदे' कभ्डिकाशन्ट तदाक्य- 
खदाहतम् तलोक्त $द्करोनोपद्रवभेदे च यथा 

“खातः छकदोषनिदन' व्याख्याखामः | लिङ्टद्धिभि- 

च्छतासक्रमप्रहत्तानां श्कदोषनिभित्ता दश्च चामी च 

व्याधयो जायन्ते । तद्यथा सर्षपिका, अीलिका, 

सथितम्, कु म्डोका, अलजो, दितम्, सम्माठपि- 

डका, ववमन्यः, पष्करोक्रा, सखय्भ हानिः, उत्तमा, 
अतमोनकः, त्वक्पाकः, भओोणिताददम्, मांसाद्, 
भांसपाकः, विद्रधिः, निलकालेकञ्चेति,, इति विभञ्छ, 

तज्ञच्तणश्क्तं यथा ““कुम्प्ीका वक्तपित्तोला जाम्बवा- 
स्थिनिभाऽश्ुभा? 

“ङ् स्का रक्तपित्ताभ्याभिति भावप्रर हुखमध्यपाटस्तु. 

लिपिकरप्रमाद्ात्। ततः समूहे खलादि० इनि | तद्रौ-- 

गससे खलो “4कम्भरीकिनीं शवोराञ्च॒तयैवोत्सद्किनो- 
मपि” ““कुीकिनौ सह शकरया लेख्या” चुतः. 
छ्ठतोक्ते कोवमेरे ४०“ख गुदे ब्रह्मचर्या दयः स्त्रीषु पु"वत्- 
प्रवत्त॑ते कुम्भीकः सच विन्नेयः । इय् क्ा"”५असेक्यस् ` 

छगन्धी च कुम्भकः सेष्यं कस्तथा । अरेतसद्पे ञेया अ~. 

शुक्रः षण्डसंन्ितः” तल्लं तलोक्तम् । 

क् ्भोधान्य(क) कुम्धोनितं धान्यमद् वा कम् | कर्मभोग्य- 

सद्धितधान्ये ग्टहस्यमेदे । 

“कुसूलधान्यको वा खात् कुम्भोधान्यक णव वा ।*' मदः - 

““वधेनिव्वा होचितधान्यादिधनः कुश्भीधान्यः""“प्राक् सो- 

सिकौः क्रियाः कुत् यदाचर" वार्भिकंः भवेदितिशयान्न- 
गलक्ये न गु हस्यस्य वाभिंकसञ्चयाभ्यलुक्नानात् | महुरपि` 

यदा बानपरस्वखैव “समानि चय एव वा “इत्यनेन समासञ्चयं 

वच्यति तदपरे्धया बधपोष्यवगेख ब्टड्िणः सङदितः 

संबत्सरसञ्चयः'” कु, | मेघातियिस्ु यावता धान्यादि- 

धने ब्भ्टव्यदारादिमतः लिरुवत्सरस्थितिर्भैवति तावत् 

खवर्णीदिधनवानपि कुन्ड्ूलधौन्यक इत्यभिधाय ऊुम्बी 

छद्विका धाणलासिकधानरादिनिचय. कम्मीषानगक - 

इति व्याश््यातवान् । गोविन्द्राजच्त्,. कु्दूलघानयुज्ञ 
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कतय नदुव्याचक्षाणः , धानयकोहसच्चयो वा शात् 
दादशाडहमालपय्या प्रधमः इति कुम्भोधानयक दत्य तदया- 

चंदु | उद्विकाप्रमाणधानगदिसञ्चयोा षड्हम्राल्मपरया- 

घनः इति" | तेन रतदथेयोरपि 

क्र सधौनस एणङ्न्भीव नसा नाखायख।} कर. र सपे मेदिऽररावण 

माटष्वसेय्यां लवणाद्चरजनन्यई स्रौ डगेष । तदत्पत्ते 

लदवा सपुदेत्येन हर ण्ड च कथा रासाशननरभ्का०२५अ० 

“विभीषणस्तु संक्र जो ्वातरं वाक्यमव्रयौत् । चर.यतामख्ड 

चापस्य कम्म खः फलमागतम् | मातामडइद्य योऽस्माक' 

च्चे ्ोभ्वाता सुमालिनः | मल्यव्रनिति विख्यगलोडङ्ः प्रा- 

चत्लोनिशाचरः ! पिच्च . जनन्या नोद्यश्माक चायं 

. कोऽभवत् । तद्य कुम्भीनसौ नाम इुह्हित ताऽभवत् | 

माटष्वस्चरयाख्माकं सा च कन्याऽबलोद्धवा । भवत्य्ञाक- 

भेवेषा श्ातुणां घमेतःस्लसा । सा हृता मधमा राजचचशचरण 

बलोयसा । यन्नप्रहन्ते घते ठ मयि चान्तजेलोषिते। 
कुम्भकं महाराज ! निद्रामयुभवत्यथ | जित्य राच्च 

श्रो ठानमात्यानिद्ध संसतान् | धर्षयित्वा ता राजन् ! ̀ 

गुप्राणन्तः पुरे तउ । शखुत्वापि तन्यद्ाराज ! च्ान्तभेव हइतो- 

न सः} यस्यादवण्य दातव्या कन्या भवैः डि श्वातुभिः| 

तदेतत्कम यो दाख फलं पाप दुमेतेः । अज्जिद्धे वाभिसं- 

प्राप्रं लोके विदितमस्तु ते। विभोषणवचः सत्वा राक्षसेन्द्रः 

स रावष्ः | दौ रात्मये नाकनोबतसतपनाग्पा द्व सा- 

गरः । तेतोऽब्रवोड्थस्रोवः ऋ, इः संरक्रललो चनः । क- 

ल्पयतां मे रथः शोषं शूराः सच्जोभवन्तुनः । वाता भे 

कम्धरकणसचये च ख्या निशाचराः । बाहनान्यधिरो- 

इन्त नानाप्रहरणायुधाः । शरद्य तः समरे इत्वा मधुः 

रावणनिभेयम् । छरलोक' गभिष्याभि युद्धाकाङ्को 

चह, तः। अन्लोडिष्णोस हरा रि चत्वायेग्य छि रच्सा- 

म् | नानापहरणान्वाशु नियेयुय इ्काङ्क्विणाम् । इन्द्र 

जिक्त्वतः सेन्धात्धौ निकान् परिग्टद्य च । जगास रावणो 
सध्ये कु्भकणेश एषतः। विभोषणश्च धम्प्त्मा लङ्कायां 

धर माचरत् । शेषाः रवे महाभागा ययु धुप परति । 

रोरुषटङवटपः भिषमारोभेष्टोरगेः।. राक्षसाः 

प्रययुः सव लत्वा काशं निरन्तरम् । दैत्या थनशसतत् 
कतवेरा्च देवटः । राव्' प्र च्छ गच्छन्तमन्वगच्छन् हि 

षतः | सतु गत्वा मधुर प्रथिश्यच दशाननः; नद् 

दभ मधः तत्र भगिनीं तत्र दवान् | सा च प्रह्वाञ्जलिभ्- 

त्वा भिरा चरणौ गता। तद्य राशशराजसख नखा 

कुम्भौ 

कमभोनसो तदा । तां शरुत्यापयाभाक्ष न भेतव्यभिति 

ज्.वन् । रावो राच्सच्र्ठः क्षिं चापि करवाखि ते। 

साऽत्रवौदयदि मे राजन्! प्रसच्नस्वः महाभुज । | भतरं 

न मभमेहाद्य इन्ठेन सि सानद् ! । नहीटथं भय जि 

चित्क लस््नीणामिङोच्यते । भयानामपि सें बेधव्यः 
व्यसनः मडइत् । बल्यवागभव राजेन्द्र ! मामवे्चख या- 

चतोस् । त्वयापब क्त महाराज ! न भेतव्यभिति स्यम् । 

रावणस्लब्रवौज्ु टः लसग्ट' तन्न॒ रुंख्विताम् । कर चासौ 

तव न्तौ बै मम शीघ्र निवेषताम् । सह तेन गमि- 

ष्यानि छरलोकं जयाय दहि । तव काश्र्य्षीहादांननि- 

: शन्तोऽखि सघोमेधात्” 

तखाः पतिषु्रयोचरितवखेनं रामा० उत्त ६१अ° यथा 
पूवे कृतयुगे राजन्द तेयःखमहाम्रतिः ¦ जोलाघलोऽभव- 

जच्येषो मधर्नमम महासरः । बद्मण्य्च शररणयञ्च 
शुद्धा च परिनिषितः। चरञ परमोदारः प्रीतिस्तखाऽत- 

लाऽभवत् | स सभुवो यंस'पन्नो धर्म च दछ्रभाष्डितः । 

बह्मा>ञ् रुर दत्तस. तवरः । शूल' शरदि" 
-निच्कष्य मह्ावोय्येः महाप्रभम् । ददौ र्हामा छोतो 

वाक्य चेलडुवाच ङ | त्वयाऽमतलो धर्भोमतृप्रसाद- 

करः खभः | प्रीत्या प्रमया युक्तोददाम्यायुधङनत्तमम् । 

यावत् रोख विप्रौ्च न विरुध्य ् ेहाद्धर ! । ताव्छल' 

तवेदः खादन्यथा नाशमेष्यति । यञ्च त्वामभियुञ्जोत 

बद्भाव विग्रतञ्चरः । त' शूलोभ स तृकषत्वा घुनरेष्यति ` 

ते करसम् । खव र्टराहर खा भूयश्व मह्रः । 
प्रणिपत्य मद्ादेव' वाक्यभेतडुवाच इ | भगवन् ! सभ 

ब"शस्य लभेतदलुन्तमम् | भवेत्तु शतत देव । छराश्या- 
मौश्वरोह्यसि । त बर्वाणं मधुः देवः सवंभूतपतिः 
शिवः । प्रत्यु वाच मह्ादेवोनेतदेव' भविष्यति | भा भू्- 

क्ले विफला वाणी मतुप्रसादकता शुभा | भवतः पुलमेक 

ब शूलभेतद् गमिष्यति | यावत् करस्थः शलोऽयं भविषवृति 

तख ते | ̀ -खबध्यः सवेभूतानां शूलहस्तो भविष्ति । 

एवः मधुषेर लब्ध देवात् हमद नम् । भवन'सोऽ 

छरख्रोष्टः कारयामाख घप्रभम् | तद पल्ली महाभा- 

गा प्रिया कुभ्प्रीनसोति या | विच्वावद्लोरपत्य शाष्यन 

लायां मह्ाप्रभा। तखाः एत्रो महागीर्योपखवखोनाम 

दाङ्णः। बाल्यात् प्रश्टति दुशात्भा पापाग्येव समाचरत् | 

लं प्रूल इवि नौतं ठ हहा कोध्चमन्वितः | मधुःख चोका 

` षेरेन चेन किद्चिदमषौत्। ख विहाय इं लोकं प्रवि 

पक", न् छक चक क कचा काण" कः 
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शोवर्णाजयम् । शूलं निवेश्य लवणे वरः त न्य्दयत्। 
स पभावे श्ल दौराङ्ये नात्मन लया । सन्तापयति 

लोकास्त्रीन्विभेषेण च तापसान्"” | सचाघ्रः शत् न्न 

ङतः तत्कथा राभा०उन्त। ६शय° | स (णन् न्नः) खमो- 

च सहावा लवणस्य महोरसि । उरस्तख शगव्याश 
प्रविवेश रसातलम्” । 

क.न्भोनसि पु बलिदाने “्शम्बरखं च या माया 

या भाया नखचोरपि। बलेः कुम्भीनसेचव संव्वांस्ता- 

योषित विडुः”” भा आा० २२३८ 

कुन्भौपाकां ० नरकभेदे कारणसहहितं तत्खद्धपमृकत' 

भाग ५१२६ १६ “महारौरवः कुमूभौपाकः कालद्धत 
उख! | श्त्मादिना नरकान् विभञ्छ “यश्लिह वा 

प्यरून् पकिणो वा प्राखे उपरन्धयति तमपकरूणं 

पुरुषादैरपि गर्ितमषटत्र यमादचराः कुम्भोपाके त्न- 

तेल उपरन्धयन्ति” ““करस्भवालुकातायान् कुमृभौ 

पाकां दारुणान्” मनुः । ““तु तिवादर्मिष' भत्वा - 

ीपाके मह्योयते'? प्रान्तर | 

्ुग्मौर रद््ी° कुम्भिजं इस्तिनमपोरयति ईर-अण् । ज~ 

रजन्तुभेदे मक्र अमरः स्तिया ङगेष ।^“सं 

~ रस्ततोजायेत मानवः""भा०्वततु° १११अ०| कक विपाकष- 

शब्द् विति; । [ (मीरे पोका) कौटभेदे हारा० । 

कुन्भौरमक्तिंका स्ली कम् भोरोषपद्। लच्िका शाक° त । 

कुन्मैरासन नण “ऋय वच्छ भहादेव ! कुमूभोरासनखत्त- 

मस् । पादोपरि षदं दत्वा शौर्भपरि करहयम् । {ते - 

दण्डामतिमैमौ कुमृभोरासमङच्यते"" रद्रया° उक्त 
ऋअखनभेदे 

कम्मोल षस्तलो कुमृभीर+रख लः | कुम्भोरे अमरमला 

स्तिया गेष् । संच्ायां क । जौ रभेदे ष्मिलशब्द्ाये" 

कम्भौवोज भर त, | जयुप्राजडच्चवीजे राजनि° ) 
कुन्ध्ोद्र पु शिवपारिषदमेदे ।*कुम्भोद्रं नाम निकुम्भमनि- 

लम्" रघुः । कुद लखदरमख | तथोदरे लि°स्तियां खभ 

करुयव इ" इतृष्ितेन यौति बु-अच्च ” अरमेदे “कत्साय 

शुष्ण नि बद्ध; प्रपित्वे अङ्कः कुयवं सहा 
ऋ०४।१६।१२। “कुयवं कञयवनामाच्वरम्'” भा““खष्ण पिर 

कववं ठत्तमिन्दर । यदाबधीः'" ऋ० १,१०२,८। कुगतिख,। 
२ कुत्ते धान्ये “शौरे क्ञातः यवस योमे'' ऋ° १। 

१०४।६ । “पृं वर्च मे कृयवद्च ने" ““वज° १८' ११ 

संवतसगन्तु कुमूभी 

(यवं कुधान्यमू"” नेददी प 

कुवा ए" अष्वरभेदे “नि दुर्योणे कुयवाचकधि चेत्" 

० १| १७४ 1७ । “श्ञयवागि चेतन्नामानमक्तरम्”” भार 
कुर शब्दे तदा०परणअकण्सेट् । कुरति चअकोरीत् | चकोर 

करटः । [रालनि° । 
कुरकास्वौङ्घर-क सष्व कायति केक । सक्ञकोटये 

कुरङ्कर स्त्र) करं न्द करोति ल-अच एखम् । सारस- 
पर्णि हेमच० स्तियां डोष 

क्रङ्र पुःसतलो° कुरमित्यव्यक्तः शब्द कुरति कुर-क। 

सारसखगे हारा० स्तिया ङोप् । 

कुरङ्ग इसत कौ रङ्गति-अच | “कुरङ्ग षत्ताखः खाब्ग- 
रिशाकतिको महान्” इतय्, क्तचिद्के १ ्टगभेदे र्टगमाले 

चरः स्तियां डे । “कुर कूमातङ्कपतङ्खष्टङ्ख- 

लीना इना: पञ्चभिरेव पञ्च । रकः प्रमादी स क्थः न 

न्वते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्चः भागण व्था° श्रीधरः 

ते्ांसयुणा भवप्रः यथा +ङुरद्रो ट'हणोबल्यः 

शौतलः पिच्त्द् रः । भधुरोवातद्त् साहो कच्चित् 

कफकरोमतः। हरिणस्य रुेसतुल्यः कुरङ्गः कथितोनुपैः"” 
श्तारलोदे रतोष भेरे नर “करतोयां कुरङ्ग च तिराते 

णोषितोनरः | अश्वमेधमवाग्रोति विगाह्य प्रयतः शुचिः" 

भा० आनु° २५३० | खाये क | कुरङ्ख्कं तत्राय 

कुरद्नयना शती कुरङ्गखेव नयनमखाः। इन्द्रनेत्रायः 
स्तियां «किन्त्व का यज्चना कुरङ्ग यनानेतराम्ब् भिव ते'' 

चद्धटः | करङ्गाच्छादयोष्यव्र ““कुरङ्कगन्रौइन्द्' तमचु- 

सरति प्रेम तरलम्” क रस्तवः । 

कुरङ्गनाभि ए०६त०। खटगमरे गन्धद्रव्ये राजनि०तख तच्नाभे- 
जांतत्वादभेदोपचारात्तथात्वम् कस्त रौशव्टे गुादयुक्तम्। 

कुर्म एस्ती कौ रङ्ग" भिमोते मा-ड। इरिणिमेदे 

कुरङ्क ्डगे लिका° स्तिया ष । [ राजनि 

कुरङ्किका स्तौ कौ-रङ्गोऽरूण्ख ठन् | शद्गपस्यम् 

कुरचिज्ञ एस्ती° करे ग्ट चिज्खति चिद्ञ-परयिल्ये अच | 
ककंटे हेमच० च्ियां टाप । [ जातित्वात् ऊष 

करट पस्तीग्कुर- टन् किञ्च॒ चन््ंकारे लिक्षा० स्तिया 

करण्ट(क) घु कु्यते शब्द्यते कुर-कम्म ख करटक । 

र पौतभिख्टाम् खाये क । तत्राय अमरः । 

कुरर घु" कर-अण्डक् । १साकरुण्डटच्ते राजनि° । 

अणडद्धिरोगे हेमच० तच्निदानादि सराधवनिदा- 

नोक्त" यथा- 

^“ चोन गतिवादुः शोयग्रूलकरचरन । छन्न 
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-वद्कणतः प्राप्य फलकोपाभिवाह्हिनोः | प्रपीड्य धमनौ 

धिः करीति फलकोषयोः । दोषालमेदोरलाभ्प्ोभिं इः 
सप्रभा गदः । म॒नान्द्रजातावनिलाद् तभेद 

कवनम् | वातप्णाड नसे दूचोवातादहेठरुक । 

पकोडम्बरसङाशः पित्ताहृा होद्मपाकवान् ¡| कफा- 

च्छोतो युर: स्लिग्धः करण्ड सान् कठिनोऽख्षरूक् । क्ण 

श्योटाडतः पित्तटत्तिलिङ्धन् रक्तजः । कफबन्द्ो दसा 

त्तिभेदस्ताल फलोपमः | भलयारणशोलस्य मूरत्रजः स 
ठ गच्छतः | अम्परोभि; पूषेढतिवत् कोभ याति खर 

ङटदः | मतकच्छमधः खञ्च चालयन् फलकोषयोः । 

वावक्षोपिभिराहारै, शौोततोयावगाडनेः | धारणे रण 

भाराध्वविषमाङ्खमवर्तनैः। च्ोभणेः चुभितञान्यः 
ुद्रान्लावयव' यद्ा। पवने पियुखौकृत्य सखनिेशादधो- 

पेत् । कन्धा इडः चणसन्वि स्थो सखन्धपराभं अयथ तथा । 

उपेचमाण्ड च स्कड्धिमाद्मानरुक स्तस्मवतीं 

ख वायुः | प्रपौडितोऽन्तःस्लनवान् प्रयाति प्रद्मापयन्नोति 

एनच सुक्रः | अन्त्रहद्धिरसाध्योऽय' वातटङ्धिसमाङ्षतिः'” 

करण्डकं पुर कुरर्टक1+टमो०। कुरण्टकटक्ते रायञङ्टः 

कुरर एुस्तरी° कुडः शब्द् क्ररन | (करल). विने अमरः 

च्छ्रिया जातित्वात् ङीष् । “तल सामनयद्रचः कोश 

न्तौ कुररोभमिव्रः" भाग्यर अ०९१०८ “देवी' रोय- 

माकां कुररोभिवा्ताम्” 

रमेष्यां हेमच० |. ॥ 

कुरराङ्धि, ए" कुररख्ाद्धिःरिव । देवसभेमे राजनि° 
कुररोरुता स्लो* “कुररोखुता नजमजेलेगयुक्" दुक्त 

लच्ग्रे चतं शाच्चरपादके वसं टत्तभेदे : "“अनतिचिरो- 

जभश्रितख जलदेन, चिर स्थितबद्कुद्व द पयसोऽचु- 

कतिम्”' भावः । 

भाग स०२३५१ ङोषन्तः 

कुर पुस्तरी. करर+र्ख लः। स्वनामख्याते पर्तिभिदे । 

च्लियां जातित्वात. डष । रचसकृन्ले प° धरणिः | 

कुरव एर अखखमक्गरन्द्वच््रादलौोनामीष्दु रवो यलः। !रक्त- 

भनिश्टप्राम्, २ कुरवक, शब्दरण० ३ेसितमन्द्रारे च| कुग- 

तिस° | ४कृतसितशन्द् । बह्ध° । ५तथाशब्द्युक्तं लि° । 

ततः खाये, क । तेष्व वार्थे ए (कुडचि) इति ख्याते ६पुष्म- 

क्ते ¦ ^“कुरवकस्तवकव्यतिर्पाङ्कणौति'" माषः । 

क्वरस इण्कतसितोरसोऽब । !मद्यभेरे बड्ध° । र्कतसितरस- 

युक्तं क्रिः | र्गोजिङ्गालतायां स्त्री ट्राप्.। कुगतिषः। 
भ्डतचिते रमे एु०.।, 

कुरा इस्त" कलाह+ लख रः | रणत पार्ड वसे" सब्णजङ्क 

ऋश्चभेदे हेमच° | [मेरे राजनि* । 

कुरो स्तली ङ भृनिं राति रा-क गौरा० डोष। तु खधान्व- 
कुरौर न° “कुज उद" उखा करन् उद्ध । १ मधुने उच्व- 

दत्तः । २शीष्पौअययेदे च | “कुरौरमसख भोखि'" अथः 

६,१३८,२, “स्तोमा आसन परतिधयः करोरं अन्द् च्यो 

पदः ऋ० १०१८५८८) 

कुर एण्ल-क च्च । ! चन्दरवं ये आाजमौटन्पप्रपौ ले \राज- 

भेदे ““योऽजमीटछतस्वन्य ष्ठः स वर शस्ततः । तपत्यां 

व्यं कन्यायां कुरूचेतपतिः इरः | परीचित् शध 

एंड निःचधच्च करोः ताः” भाग० €,२२,३, यथा च 
{ख तपत्याश्द्भवः तथोक्त भा० आ° १३४अ० 

५शवमासीन् महाभागा तपती नाम पौव्विंकौ | तब 

यैवख्ठती पाथ ! तापत्यसव' यया मतः । तखा सञ्जनयामाख. 

-स्" स वरणो पः ¦ तपत्यां तपतां ओ ठ ! तापत्यस्व" 

लोऽच्जुन 1” | करोर्निवासः जनपदे अणोलुप लुषिः 

वयक्तिषदचनता । २तदीयनिवासदेशभेदे ए* भृच्ि। ^ क- 

कन् खपिति"' सि कौ०। स च देः ठह्न्स १४ अख» 

र दिमागे “स केतकरूकालकोचिवुक्गराच षारि- 

पालमगः | ऋऋौदुम्बरकापिषलगजाह्वयगे ति नध्यभि- 

दम्” मध्यस्यतयोक्त' तत्सौमादि च ““इच्तिनाषुरमा- 

रम्य कुर्क तरख दच्िणे। पञ्चाकपष्बभागे त॒ कुर्देषः 

प्रकोत्तिं त, इति. शक्तिसडःभत न्त्र उक्तम् ।“ऋ मत भ्य. 

कुरुप।ञ्चःलदेशग्राःः 'भा०क०२०८सज्ञोकः। तेषां राजनि अख 

स्र तख लुक् । ३तद् शराजे ए भभ्नि^कु्ष्यां ञ्ज 

यानाञ्च परोडित आस""शतण््रा° २१५, ““डवाच पाध | 

पश्यं तान समञतान् कृद्छनिति'” गीता । “चयः कुर्ष्याम- 

चिंपस्य पालनोन्'"किरा० तद्ये दम् खण । कौरव तदपत्ब 

एरी “चात् स वरणो जनन कुरः स वरशास्तथा | 

यः प्रयागमतिक्रखख कुरुते ल्द्चकार ह । पण्य रमष्यो- 

यञ्च ण्टकद्धिनिं पे विहम् । तख्ान्बवाय' इमान् यख 

ना ख्य कौौरयाः१० {र बं ०३२अ०कुव} +अप यय | कौरव्य 

तदपत्ये पुस्न्नो. च्म तख लुक् | कचन <क्तैरव्याः 

फशवः प्रियापरिनवक्तं गोपशान्तिः फणम्'" नेखोसं* | 

कौरव्ये साधवः यण् । कौरव्या इति तु मारवः ।““च्ि- 

यासवन्निकृन्तिकुरुभ्यः"” इति श्तियां लुकि न्जशतित्वादृषः 

कर| ४अओओोदये मेदि°। ५ कण्ठक रि कायां -चन्दे चर प्रियब्र- 

तराजपैलं &यखाग्नोधराजषत्रमेदे (“क्च्यादष्ठ बा च्वाव्भ 
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जान् स टाजवर आाम्नोध्रोनाभिकिषु्षडरिवे लाटत- 

रम्यञ्ह्िरणमयकुर्भदराश्वकेतमालसंन्ञाच्नव पतानजन- 

यत" भाग° ५ स्क० र८ञ्च १९ से तत्पुल्रकररुराज्य- 

त्वेन ७खुत्तरकुरूनामक्गे तद्वर्णे च | तत्प्रमाणद्च उत्तर 

कृखशब्दे १०९४४०दर्शि तस् । एराणसब्व सवे विष्ण पु०““ना- 

भिच्ध प्रथमं ब्धे ततः किंपुरुषं स्वितस् । इरिक्भं तपरेवा- 

न्यत् मेरो्दचि्यतः स्थितम् । रग्यकद्चोत्तर व" तथेवानु 

हिर शमयम् | उत्तराः कुरूवखौव यथा चै भारतं तथा | 

इलाडतञ्च नन््यं सौ वरछमे रुत्तमः'" एति | अतस्तत् द्र- 

नवकनास्ना नवानां वर्षाणं ख्यातिरिति । तत्सन्नि- 

बेशादिकं त्रवोक्त' यथा 

“भद्रा तथोत्तरगिरोनुत्तरां ख तथा कुढन् ! कतीत्योत्तर- 

मम्प्ोधि समस्थे नि मन्ह।सने ! । वङ्चुञ् प्चिमगिरौन- 

लौल्य सकलांस्ततः | पञचिमं केठमालाख्यं वषंमभ्येति 

सार्वम् । तथा चालकनन्दापि दक्िणेनेत्य भारतम् । 
प्रयाति सागरं श्ट्त्वा सप्रभेदा म्ाख्ने। ऋनोल 

निषधायामौ साल्यवद्गन्धमादनौ | तयोरध्यगतो मेसः 

कणंकाकारसंस्यितः | भारताः केतमालाद् भद्राश्वाः 

कुरवस्तया । पद्मानि लोकणद्मसख वयादाद्चं व बाह्यतः । 
जठरोदेवकूटञच म्थादापव्व तादुभौ । तौ दक्षिखो्तरा- 

यामावानीलनिषधायतौ | जेरोः पच्चिमदगुभाने यथा- 

पूवी तथा स्थितौ । लिष्टङ्गोजारुधिद्धैव उत्तरे वधे- 

पर्व्वतौ | पव्वं पञ्चायतावेतावच्य वान्तव्यवस्थितौ । इत्येते 

खनिवर्य क्रा मर्यादापव्वं तास्तव. \ जठराद्याः स्थिता- 

भेरोर्थेां हौ दौ चठहिंम् | भेरोषवर्दिथंयेठ 
भाक्तः केशरपर्वताः | शौतान््या्या खनेः ! तेषामतौषेह 

मनोरभाः। शेलानामनरद्रोग्यः सिद्चारखसेविताः ¦ 

खरम्याणि तथा तेष काननानि एराखि च । लच्छमोषि- 

ष्ण, ग्नि छया दि देवानां छनिखन्तम ! । तान्यायतनरम्याशि 

लानि वरकिद्रेः । नन्व चं यक्चरक्तांखि तथा दैतेयदा- 

मवा: | क्रोडन्ति ताद रम्याश्च भेलद्रोणीष्वहनि्म् | 

भौभाद्धोते रडताः खगा धर्मिणामालया छने ! । नैतेष 

पापकर्माणो यान्ति जन्मथतेरपि | भद्राश्े भगवान् वि- 

ष्ण् राप्तं हयशिरा इज् } | वराहः केतमाले तु भारते 

कूरे कय क । भतखष्डंड गोविन्दः कुरुष्वास्ते सनातनः । 

विश्वष्छमेख सर्वत्र ख्व: खव्वेश्ररो हरिः | स्मखाधार- 

भूतोऽसौ मेनेवान्त !च्ठिलाताकञः। यानि किपुरुषा 

द्यानिः वर्षा टौ महते ! | रतेषु चोकोगोनाको 

६७ वा० माय दे 

नो गः शुद्धया दिकम् । ्स्याःप्रजा निरातङ्काः सव्वं दुः 

खविवजिताः| दशद्वादशव्ष्णःं सह्ख्ाणि स्विरा- 

बषः । न तेष व्ेव्येष भौमान्यम्भांसि तेषु ३। 
कतल वादिका नैव तेष ख्वानेषु कसनः । सरव्वेतेष 

वेषु सपन सप्र कलाचलाः । नलद चतधस्तेभ्यः प्रखला 
या दिजोत्तम }*” । विजित्य यः प्राज्छमयच्छदुत्तरान् ` 

कुखनकुष्यं वद वासवोपममः'? किरा० प्यन्नादिकरैरि लि 

करश्रवणशब्ट् उदा | [मनके (मलो) शब्दमाला । 

करुकन्द्क एन° क्ञरव इव विस्तीखंः कन्दोऽखय कप् । 
कुरुकूल्ला स्लो श्यालाशक्तिभेदे “कालो कपालिनी का 

कुरकुह्ञा विरोधिनो” श्यामाकवचम् 
करुत्तेत न कुरुणा चन्द्रवंश्यन्डपभेदेन शष्ट च्तेलस्, कर- 

देशान्तरगत' वा चेलम् शाक० मध्यपदलोणः | ती्थमेदे 

तदिति भा० शल्य° ५२० 

“षय ऊचुः । प्रजापतेरत्तरके"दरच्यते सनातने राम | 

शमन्तपञ्चकम् । समोजिरे तनन परा दिवौकशो वरो 

सत्रेण महावरग्रदाः | रा च राजधिवरेश्य धौता 

बहनि वष्र एयभितेन नेजसा | प्रलर्मेतत् कुरुणा भहा 

कना ततः कुरुखेतमितोहध पप्रथे | राम उवाच । 

किम कुर्या कष सेलभेतन्दहा मा } एतदिच्छाम्बड 

चोत' कय्यसानं तपोधनैः ! } पय ऊचेः । दुर] किल 

कुर" माम कथन्त' खलतोत्थितस् । भ्थेन्य धक्रस्तिदिषात् 

प्य छच्छत कारण्यम्ः | एन्द्र उवाच | किमिदं वत्तेमे 

राजन् ! प्रयन्नेन परे्च च } राज । किमभिपरेतं येनेयं 

लयते शितिः । कुरर्वाच । इड वे एुशषाः सत्रे मरि- 

घ्रन्ति थतक्रतो! | ते गजिषयुन्ति छल्लतान् लोकानु पाप- 

विवच्जिं तान् | अवद्य ततः शक्रो जमा लिदिव 

एनः । राजर्भिरष्यनिर्विखः कर्ध्य व वदन्धराम् । अर- ` 

म्यागम्य चवैनं भूयो भूयोऽवहख च । शतक्रठरनिविंखः 

चृष्ठा ध्रष्ठा जगाम ह | यदा तु तपसोरेख चकं वद्धधां 

न्प: | ततः शक्रोऽजरीहे वरानाजे येञ्चिकोर्षितम् । दत- 

चत्वाऽब्र वन्देधाः खडखाक्षमिद्' वचः } वरेण च्छद्यतां 

शक्रा! राज्धियैदि शक्यते) यदि इत्र प्रसौता वे स्वगे 
च्छन्ति मानवाः | अख्माननिष्टा ऋठुभिभागो नोन 

भविष्ति | चागम्य च तनः शक्रस्तदा रालर्पिभ- 

जधोत् । आलं खेदेन भवतः क्रियत वच्चनं भल | 

मानवा ये निराहारा देहं ऋबच्छन्तयतन्द्रिताः | युधि वा 

` निहताः सस्यगपि ति्ंगागता षप) | ते समभाञो 
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राजेन्द्र! भविषःन्ति महामते! । तथाऽस्तिति ततो राजा 

कुरूः शक्रखवाच इ | ततस्तमभ्ययुन्नाष्य प्रहृ नान्तरा- 

तना | जगाम लिद्वि' भूवः च्िप्रं बलनिद्हद्नः | एव- 

मेतव्यदश्रो् ! कष्टः राजञपिणा एरा | शक्रो ण चाम्यनु- 

ज्ञातं ब्रह्माद्य इरेस्तथा । नातः परतर इण्य' मूः 

शयान भविष्यति| इ तप॒खन्ति वे केचित् तप; पर- 

मकां नराः | देहत्यारोन ते सवै यान्ति द्भणः चयम् । 

ये एनः पुखयभाजो पै दान दाखन्ति सानवाः। तेषां 

सहस्तयुखित' भयिषग्रखचिरेख वै; वे चेह नित्य 
मलुजा निवत्स्धन्ति शुभेपिण : । यमख विष्य ते त॒ न 

द्यन्ति कदाचन | यच्छन्ति ये च क्रतुभिर्महद्धिनेलु- 

जेश्वराः । तेष्णं लिविष्टपे वासो यद्ध भिधेरिष्यति | 

खपि चात्र खयं शक्रो जगौ गाथां चराधिषः 1. करू 

चतेबनिबद्ां वे तां ष्टणुष्व इलायुध } । पांथवोऽपि क्ञर- 

केलादायुना सचदौरिताः । पि इन्कु तकमा खं नयन्ति 

परमां गतिम् | छरपैभा ब्राह्म णसत्तमाचच तथा गाद्या 

नरदेवसख्याः । इष्टा महाँ: ्रठभिरनसिंह ! संत्यज्य 

डेडान् चगि, प्रपन्नाः | तरन्तुकारन्तुकयोर्यदन्तर' राम- 

चदानान्तु भचक्रकखय | एतत् कुरक्तेत्रसमन्तपञ्चकं प्रजा- 

पतेरुत्तरवेदिरुच्यते । शिवं महापुर्छभिद' दिवौकसां 

खसंसत' सर्वयुखेः समन्वितम् । -अतश्च स्वे निहता पा 

रखे याखछन्ति षष्ठां गतिमश्चयां खदा । इव्य्,वाचच खयं 

शक्रः षड ब्रह्मादिभिस्तथा ! तद्खाहुमोदित' सष" बह्म 

विष्णु मडशवरेः । 

"ङ्खरुक्तेले परो णद्हि स्यलेऽग्यग्न्यायेयमन्वारन्भो यान्तः 

भवति'ः कात्या २४।६।१४। 

कर्ते ल' च ब्रह्मपिदेथः ।““करुके लञ्च मत्स्या पञ्चालाः, 

सूरसेनकाः | रष ब्रह्मभिदेशो पै बद्धावत्तौदनन्तरः”” 

मनक्तः । इद् संपरछतङ्गरुदपराज्यानगेतमत सतच्नाम्नना 
पथितस् अनव कुरशब्द्द्शिते भागग्वाक्य “कुर्ते 
लपति कुरुमित्य् क्तम् । भा० चआा०८४अ० | “नतः 

रुवरशटूवो तपती शषवे कुरुम् । राजन्न तः प्रजाः 

सर्गं धन्मेन्न इति मेनिरे) तद्य नाल््राऽरि विख्यातं 

एथिव्यां कुरुजाङ्गलम् । कुरुच्ेत्र च तपसा पुण्य 
च्वक्र महातपाः" इति । 

करचे लस्यतोथेमहात्य' भा०्व०्८९अ० क्त' यथा “ततो 

गच्छेत राजेनद्र) करुकेबमभिष्ट्लम् । पापेभ्यो 

अल इन्यन्ते दभेनात् वै जन्दवः | कुदस्ेल' मभिथामि 

कर् 

करुचेते दसास्यहस् । य एव" सतत" म्र वात् शोऽपि 

पापेः प्रखच्यते । पांशवोऽपि कुरुकेत्रे वायुना सख्दी- 

रिताः। अपि द्वु तकम्रंख यन्ति परभां गतिम् । 

दच्िेन सरखल्या दषदच्यु्तरेष्य च । ये वसन्ति कुरुशेतरे 

ते वन्ति लिषिष्पे। तन्न मास" वसेदीर } सरस्वत्यां 

युधिष्ठिर } } यन्न ब्रह्मादयो देवा ऋष्वः सिडचारणाः । 

गन्धववापसरणो यत्ताः पन्नगाच्च महीपते } | ब्रह्मदेव 

सहहापुयमभिगच्छन्ति भारत } | मनसाप्यभिकामस्य कुरू- 

च्ल युधिष्ठिर !। पापानि विप्रणश्यन्ति ब्रह्मलोशञ्च 

गच्छति । गत्वा हि अद्या युक्तः कुरुकत कुद ह ! । 
फलः प्रापभोति च तदा राजसट्याश्वमेधयोः । ततो मङ्क- 

खक' नाम दारपाल' महाबलम् | यच्च समभिवादैव 

गोसहफल' लभेत् । ततो गच्छेत घम््न्नो विष्णोः 

स्थानमनुत्तमम् । सतत* नाम राजेन्द्र ! यत्र सच्चितो 

रिः । तत्रे क्ञात्वा च नत्वा च लिलोकप्रभव हरिम् । 

अज्चमेधमयाओोति विष्ण लोकञ्च गद्छति । वतः परिव 

गच्छेत्तोथं तैलोक्यविच्धतम् | अग्नि्ोमातिरालाम्बां 

फलं प्राप्नोति भारत ! | एथगोतीधेमासाद्य गोखहखूफलः 

लभेत् | ततः शालूकिनीं गत्वा तीधसेवौ नराधिप | । 

दथाश्वमेषे ्ञात्या च तदेव फलमा, यात् । सपेदेवीं 

समाराद्य नागानां तोधेखत्तमम् । ऋम्निशोममवापरोति 
नागलोकश्च विन्दति | ततो गच्छेत धम्सन्नो दारपाख' 

तरन्तुकम् । तत्रोष्य रजनी मेकां गोसहस्रफलं लभेत् | 
वतः पद्कनद्" गत्वा नियतो नियत7शनः । कोटितीषेरू- 
पस. श्य॒ इयमेधफल' लभेत् । अश्विनोस्तोधैमासाद्य ` 

इ्पवानमिजायते | ततो गच्छेत धर्््तनो वाराहं तौषै- 

खत्तमम् । विष्ण वेरा इक्पेण पूवै' यत्र॒स्खितोऽभवत् । 
तत्र ञाता नरच्रेष्ट ! अग्निष्टोमफलः लभेत् । ततो 

जयन्त्यां राजेन्द्र सोमतीयै' समाविेत् । चात्वा फलः 

मवाशोति राजसूय मानवः । रकस नरः च्ञालवा 

गोखहश्षफल' लभेत् ¦ कतशौ च खमासादय् नोधरेवी 

नराधिप । पुण्डरीकमवापोति कतश्नौ चो भवेद सः । 

ततो खङ्धवट' नाम स्थाणोः खान मडङाकनः | उपोष्य 

रज नोभेकां गाख्पत्यमवाङ्ग यात् । ततेव च महाराज ! 

यक्षिणी लोकवितास् । क्नात्वाभिगम्य राजेन्दर !. सर्व्वान् 

कमानवात्र, चात् | कुरुच्ल्रख हूर विशत भरत- 

षभ ! । प्रदच्चिणख्पाढत्य लोयसेदी सभाडतः } श्वतं 

धन्कराखाञ्च स्ञात्वाद्धयु पिष्टदेवताः | जामद्ग्न्ये ग दा- 
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चेख छतन्तत् चछमहाअना । छशनल्यो भवेदराजन्नशचमेधनञ्च 

विन्दति | लवो राभह्रात् गच्छेत् नोधंलेवौ समाहतः। 

सब्र रानेख राजेन्द्र ! तरसा दौप्रतेजसा । चाच्रघत्साद्य 

योरे छटाः पञ्च निवेशिताः। पूरयित्वा नरव्याघ्र ! 

सधिरेेति विशत् । पितरस्तपिं ताः रुके तथेव ॒प्रपि- 

सामह्ाः | ततस्ते पितरः प्रोता रामम् द्नेराधिष ! । 

पिलर दुः) राम ! राम ! महाभाग! प्रीताः ख तव 

आार्मेव ! । चनया पिदभक्तया च विक्रमे चते प्रभो! | 

बर' द्रणोष्व भद्रः ते किमिच्छसि महाद्युते । एवसक्तः स 

राजेन्द्र; रामः प्रहरतां वरः । अ्रीत् प्राञ्जलिव्वाक्य' 

पितन् स गगनेस्थितान् 1 भवन्तो यदि मे प्रीता यद्ध | 

इखाद्यता मयि | पिट्रप्रसादमिव्छय नप आष्यायन 

घनः । यज्च रोधाभिभूतेन चच्नशत्सा!द्त मया । ततञ्च 

पपाच चये य॑ दुश्राक तेजसाप्यडम् । हरा सोधीभृता 

जे भवेयुर्भुवि विश्वताः | खलच्छरत्वा शुभ वाक्य" राम 

पितरस्तदा । प्रद्ू ः परमप्रीता राम हषं समन्विताः । 

मपस्ते वद्धं तां भूयः पिरभक्तया विशेषतः | यञ्च रोषाभि- 

भूतेन ्तच्नचत्सा (दन त्वया | ततश्च पापान्य क्ञस्ल 

निदतास्ते स्वकम्मं भिः । दाश्च तव तों त्व' गमिष्यन्ति 

न संशयः । छदैष्ेतेषु यः सञातवा पितुन् सन्तर यिष्यति 

पितरस्तख > प्रीत. दाखन्ति मुषि इलंभम् । ईप सितच्च 

मनःकामं खगे लोक$ञ्च शाश्चनम् | एवं दत्वा वरानाजन् ! 
रामस्य पितरस्तदा । आमन्त्य भागेव' पीत्या तन्न वान्त- 

हिवास्ततः । एवं रामच राः पुण्या भाग4ख महात्मनः । 

क्तः देषु राम ब्रह्मचारो शुभव्रतः । राममन्द्धयं 

राजेन्द्र ! समेद्वड् णेस । वंशम्लकमासादय तीथं - 

चेवो करद ह ! । स्वं शम् इरेदराज त् ! स्ञातवा वे वंशमूलके । 

कायशोधनमासादं तौय' भरतसदम ! | शरीर शदिः 

खातस्य तश्धिसीधेः न संशयः । शुद्रश्च संयाति 

शएमाह्ञो कान तुत्तमान् | तनो गच्छेत धर्मान्न ! तोयं" 

बरौ लोज्यविडतम् । लोका यलोड,ताः पूवः शिष्ण्,ना 

प्भविष्छ् ना । लोकोद्ार' समासाद्य तीथ" तैलोक्यप्- 

जितम् । ख्ञात्वा तौयं वरे राजन् ! लोकालुद्घरते सखकान्। 

श्रीतोर्थ्च समासःटा स्त्वा नियतमःनसः | अञ्च यित्वा 

पितन् देवान् विन्दते {चकसत्तमःम् ¦ कपिलातीयं मासाद्य 

अद्मचारौ समाहितः । नत्र ्ञात्वाञ्च यित्वा च भिनन् 

खान् ट्वतान्वपि । कपिलानां शहस्तख फलः विन्दत 

खानवः | सूश्च तौ" समाख्दय.खञाला नियतमानसः। 

कस 

खञं यित्वा पितन् देवादुपवारूपरायणः । श्छ(ग्नि्ोमम- 

वाप्नोति सव्य लोकञ्च गच्छनि | गयां भवनभासाद्य ती- 

च सेवी यथाक्रमम् | तत्राभिषेक' शव्वाणो गोख इद्रः 

लभेत् | शङ्धिनीतीयं मासाद तोयं सेवी कु्दह } । दे- 

व्यासतौये" नरः श्ञात्वा लभते वय्यं सत्तमम् | ततो गच्छेत 
राजेन्दर ¦ दारषाल' करन्तकम् । तद्ध तौयं  सरख्वत्य 
यजलेन्द्रख महात्मनः | ततर स्लात्वा नरो राजच्रग्नष्ो- 

भफल" लभेत् |” “धमप चेलं कुर्ते व' हाद्शयोज- 
नावधि” हारा० रदेवगज्ञनस्याने “कृरु ऽमौ देवा 
वन्नं न्वते"? शत°व्रा° ४।१।५।११ । तेषं करुद्धे 
देवयजन यख्मादाडः कुरुच्तेत्र' देवानां देवयजन 

तस्माद्यत्र क च कुरुकत तरख निगच्छति तदेव मन्यते इट् 

देवयजनभिति तद्धि देवानां देवयजनम्" शत° ब्रा 

१४।१।१।२ अश्न पच्च च कुरु देवयत्नाघारम्तं 

त्ते त्रम् आधवरो कन्तृरल्देपचारात् कत्त रि कुम्र्यय इति 

भन्त्रव्यम् । रेखविसक्गे चत्व च । देवयजनपरताऽविखक्त- 

षरता चाख “धभ््ंच्ले कुरुकत" इति गोताव्या० 
मौलकणठ न समर्थिता यथा “तल्ल॒ पेदे तेषां कुरुते 

देवयजनभासेति” कभेकार्डपरसिद्ध' कुरुदेतमन्यत्““अवि- 

क्त वै कुरुषे" देवानां देवयजन" सर्वेषां भूतानां 

बह्म सदनम् ""इव्यविघक्ताख्यं जह्वप्रापनिस्यानभूतं करुच - 

ल्नन्यत् ब्रह्मसदनत्व चास्य “अलं ह जन्तोः प्राे- 

चतुक्रमलाखेषु रुदृस्तारकं बन्ध व्यचष्ट येनासावस्छतो 
भूत्वा सोचल भवनेति"” वाक्यशेषेश्य व्य् त्मादितस् एत- 

इर्ये धम्च्चेले इ{त विशेषः कुरदेप्वान्तरगतः 

हि कुरुक्तेल' धमे्तेत्रभेव न तु तत् ब्रह्मसदन 

प्रवम्यं काण्डे तस्य॒ धमच्ते त्रत्वसानखवग्णात्"” 

क् रुच्तेनीयोग ए° रकञ्ञिन सावने तिथिनत्तत्रयोगाना 

चयद्छपे ज्यो ° उक्तं योगभेदे । रकुरुक्ेते सन्यस- 

चके सहयोगभेदे च । ““बञ्चयहयुते मन्यौ रग्नरख्वे 
दृहष्मतौ । सौस्यन्ते तरगते लग्ने कार्त त्रे मृतिमबेत्”” 
जातज्ञाखटते योगाध्यायः । 

कुरुजाङ्गलं न० जङ्लभेव जाङ्गलं कुरुपु जाद्धन्लम् । 
१करुत्ते त्रे “तख नाश््ाऽभिविद्यातं ए घन्यां क्ञरुजा- 

हनम् | कुरुकत स(क्गरुः) तपञ्चा पुण्य चक्रो 

महातपाः” भाग्खा०६४ ० “यदा परौच्चित् कुर 

जाश्कुले वसत्?'भाग०१,१३,११, कुरवश्च जाङ्गला द° । 

“कुदेशे जाङ्गकदेणे च ए भून्वि ^कथमालच्ितः पौरेः 



कुर 

शंप्राप्नः कुरुजाङ्गःलान्"" भाग ११४१७, जक्रवो जाङ्खलाच 

देथभेदाः"" खरौ वरः" | कुस्वञ्च लाङ्गलञ्च “विशिष्टलिङ्गो 

नदीदेथोऽखामतः'' पासा एकवद्भाव कुरजाङ्गगलम् ¦ 

श्ततूखमाहारे न° [ बरकशचाके राजनि° । 

कसट इ० कृतृचितं रोटति रुट-दौधिप्रतिषाते क । खिता- 

क्रण्ट पु° कुत्सितं रग्टनि खटि-स्तेये ऋच् | पोतकि- 

यटय्राम् पौतान््ञाने मेदि० । स्वाय क । तल्मा्थे अमरः 

कुरुण्टौ स्लो 1 र्टि-खेये अच् गौरा छेष । दार 

पुत्तसिकायारं मेदि । ब्राह्म्यां जटा 

कुरत ए* कुर-बानउतक् । वंनिभिं ते इदा कारे फातरभेदे 

शश्व पादोऽख्ध इस्या० नान्यदोपः । कुरवपादत्य व । 

कुर्तौथे न° भारतप्रसिद्धे तीर्धमेदे तद्ध तोथं “यत्र ब- 

द्ादिभिे वेच धिभिश्च तपोधने; ‡ सेनापत्येन देवाना- 

मभिषिक्ञो गुहस्तदा । तेजखख च पृष्व ण हरुतो 

कुर्द ! कुरुतो नरः स्तात्का ब्रह्मचारौ जितेन्दरियः। 

ख्व्वं पापदिगुद्धात्मा ब्रह्मलोकं प्रपद्यते” भा० ब०दै८्खर 

उक्तम् । [ क्रायामब्यायां नद्याज् । 

कर्नदि्का सत्लो यघस्खिका कदो कुरुनदिजेय्, च्यते इत्य् - 
क र्पिशङ्भिलास््लो करु रव्यहकरथब्द्करणेन मलाव 

यवभलिक्रायां गोधायाम्^“कटूमरे पिशङ्किला करै कुर 

पिशङ्किला'' इति प्रद्धे “खजारे फिशङ्धिन्लाः श्वावित् 

कुरुपिशद्धिग्ला' यज्° २३।५५।५.६॥ $श्रम् ““शावित् 
मोधःः कुरुपिशद्धि्ला । डु र्च्द्ाऽङकरये पिश-आअवयवे 

दूति धातोरि्ुषधेति कप्रत्ययः कुरू इति शब्द् लुकव्य णा 

पिथान् मूलाद्यदयचान् गिलति # पिशङ्किा सूला- 

नि शतं कुचौ स्थापयति शतञ्च ्छयतोति गोधायाः 

स्वभावः” बद् दीपः। 

क.र्स्ब न° कृर-वा° उब्बच। (कभलालेष) !कुलपालके 

जम्बीरभेदे शव्द च० । रद्रोणपुषष्यां स्तनी टापः राजनि 

गौ रा० इगि । सेहलीश्चे राजनि० खार्ये क तलां 

क्र्राजं पु ऊुरुष् राजते राज-क्रिप् इर्यो ने लिका 

ऊष्णं राजा टचखमा° | कुर्रा जोऽप्यत्र 

क,रुल उण्छर+उलक् । ललाटस्थे च्खं कन्तले हेच 

क्रुवक ए ऊ्ू-क-कृद्धित रवोभ्वमरो यल कषु । 

१रक्रज्किगट्राम् अमरः रपौतभिशटपरां हेम° 

क.रुवषं न करूरं शनक वपेम् । जम्ब दोषस्य ऊन्तरङुस- 
खंत्नके वषभ. उत्तङुरब्ट् १०९६४४० विद्रतिः 

क रूविन्ट पुर कृषन् शलक्ारणत्वेन विन्द्ति विद. खच 

[ २१२६ ] कर्पा 

शम्} १ खस्तायास् भरः रमाभे राजनि° ३ काचलवयणे 
$माणखक्यरले न° राजनि° | ५ कुर्विल्वरल्न ैकुध्राषे 

ग्रहभेदे मेदि° दर्पणे ८डिङ्कले च न° शब्द्चि° 

क्, सबिस् ए०कृरुषु विल्वदव । ।पद्मरागमणौ लिका° संन्नायां 
क । कुरूविस्वक कुलमाघे (वनकुर थि) रदसा* 

क्. रुविस्त ए कुरूप वियातः विस्तः । ससं पले अमरः 
करुन पुर क्खुर््रएा जनपद्ानां राजानः तद्राजस्य त्खतख 

बह्धघ लुक् तेषु कुरुष इग: । भग्ने | “तद संजनयन् 
षे करुद्धः पितामहः” गोता । 

क रुखवण बि कुरवः यन्नकन्तारः तेषां अवः स्लोतणां 

श्रोता ख-नन्द्ा लख ¡ ऋत्विजां स्तुतिश्रोत र" कुरूखबय 

माढखि राजानं त्ासद्खवस् ऋ०१०,२३अ० ““कुरखरवया । 

ददतोमवानि?* ऋ० १०।३२।९ । हे कुरुश्चव् ! कुरवः 
क त्विजः तेषां स्तुतीनां ज्रोतः !'* भार 

करूटिनौ स्त्री किरोटिनौो+वेदे एषो०। किरीटयुक्तायां से- 

 नायाम् ^ “बाह््िनो विश्वच्छपा कृ्टिनौ अथ० १०,१,१५ 

क. रूप्य न° रषत् रभ्य शुभ्वत्वेन सादश्यात् } १ रङ्खनामके 

धातौ राजनि° कोः इधिव्याः कुस्वानात् बा चागतः 

क्यप | एथिव्याः क्स्थानाहा र्खामते लि. 

कऋकट ए सत्ो°कुरित्यब्यक्त' न्दः कटति लुट-क ¡¦ कुकक्टे 
हारा० “श्वानः ककुटचरटडालाः समस्यथौ; प्रको ताः | 

राखभोद्रौ विशेषेण तच्धात्ता्लोव सस्पओेत्'" पञ्चत 

स््नियां जातत्वात् छगेष ¡ भे खगे ख्ियां ष 

कक टाहि ए कुकूगठल्यमहनि खह-दइन् | कटा 

क्श र इुसतरी° कुरित्यव्य्ग णन्द्ः कोरति कुर-क। कुंक 

कुरे रायखकुटः “कराविव कूजन्त '” व्थम७,६५,२, 

““उपकरूमपि प्राप्न निःसख सन्वन्ति ककुरम्'" पञ्चत 

क चिका स्तो कूर्चिका एषो०। कूचिकाशब्टा्ये खमरटीका 

कसज पुर कृलद्मनटृच्तं गन्धमले राजनि 

क (कू)इ् कऋोडायां भा० चात्म अक्षन सेट । कृ(कू)$ंते 

ऋकु(क्) द ट चङ्क) अथवत्परिभाषया न- 

क्रक्रामिति विषेधाप्रहतावपि दौषेमध्यान्तर पाठ्ाम- 

थ्थत् रेफे परे न टीषेः इति ष्छचितस् | तिन कहं 

मित्यादौ न दोषैः । [ अमरः | 

क.(कू)दन न कङ्) भावे सुट् । करोडायं (कोदा) 
(कू)पंर एण्कर- किपः कुः पिफक्तिं अश्च परः कम्म १जा- 
हनि, र्कफोरणैः च | मेद्° दीषेमध्य पाठान्तरे निण्टीषेः 

क्(कू)र्पास इन" ङपंरे अख्ते आस्ते क व ४० स्तीर्य 
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कञ्च छिकायां (कां चलो) सवाय क । नलं वार्थे । “शरसे - 

दवारिशविशेषविधक्तमङ्गः कु(करू)पासकं लतनखत्ततरुत्- 

चिषन्ती'' भाषः | ““मनोन्नङ् (क) पासकपोडतस्तना'' 

रल्ना० [ श्करररि लि । च्जियां प् । 

क्वत् एुद्ी कुत् ¦ !चम्परकञारे रभ्टत्य ति रिच 

क्.व्वद्रूप ए कवत् फलोज्खं रपं यख । वौडमतसिडध 

फलजननाय योग्ये धान्यादौ वौजे। सच वौद्धमते 

खंतशयाला सहकारिभिराधोयते इति स्थितस् यथा 

“खथ भावाद्भिन्नोऽतिशयः सहकारिभिराषोयते इतय्, 

य् पगम्यते तदि प्राचीनभावोऽनतिशयाा निहत्तः अ- 

भ्य्चातिशयाला कुव दर, पादिपदवेदनीयो जायत इति" 

सर्वव दशंनसं° | चणिकशब्टे बौदधशब्ट च विदतिः| 

कार्व्वाण लि सं-शानच् । श्यये रकारके च शब्द्ति° । 

का व्वादि ए*शरपत्े रपत्ययनिमिन्ते पाशिन् क्ते शब्द गणभेदे 
“सच गणः कुर गग र मङ्कघ अजमार रथकार. वाषदूक 
(सष्नाजः ्तितर) कवि विमति कापिञ्चलादि वाक् वाम- 

रथ पिम् इन्दरलाजी णलि वातकि दाभोच्णीषि गख- 

कारि बोशोरि कट शलाका खर पुर एरका शुभ्व अभ्न 

द केशिनो ( गेखा खन्द्सि ) च्छमं याय श्धावनाय 

श्ादरथ ण्ठावपुत्र सयङ्धार वड्भोकार पथिकार मढ 

आकन्धु शड्, शाकम् शाकिन् शालीन कत्तु इन्त दन 

पिण्डौ ( वामरथस कश्वा{दवत् खरवजम् ) कौरव्य 

कल बन्धे संहतौ च मागवर+्रक° सैट् । कोलति व्यको- 

लोत् चकोल.! कुलम् । वंशेरवाख प्रयोग इति वदन् 

दुर्गादासः खाकलः सङ लद््या दिप्रयोगभपग्यन् परास्तः | ̀ 

चछ +व्यखतायाम् चञ्चल तायाम् | आकोलति ““किञे- 

. सदि चाकलमीचितं जनेः? माषः ““खदपतदिवमाङ्घल 

कोचनेः'" भट्टिः । 
सम्+सङ्कोखं तायाम् सष ल युजम् भाणद्रो *प०। ^अलि- 

कुलसंकलकुद्चसनि राकुलेत्यादि"" जयरेवः । ““शङ्खकुला- 

` कुलेन '' माघः । 

कल न° कुलक, कुड श्ट कम्प्णि बा० लक, क' मभि 
लाति ला-क, कौ भमौ लोयते “अन्ये ज्थोऽपि'' पा०्ड० 

यथायथम् व्य् तप्तिः । १जनयपटे देशे मध्यमद्लदयेन 

खावतो भूमिः शयते तात्यां रभूमौ “दशो कुलन्त॒ 

मुञ्जीत" मचः । ““अ्टांगवं म्बरं हल ' षड गवं जोवि- 
तार्थिनाम् | चदगेवं ष्ट हस्थानां दिगवं जद्भघातिनाम्'" 

इारोतद्धर णात् “णड गवर मध्यमं इलमिति तथाविष- 

५२२ 

कुल 

लयेन यावतौ भूभिः कष्यते तावद्ध मिः कुल- 

मित्य च्यते दाल. ° । रदेगोत्रे ४वंभे । ५सजातिगख्े विप्र 

लस् प्िकलम् । खगकुलाय कुलायनिलायिताम् माषः 

तत्र तकल धम्पा च॒ ““ाचारो विनयो विद्या प्रतिटा- 

तौवदथेनम् । निषा उल्ति्तपोदानं नवधा क्ललच्तणम्" । 
ऋभियुक्तोक्ताः तख नाशकधम्डां च कम्पं प०१५ अज्क्ता यथा 

५गोभिच घोटकैर्विप्र ! कष्या राजोपरेयया । क्लान्य- 

कुलतां यान्ति यानि हनानि ठत्ततः। कुषिवाहेः क्रिया 

लोपे दानध्ययनेन च । कुलान्दकूलवां यान्ति ब्राह्मणा 

तिक्रमे वै। अन्धतात् पार दार्थाञ्च तथाऽभच्यसख भक्त 

शात् | अस्रौतघभ्भाचरणात् चिप्र नति वै कुलम् । 

अ्रोतियेषु वेदान षरे तथैव च । बिद्हिताचार- 

ङनेु लिप" नशगरनि वै कुलम्"' । 
मनुना कुलनासट्द्योः कारणसुक्त' यथा 

“शोचन्ति जामयो यत्र॒ विनश्यत्याशु तत् कुलम् । न 

शोचन्ति तु यत्रौता वर्धते तद्धि सर्वदा | जामयो यानि 

गेदधानि शपन्त्यपतिपूजिताः | तानि क्या्हतानोव 

विनश्यन्ति खमन्ततः | तद्छाटेताः खदा पच्या भष्णा- 

च्छरादनाशनेः| भतिकामेनेर नित्यं सत्कारोधत्सवे च | 

सन्तुष्टो भाय या भत्ता भला भाव्या तथेव च | यस्ि- 

खव कले निन्य कल्यां तल वै भूवम् । यदि हि 

स्त्री न रोचेत उमांखं न प्रभोदयेत् | अप्रमोदात् एनः 

यु'सः प्रजक न प्रवत्तते । चस्तियान्त॒ रोचमानायां सै 

तद्रोचते कुलम् । तख्छरन्व रोचमानाय सर्व्वमेव न 

रोचते । कूबिवाडेः श्रियालोपेेदानध्ययनेन च । 

क्लान्यङ्गलतां यान्ति ्रा्धग्यानिक्रभेख च । शिल्येन 

व्यवहारो श्राप शच केवलेः । गोभिर याने 

ज्या राजेपरेष्या । अयाञ्ययाजमैडधौव नास्तिक्येन ` 
च कम्मंणाम् । कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हनानि 

मन्त्रतः । मन्लतस्तु स्द्धानि कंलान्यलधनानय्रपि । 

कुलस्खयाञ्च गच्छन्ति करन्ति च महद् यशः" । 

क लर्ाधे विवाह विषये त्याञ्यकुलानि सलनोक्रानि यथा 
““मद्ान्त्यपि सख्टद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः | स्त्री सम्ब- 

नवे दथेतानि कुलानि परिणच्जं येत् } ईौन कय निषय् 

रुषं निग्डन्दोरोमशा्गेसम् । लय्यामयाव्यपश्यारिखधिलि 
कुणिकुलानि च? हणे ऽरेहे च रखे लि° भेदि° | 

““जोवप्रलतितन्च्च दिककालाकाशमेव च | क्लित्यपतेजो 

बायवद्च कुलभित्यभिभोयते" तन्त्रोक्तं ४ €जोवादिषु १०्- 
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लिके भिच्िकुलपधाने ए० भरतः । क्ले भव, यत् कुल्य 

ख । कुलोन,टकज । कौलेयक कुलोद्धवे | 
यः। कल कुखसचचिकटदे णादौ लि° बलादि देशे मत्पर सख 
वः । कुलवत् कुलबुक्ञो लि° च्जियां छेष कृलवतो 
तत्र सजातोयसंबे “शय द्या्चलद्दारि धिवारिवोचिच्छटो- 

च्छलच्छ इंक्लाकुकेन "मावः अलिकुलस इः लेत्यादि जयदेवः 

एथिव्याधारे मलाधारे लौयते-खौ+। ११कुलकुर्डल्यां 

स्तो उपचारात् तदुपासङे तन्त्रोक्तं १२व्ाचारविशेषयुक्त 

कलाचाराधिकारेशयेव कुलचन्द्रिका कुलक्रमदीपिका कुल 

चडामखिङकलाखं वादयवस्तन्त्रसन्याः १३ूमिलग्ने च 

लि० । १४तन्त्ोक्ते तिथिनच्षनवारभेरे लि° कृलतिथि- 

कलनच्चलकलवारशन्टे कुलाचार शब्द च विदतिः । 

कु सक नण्डल-क कौ लयते लो-ड वा ततः संज्ञायां कन् । 

शपटोललतायां र्परश्यरसंवद्रोकपञ्चके च भेदिर 

^“कलापकं चतुभिं ख पञ्चभिः कुलक' भतम्” सा०द० । 

श्ककेन्दौ ए०अमर; ४बल सोके ए०५कल च्रे छे ति०मेदि° 

&मरूवकटकवे ए°रलमा०] ७ हरितस्य ए सतली° राजनि०। 
कृुपौलौ पु० माधप्र° । € शिच्छिकलप्रधाने लि° भरतः । 

कुलककटौ स्तो नित्यकर्म | चौनक््श्यां राजनि 

कुलङुण्डलि नौ स्तो कौ धिष तत्त्वाधारे मूलाधारे लीयते 
लो-ड कम्प्म०। तन्त्रोक्तो भलाधारे सपौ वदवस्थविते 

शिवशक्रिभेदे कलकुखूडलोत्यप्यत्र स्तनौ । ततुस्तद््पा 
दिकं शारदायाशक्तम्' यथा ^तनश्चो तन्यद्छ्षा सा सरव्वगा 

विश्व्पिणौ । प्िवसच्विधिमासाद्य नित्यानन्द युणो- 

दयां । दिङ्गाकाद्यनवच्छि्ा सव्बेदा्ैमा शुभा। 

परापरविभागेन परशक्तिरियं ख्टता । योगिनां इद् 

याश्भोजे ्छयन्तौ निव्यमञ्जसा । च्ाधारे सव्वभूतानां 

स्फ. रनौ विग्युदाकति; । शङ्खाव्तंक्रमाहेवो सव्वं मा- 

इत्य तिति | कुर लोभूतसर्णा णाम ङ्गशियस्षे युधो | 

शिता सव्वं गानेषु कण्डली परदेवता । विच्वाल्मना प्र- 

बडासा ते मन्तमरयः जगत् । सव्वं देवमयी देवी सप 

मन्त्रमयी शिवा । सप॑तत्वमयो सासात स्टच्छा सच्छा 

तरा विभूः। लिधामजननो देवी सोप्या र्निर्पिणो । 

लिभेदनेजमां कल गटवद्वाम्वरू्पिणो | दिचत्वारिंश- 

द्रौ मा पञ्चाशद्दणं खूपिो'' | विष्टतभेतत् पदा्थादरये 

राचवभ्टरेन यथा ““कुण्डुसिनोत उत्प्तिमाह तन- 

योतल्येति। तडक्तं ^भूलाधारात् प्रयभ्रछ्ठदितोयस्तु 

शब्दः पराख्यः पदात् पश्यन्यध टयगोबदिदुग् 

कल 

मध्यसाख्यः । यक्तो वैखरग्यय रुरुदिपौरख कन्तोः 
खषम् णावता हवति पवनप्ररितोवरं संघः” | ततः 
शरोरोत्पत््यनन्तरः चेतन्ण्पा अतएव शब्दव्रह्ममयी 

सा देवी कुण्डलौ परदेवता सर्वेगात्नेण सुखिता ऋतव 

विश्वात्मना सर्वात्मना प्रबुज्ञा जातप्र्ोधा मन्त्रमयं 

जगत् दधत इति द्रूरेण सम्बन्धः । तत्र भलाधारे कू- 
र्डलौभूतसपेवन्ना वतत तन्छध्ये वायुवशादख्याः स~ 

छ्रशमेव गुणनम् । उेतन्यरूपेति खष्हपाख्यानं सा 

प्रसिद्धा सभार्य तिटतोन्यनेन कत्तव्यापनिदं व ता विच 
खपिणोत्यनेन विषयव्या्निः । गिवसच्विधिमासाद्य स्वि- 
तेति शेषः अनेन शेवसिद्ान्ते शक्तिशब्दवाच्ये बभि- 

न्यक्तं सच्विधिशब्दोऽप्यौपचारिव, मन्धते शिवधज्ञे रार 
भेदात् तदुक्तमभिनवगुप्रपादाचार्यैः “नगक्तोश्च शक्गि- 
मद्र पाद्तिरोकं न वाच्छति । तादात्सप्रमनयोनित्य' वद्धि 

“दनयोरिव'” | यदा सम्प खङनिधिखर्पं शिवस्वद्छपं 

प्राथ व्यथं : वच्छति च “+पिर्डम्पवेत् कुण्डलिनी शिवा- 

लेति" गुणानां सत्वरजस्तमसारूदयोयस्याः सा नित्या- 

नेन्द्ा चासौ शुण्ोदया च सा नित्यानन्द्य॒णोदया तेन 

ज्ञख्ड लिन खद्टप क्त यणोदयेत्यनेन साङख्यमते प्रति 

वाच्ये यजिष् क्त यदा्धः ^परघानभिति यामाद्छया शक्ति- 

रिति कथ्यते" इति इदानौमध्यालमाधिभनाधिदैवादि 

विषयादिच्योतिषक्रमेख तथ्या व्ािमाद दिङ्गालेत 

सव्वं देहाङ्गेति टेव्या्निः परापरविभागेन काचन परा 

शक्तिः काचनापरा तद्विभागेनापीयं परशक्तिरेव यदा्डः 

¢भूषिरापोऽनद्ोवायुः खूमनोबद्विरो व च | खह्द्भार 

इतोय मे भिचा प्रकतिरष्टधा | अपरोयजितस्वन-ं प्रतं 

विद्धि मे पराम् जोवभूतं महावाहो । ययेदं धार्थते 

जगत्” (गीता) । यद्वा परः स्व् खः अपरः महास्थ् लः 
मडदादिः तददिभागेन परथक्तिः स्थला शक्तिः सयु लात्- 

स्थ॒ लेकः । पनेन महदादियाश्चिः यद्वा सव्व दे्टाचुगेत्य ~ 

नेन प्रारतशब्दतोधं तश्च प्रस्ीनघ सक्त लङ्कव्याश्धिं भित 

शब्दतो यथा शिव दवयच्यते कर्डलिमो युच्यते प्रधानमिति 

खव भूतापि सा स्त्रीत्वे नेव निर्हि शव इव्याह परापरेति 

परा पु'प्रछतिः अपरं नपु.सकप्रकनिस्तद्िभागेने इयं 

परशक्तिःरूटता केयमणं : यद्यपि लिङ्कत्यवाच्या नथापि 
तृणंभेषः्वलभक्तिभारपरिचरान्तमक्तऊनसमसताकाद्ाक- 

` कछयवद्धौ परथक्तिषन्दवाच्येति | त यव शुभा रमणो- . 

या यदाड्राचाय्यौः'” खु नपु" कयो सुल्यायङ्गनायां वि~ 

+ 



शिव्यत'” इति निव्यज्तित्राम्नायेऽपि “सव्व लावच्छिता- 

ष्यषा कामिनो विशेषतः । प्रका्ते तनस्तासामतिडत्ति 

न कारयेदिति" अञ्जसा तत्त्वंन योगिनां इृद्वास्भजे 

न्यन्तौल्यश्य तेरेव य॒द्पदेशन ज्ञायते इत्यथ; | ““हथया 

सैरेव खा देषो खदा देथकदेथितेरितय. कर: खवैभूतानाम् आधारे 
ूलाघारचक्र र् रन्तौ अनेन स्थाननि्दे थः विद्युदाकति- 

रित्यनेन ध्यानख॒क्त' यदाड्धः“तड्डतको टिप्रख्यः खर्चि- 

जितकालामलरूचिमितिः' अथ वाजेन अनेक्ब्टेात्- 

म्तिहेतत्वेनानेकधा मवतील्य्. <ईमध्ये य आवन्तैः 

स यथा ङ्खुमध्य्माहत्य तिढति तददियमपि देवोवय्धैः । 

इद्मवान्तरवावयः भिन्नमेव शङ्कखति कुण्डलोत्यमयोहं 

ब्ेदमद्धावन योजना । कुण्डलोभूता कु्डलाकारतां 

प्राप्रा ये सपा वधाभूता । केचन कुर्डलोति भिन्न षद् 

वयन्ति भूतानि सर्पा ते यधा कुटिलगतयन्तदवदिय- 

मपोल्यथेः इति तत्र कूख्डो परदेवतेत्यनेन षनरक्ति; । 

सव्वं देवमयौति देवव्याप्निः टौब्यवौ त सेवी तेजोद्पेत्यथं ; 

अनेन तेजोव्याश्चिः । सवैमन्त्रमवौति अन्तव्याधिः । शिवा 

शिवद्पेत्यधे; यहा शिया कल्याणद्पा । साच्चात सै 
तत्वमयोति तच््वव्याध्िः । खना इच्छ्मतरा विरिति 

विरोधः परदिहारस्तु च्छा खष्छपतः स च्छतरः दन्ताना 

अहा च्छत् तरसरेणोरपि द्ध च््मतरा खणुतरा खनेना 
रवादिव्याश्िहं शिता तडक्त' ““बालापख शहख्वधा वि- 

दित्य केन भागेन या शरच्छत्वात् सडशो लिलो जन 

नौति" विभुः इयत्तया च्नाव॒मथक्या | लिधानेति ्धयैवो- 

माभ्निर्पा | यद्वा निधाजेति स्यानल्रयं पातालभूखगे्पा 

अनेन स्यानव्यापनिदे धिता दिचत्वा रि शद भूतलि 
भिमन््भयो पञ्चाशदणंश्पिणोति भाटकासयौ' । 

वद्धा व्यानादिकरक्त प्रयोगसारे यथा 

«मूलाधारे ण्ड लिनीं ध्यात्वा पूजयेन्नरः | ध्यानं 

नस्या: प्रवच्चदरालि येन योगौ प्रजायते | प्रहप्रभुज- 

माज्नारां खयम्प{ लिङ्गमाचिताम् । विदयुत्कोटिप्रभां 

देवीं विचितल्रव नान्विताम् | श्ङ्गारादिरसोक्ञाखां सव्व - 

दा कारणप्रियाम् । खव घ्यात्वा कृरड़लिनीं ततोयजे त् 

समाहितः । भनसा गन्धषष्ादयैः सं पूज्च वागभवं जपेत् । 

ततोमै तोषयेत्ता्ख स्तवेनानेन साधकः । ““रुद्रजासले'? ख- 

- प्रातः सखल्याय पश्ुर्त्तमपर््डितः। युद्छयां चरणा- 

म्भोज' मङ्गलं शोषं पङ्कजे | विभाव्य एनरेवं हि श्रौपदं 

भाववेदु्दि पूलयित्वा च विविधैरुपचारोनेभेत् सतवेः । 
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नरै लोक्यं तेजा व्याप्रां मर्ड़लस्यां मदात् सवाम । तद्धि- 

त्कोरिग्रभादी षि चन्द्रकोरिष्ठशोतलाम् । सादं लिबलया- 

कारां स्वयन्पु लिङ्कबेषिताम् । उल्यापयेन्डहादेवी स. 

ावक्तां मनोन्मनीम् । शासो चद्धासाडुद् गच्छन्तीं दाद्- 

ाङ्कलद्पिणोस् । योगिनीं खेचरी वायुख्ूपां मलाम्न् - 

जस्थिताम् | चतुव्व खखद््पां तां वकारादिकसान्तकाम् । 

कोटिक्ञोटिस इख्ञाकं किर्ोञ्न्वरूमोहिनीम् । महासह्- 
च्छपयप्रान्तरन्तरान्तरगामिनीम् | तैले (क्यर्तितां वाक्य 
देवतां गन्द्रूपिणोस् । सहागु्िप्रदां देवौ 'सहसृदल 
माभिनोम् । महा च्खपये तेजोमयीं सलु खद्हपि्णोर् । 
काल्पां बरह्मद्पां सवे खयैचिन्प्रयीम् । घ्यात्वा पुनःपुनः 
शीर धान्यौ विनिमेशिताम् । धापान'कारयित्वा 

एनः ख्याने समानयेत् । सभानयनक्राले त सष्यमामध्य- 

सध्यके । अद्डताभिञ्, ता कत्वा एन श्यानेष॒पूजयेत् । 

जरौ इगमनकाले तु भहतेजोभयी ` खरेत् । प्रतिप्रयाण 

काले त॒ छधाधाराभिरापलताम् । कुलङ्ण्डलिनो' देवीः 

भ्धतानन्द्विरह्ास् ।. ध्यातवां ध्यप्वा एुन््यात्वा सप 

शिद्वोश्वारोभवत् | तजन श्वाने, महादेवो, . विभ्व्य ` 

किरणोजज्वलाम् । श्द्धतानन्द्भर च्चिः. तां पूजयि 

दुभा खदा । मानसोड।रमोजेन ` मायां वा कामवीजञ 

कम् । पञ्चाशद्णमालाभिजब्ग।नुलोमतस्तथा | विलोमेन 

एनजल्ल ति 

कुलक ए" क्+लक्-आप्नौ भावे वस् । करवाल्याम् हयरा५। 
कूलत्तया सनौ इल्ख च्योयख्ा. । र कशिन्बयरः शन्द्- 

चि ईत | रेकुलमाशे ए | “कुलच्चयल्लत" दोषं 

भितरदरोहे च पातकम्" । “कुलच्चये प्रणशगन्ति कुव- 

भम्र सनातनाः” गौता । 
कुलघ्न ति कुलं इन्ति इन-टक् । वंथधातके । ““शङ्करो- 

नरकायैव कूलक्नानां कूलख च । पतन्ति पितरोद्येषां 

लुप्रपिर्डोदक,क्रयाः । दोषरतः कंलक्नानां वथंसङ्कर , 

कारकेः। उठ्सा्यन्ते जातिधर्रः कुलधर्म शाञ्वताः। 
उद्सन्नकुलधम्म णां मदुष्या्यां जनाद न | । नरक नियर्त 

वासोभवतोल्ुश्द्धमः'' गोता । तरख यथोत्तर 'कायं 

खक ततेव ““कुलुचये प्रणश्यन्ति कलघम्मः सनातनाः । 

धम्म नष्ट कुलं तृसमं ऽभिमवय्य् त । चधा 

भवात् ट्ण ! प्रदश्वन्ति कलद्छियः । च्नीषु इष्टाद्च वा 

ष्णेभ्य ! जायते वणखङ्करः | शष्कुरोन रकायेव कुल- 

घानां कख च” ग्रतद्त्तर कुलक्न्ब्दे थतम् 



कुल 

कुलज लि° कुले सत्कले जायते जन--ड । !सत्कुलोद्धवे । 

र्कलपालिकायां स्तो टाप् शब्दरलना° 

कुलद्ञ इ कु थिवी रञ्जयति रञ्ज-णिच् अण रख लः । 

कुलञ्जनदृक्ते राजनि°नन्द्याण््यु । क्लञ्जनोऽष्वल^ल- 

ञ्जन; कट्स्िक्ताः उष्ण दौपनस्तथा । मूतदोषविनाशो 

ख? राजनि° तद्गुणा उक्ताः 

कुलटा स्त्ी° कलात् कलान्तरं व्यभिचारा्ेभटति अट-अच 

शक० | व्यभिचारिण्यां स्त्ियाम् । या त भिता कुल- 

भटति सा कुलाटा इति तत्न न शक० | इति भेदः 

कुल सतो कत्रितं र्यते  रट-भाषये ञ्य क न्मौ रार 

डगेष रख लः । मनःअिलायां रत्नमा: 

कुलतन्तु ° क्ृलख तन्तुरिव । कुलावलम्बने“मया च सत्य- 

व्या च कछष्णोन च महात्मना | समवस्थापित" भूयो- 

युखाछ कृलतन्त॒घ” भागा ११०२ 

कुलतिथि सखौ दिलोयाषटीदशमोभिन्नाचच समतिधिषु 
चतच्यैटमोहादशोचठदं शेषु यथोक्त' तन्त्रसा० ““दितोयः 
दशमो षष्ठौ कलाङ्घलखद् इतस् । विषमाञ्चाङलाः सर्व्वाः 

शेषाश्च तिथयः कलाः" 

कुलत्थ एकं भूलम्न' खत् तिष्ठति स्था-क एषो०। !कलाय- 
दे (कलल्यकलार्) रबन॑क्रलल्ये सन्नो टाप ररमा° । 

ततृप्थीयादि भावप्र° उक्ञा 

“श्ञलल्थिका कुलल्यञ्च कथ्यन्ते वदा शय | कुल्यः 

कटुकः पाके कथायः र क्रपि तलत । लपुर्धिदाहो वीरखे'ष्णः 

शवासकासकफानिलान् । हन्ति डिक्राश्मरीश्यक्रदाहा- 

नादान् सपौनसान् । स्वंदसंप्राहको मेदोज्वरक्लमि 

इरः परः । ”” भावप्र कुलल्िकेति निहशात् स्तरीत्व- 

-मपिसाच उपचारात् शतदुल्याञ्जने $वनकुललयायां च 

खत्री राजनि° “(कुलालो लोचनद्िता चचु्या कुम्भ 
कारिका ललत्थिकेति”' राजनि वनकुलल्यापय्यं ये 

छक्र: | स्वार्थे क | सलवा राजनि कुलल्ये भाव्रप्रः 

संज्नायां कन् । कुलत्वाञ्चनाज्ञारप्रसतरभेदे अपभरः! ` 

कृललाच््ञन म° कुलल्यया शतमद्धनस् । अञ्जनभेरे «प्रला- 

पारि चच्ुष्यः कथायं कटुकं हिमम् । विषविष्फोटक- 

मड. नां ना गक" व्रणदो पृत्" राञजान° त्न णा क्ताः 

कुलदीप ए* कले कृनाचारे विदितोदौपः वन्त्रसारोक्ते 
कृलाचाराङ्क !दीपभेरे “अक्षनद्सितवाटयासदल 

` निन्किं तवि | प्रदीपं नत्र संस्याप्य अदन सल 

पपृजयेत् । ₹ते तस्िन् क्ृखदीपे षिन्नौख परिभूयते । 

[ २१२०] 

तद्चञ्चास्तरमन्से ख॒ निखनेत् कुलदीपकम्” कुल' टीप- 

यति अण॒ उप°्स० | रकनप्रकाथके कुलश्रे्े तरिर 
कुलदेवता स्त्री" कुले पज्या देवता । शकुलक्रमेणोषाख 

देवतायास् मौर्यादिषु षोडशरच्च माटघ मध्ये रभाभेदे 

च | ताश्च ग्टह्यपरिशिष्टो उक्तायथा “मौरी पडा शची 

मेधा सावित्रौ विजया जया | देवसेना खधा खाह्ा 

मातरो लोकमातरः । शान्तिः पुष्टिं निस्तुटिरास्मदेतया 

सह । आदौ विनायकः पूज्यो अन्तं च कुलदेवता? 

कुलदेवो स्त्री कलेः कुला चारेशपाखा देवी । †तन्नोक्तो 
देवौभेदे कुलदेवताञ्च तन्लरा० उक्तायथा 

“लिएरा लिपरेशो च चन्द्री परखन्दरी । श्रीमालिनी 
च सिद्धाका महानिपुरखन्द्रो । प्रकटाख्या तथा गुरा 
तथा युप्रतरा पररा । सश्प्रदायाक्ला कोला रहस्याति- 

रह्खगा । परस्ररङूष्था च तथा कामेश्वरी शुभा | 

भगमालो नित्यक्लिन्ना भैरवौ वङ्िखन्द् री । रहाविदोखरी 
दनो स्वरिता कुलचन्द्रौ । नित्या नौलयताका च वि- 

जया स्वेसङ्ला । उ्वगलांशुमालिनी चिल्ला वशिनी 

शभगाक्ला | पूखांख्या च तथा वत्सा कामेशो मो- 

हिनो तथा । विमला वरणा देवी जयिनौ कृलमेरबी । 
सरवश्वरी तथा कौली वागिशौ स्वकाभिनो | लिद्धेश्चरी 

सथा चोखा इग मह्िषमदिनौ । खभ्रावती खूलिन्गे 

च मातङ्गे सरखन्द्री । महाकालो मह्ोयाच {चन 

पा सहोदरी । प्राणविद्या तधेकाक्तौ चैकपादा नहा- 
शा | वामा शिवा तथा ज्येष्टा चद््पा चारूहाशि- 

मो। लिखर्डा लिशिरा गौसे विन्ध्याचलनिवासिनो ; 

चोभौ मोदिनी भद्रा ललिता बड्ध्पिका । सव्व 
सस्यत्करी तारा भवानी विच्वद्ारिणी । कलेश्वरो स- 
हाविद्या कथिता तव भैरव !'” । कुलैः कुलज.रुपास्या 

देवी रव॑शपरम्परया उपास्य देवीमभेटे च 

कुलद्रम पु “श्रे प्रान्तकः करञ्जश्च विल्वाश्वत्यकदम्बकाः | 

निन्बो वटोडम्बरौ च धा चिद्चा दथ ख्ताः'” इतयू- 

क्तष् श्यो प्रान्कादिषर दश [ वंशर्तके एते लिका 
कुलधारक इ०कृलं धारयति स्थिरीकरोति -णि च | 
कुलेधुय लि° कुलेषु धष : असयः । कलच 

कुलनक्षत्र न “"वारुषाद्रौभिलिनछूलं कुलाङ्कर्द्ा तस् | 
जलानि सम ष्णरानि भेधाश्चि चाङ्लानि पै" तन्तसा० 
उक्त साभिजितृकप्टादिंशतिनच्चलमध्ये आपद्रीमिन्च- 
समसु ् छकेषु न्लेषु तत् फलशक्धं गलैष ““तिचिवारे च ` 
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नले अकुले श्यायिनोभयम् । कूलाख्ये जयिनो नित्यम् 

साग्यद्चव क्ालाङुे” 

| कुलनायिका सखरी°तन्त्रोक्तो कलैः सेव्ये नायिकाभेदे । शक्ति- 

साधनतन्त्रे १पटले तद्ध दादिकखक्त' यया 

“नटी कापालकी वेश्या रजको नापिताङ्कना | ब्राह्मणौ 

 टरकन्यः च तथा गोपाङकन्यका | मालाकारद्धकन्या- 

च नव कन्याः परजञोरसिंतःः | विभेषवैदग्धःबुताः सर्वाएव 

कञलाङ्कनाः | श्य यौवनसम्पन्ना शो लसौ भाग्यशालिनौ | 

पूजनीया प्रवन्नेन ततः सिधि वेदुध् वा" । अल विेष- 
यति निरश्क्तनन्त्रे १४पटजे । «नटी कापालिकी वेश्या 

रजको नापिताङ्गना । योगिनौ खपची शण्डो भूमीन्द्र 

जनया तथा| गोपिनौ साल्यकार्य कन्या कायंविभेदतः | 

चतरो द्भवा रम्या कापालो सा प्रकोत्तिंता | पूजादव्यः 

समालोक्य वेशाचर णमिच्छति | चतुरद्वा रम्या सा 

 जेथयरा परिकीर्तिता । पूजादरव्य' खमालोक्य रजोऽवस्यां 
प्रकाशयेत् । सर्वर्णोङ्गवा रम्या रजको सा प्रकोत्तिं ता । 

पूजाद्रव्यः समालोक्य कुलजा वोरमाचरयेत् । संत्यज्य 

पशुभर्तारं कम्र चाण्डालिनी स्मृता | विपरौतरता 

पत्यो पात्रं या परिष्टच्छति | स्वर्ोद्भवा रम्यासा शौर) 

चरिकौत्तिता। स्मदा यन्ल्संसकारो यखाश्र परिजायते | 

 भूमौन्द्रजा त रम्याऽसौ सवेवरेत्भवा प्रिये ! आत्मानं 

गोपत्रेद्या च सबैदा पुस ङ्के ! सवव 1ट्भवा रस्या गोषिनी 

सा प्रकोतिंता। पूजाद्रव्यः समालोक्यया मालां परिको- 

न्तयेत् । सधैवर्णीद्नवा रम्या मालिनौ सा प्रकोचिंता"' 

. वेग्ायाविरेषसतु त्रै वो क्तः ““युप्रवेथवा म इवे; कुलये- 

श्यामह्ोद्या | राजवेश्या देये खा बह्भनेष्या च ब्रा; 

कुडजा युक्तया खात् निचेज्ना मदनातुरा | पश्भ- 

लौचिता लोके युश्रवेशग्रा प्रकोत्तिता | कुलजा कुलवे- 

शया खात् महग्रेथया प्रकौत्तिता | भगलिङ्धकला- 

सिच्च चुम्बयेञ्च एनः एनः । एंविधा कुलोना चेत् रद्ध 

वेशया प्रोच्तिता | दिव्यशक्तिवीं रशक्तिस्तासां सङ् 

प्रकीन्तिं ता । चहठपर्णौडुभवानान्च यद्धिताः परिभाषि- 
साः । केश्रावद्भ्मते यसत् तस्माद शना प्रकौोत्तंता। 

बखेसदुःरतेा जाता सरववेश्या प्रकोत्ति ता" | कृलकाभि- 

न्यादयोऽप्यल् 

कुलनाश इ त° । १कृलध्वसे तत्कारणं कुलशब्द् उक्तम् 

तदभावकारणद्च ““यावञ्च गेदधम्बः सयु यावत् सखाच्छङ्कः- 

रा्ंनम्। यवत् खाच्छ चि शयधु तावन्न कलनाशनस् । 
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क्लं भूलग्न' नाच्राति न+ यश्+अच सप् हपेति समासः । 

श्चष्टठ णुस्तरी° हेमच तखोच्रतक्न्धरतया उन्नत 

मेशस्य ण्डका मच्चयाह्ध लग्नादेरभच्वरेन नथात्वम् 

स्तिया जावित्वात् ष् । 

कुलनाशनं न* कुलं नाशयत्यनेन नश-शिदर्-कर के ल्युट् । 
वंशध्व'सषाधने | “शछृसलं कलनाशनम् | यथाच षु 

सलेन टण्णिप्रष्टतिकुलनाश्न' तथा भासौ ०१ अग्डक्त यथा 

“विच्रामिन्रच्च क्च नारदं तपोधनम् । सागरणप्रष्खा 

बोरा ददशुद्ठौरकां गतानु | ते तान् शाम्ब' पुरर 

भूषयित्वा स्तिय' यथा | च्यत वचयुपसङ्कस्य देवद्र्डनि- 

पौडिताः। इय' सलौ एत्रकामख बभ्ोरभिततेजसः । 

ऋष्यः सातु जानत किमयः जनयिष्यति । इय् क्वास्ते 

तदा राजन् विप्रलम्पप्रघर्भिताः | प्रत्यव सतान्म् नवो 

यत्तच्छ.ु नराधिप ! । इष्ण न्वकविनाशाय स॒सलं बोर- 

मायसम् । वाद्॒देवख्य दायादः शास्योऽय' जनयिष्यति । 

येन यूय" खद त्ता न्टशंसा जातमन्यवः | च्छे त्तारः 

कल छत्द्ञद्ते रामजनाहनौ | सुद्र यास्ति चो- 

मांस््क्ता रेह हलायुधः । जरा ङ्ष्ण महातमानः 

शयान भुवि भेत्खति । इब व॑स्ततो राजन् ¦ प्रल- 

व्घास्ते दु राल्मभिः | नयः कऋोधरक्ताचाः समीच्छाथ प- 

रस्रस् | तथोङ्खा उनयस्ते ठु नतः केशवमभ्युः | अथा- 

जीद दष्णौन् तवेव" धु्टनः । अन्तन्नो मतिमां - 

स्तस्य भवितव्य" तथेति तान् | खवशक्घा इषीकेशः प्रवि- 

जेश एरन्तदा । कतान्तसन्यया नैच्छत् ककः स जगतः 

प्रभुः । चओभ्तेऽथ ततः शाम्बो ङसल' तदस्त वे | येन 

इष्ण्ग्क्कुले पुरुषा भसममातक्ताः | इष्णदुन्धकविना- 

शाय किङ्कर प्रतिमः महत् । असत शापजः बोर' तद 

रान्न न्यगेदयन् । विषखदछप्रसतद्राजा सृ" चये मकार- 
यत् । तत्तु सागरे दापि प्राज्तिषन् रुषा प !'' 

ची सतख तद्.सखद्रे रकाभादसक्ला एरकाभूतेन 

श्वसकेन रेअ° परस्यरनाथोवखिवः यथा 

न्ते तु पानमदाविष्टाञचोदिताः कालधसणा । युयुधान 

सधाभ्यन्न्न् च्छ भाजने स्तदा | इन्यमाने त॒ शैनेये 

क.ड्लो रूवित्रखिनन्द्नः | तदनन्तरमागच्छकोच्तयष्यल्न 

थिनेः छतम् । स भोजः सर संयुक्तः सार्त्याकञ्ान्धनेः 
सह | व्यायच्छमानौ तौ वीरौ बा्धद्विणश{लनौ । 

बह्त्वान्निहतौ तन्न उभौ ङष्णख्य पश्यतः | तः" टदा 

वर भैनेयः पुत्रञ्च यडुनन्द्नः। शरकःग्ान्तदा सूररि 



ज्ञल 

फोपाञ्जया इ केशवः । तदभृन्युसल' चोर' वज़कल्यभ- 

योमयम् । जघान छष्णस्तांस्तेन बरे वे प्रहखतोऽभवन् । 

सतोऽन्वका्च भोजा शैनेया दष्णयस्तथा | जन् रन्यो- 

ज्यमाक्रन्द् ससलेः कालचोदिताः । यस्ते षामेरकां कञ्चि- 

च्लसराह कुपितो प } | वजभूतेव सा राजच्नश्न तदा 

विभो | ठणञ्च ससलोभूतमपि तन्न व्यदृश्यत । ब्रह्यदण्ड- 

छत" समिति तदिद्धि पार्थिव || अविध्यन् विध्यते रा- 
जत्! प्रक्षिपन्ति ख यत्त्णम् । तदजुभूतं सृसलं व्यदृश्यत 

तदा ददृम् । अबधोत् पिर्तरं एः पिता एतश्च भारत ! | 

त्ताः चरिपतन्ति ख योधयन्तः परस्रम् | पतङ्ा इव 

चाग्नौ ते निषेठः जुङ्गरान्धकाः । नासीत् पलायने वद्धि 

वभ्यमानख कस्यचित् । तलापग्यन्म हाबाडव्जानन् का- 

लख पर्ययम् | ससल" दसवदभ्य तस्थौ स भधुस्दनः | 

शाम्बञ्च निहतः दष्टा षवारूटेव्णञ्च सान्वयम् । प्रदुग्नञ्चा- 

निरुडञ्च ततच् क्रोध माधवः | गद् वीच् शयानञ्च श्यं 

कोपसमन्वितः । स निःेष" तदा चक्रो शाङ्ःचक्रगदा- 

धरः | त" निन्नन्तं महातेजा बभ्ब्,; परपरञ्जयः। 

दारूकक्ेव दाहम् चठये्िबोष तत् । भगवच्निहताः 

सवौ त्वया भूविषठथो नराः| रामस ॒पदमनिच्छ तल 

गच्छान यल सः ।'“ भावे ल्यट् । रवं शनाशने च । 

कुलन्धर पुर कुलं शं धारयति ट-बा° खच छम् च| वंश 

धरे ^युधिशिरोलब्धराच्योदषा पौलं जलन्धरम्” भा 

१,१२,१४, 

कुलपति इ" «इनौनां दश्साहख योऽन्नदानादिषयेषणात् } 

अध्यापयति विप्रभिरसौ कुलपतिः क्टतः'> पुराणोक्त 

लक्षये १खनिमेदे। “लोमहंणणएतर उयश्रवाः सौतिः 

पौराणिको नेमिषारण्ये | शौनकख कुलपतेदीदश- 

वार्षिके सते" मा०या०१अ०१क्ञो° । (“ततोऽब्रवीत् कल~ 

पतिं पादौ संग्टह्य भारत |” मा०ञआतु०६अ०३३०| रबंश- 

श्रेष्ठो च कुलनायकादयोऽ्यत्र | अश्वपत्या° अपव्यादिष 

प्रागदीव्यतोयेषु अथे घ अख । कौलपत तदपव्याद्ययंध । 

क्लपच्च(क) ए कलं भूभिचग्न पत्रमस्य । दमनकटचे 

राजनि० । वा कप् | तलँ । भावप्र कुलघुलक इति 

कचित्पाठे एषो° । . 

। कुलपव्वेत “धु सादन्द्रोमलयः सहाः शक्तिमाग्टक्चपवेतः । 

विच्य पारियालच् सप्रात्र कुलपव्वं ताः" विष्णु पु० छन्त - 

,षु१जम्ब् दोपस्यवधेसौमाकारकेष महन्द्रादिषु सप व- 
4 चेष पर्वतेषु, रतेषां यथा वेमा दाकारिल' ता 

[ २१२२ ] कुलं 

द्लाटतशन्द < ८४४०० सि° वाक्ये नोक्तम् । उच्ादि- 
दोपेष कलाचलाशच विष्णुषु° दशिता यथा तत्र रञअक्षहीपे 

“मग्यीदाकारकाकतेष तथान्ये वर्धपर्वता! | सप्नौव तैषां 

नामानि शटणुष्व रुनिसत्तम ! गोभेदद्व चन्द्र्च नारदो 

उन्दुभिस्तथा ¦ सोमकः समनाः शैलो वैभ्वाजच्ौव 

सप्रमः'" शालमले । घ चले रम्य घु संव तेषु चान 

च } | तल्लापि प्रैताःसप्र विन्तेया रत्नयोनयः । रसाभि- 

व्यञ्जकास्तेषु तथा सप्रैद निन्बगाः। कखदशोच्च तदैव 

इतौयञ्च वलाहकः | द्रोणोयत्र मल्नौघध्यः स चतुर्थो 

महीधरः | कङ्क पञ्चमः ष्ठो भद्िषः सप्रभस्तथा | 

दान् पवेतवर भकशदोपे“विद्रमा हयै दुतिमान् 
धुष्पवां सथा } कुशेशयो हरिञ्चंव शप्रो मन्दराचलः । 

वषा चास्तु सप्रेव नल दीपे महाखने'” ! ५ करौशवदोभे 

““तल्नापि देवगन्ववेसेविताः समनो हराः! वर्षाचला महा 

बुद्धे ! तेषां नामानि भे वटु | क्रौञ्च वामनञ्चव ट 

तोयच्वान्धकारकः । चतुर्थो हररेल च्च खभाभिर्भासव 

श्रभः। रेवादत पञ्चमञ्ञेव तधाश्चः पुर्डरीकभाज् । 
ईश्ाकदीपे । “ततापि पेताः सप्र वषेविच्छे दकारकाः । 

पूव्यं सलोदय गिरिॐलाधारस्तस्तयाऽपरः । तथां रेवतकः 
शामस्तयैवास्त गरिदिं जः ! | आज्छिकेयस्तया रम्यः के- 

शरी पर्वतोत्तमः” | तत्तदुददीपस्थे घ॒ छक्त ष्वपि सप्र वर्भ- 

` चलेषश्युष्करहीपे त॒ णकणव सानसोत्तरशेलस्ताटक् 

यथाक्त भा ५०,२०,२११ तदू गोपसध्य एक 'एवावे- 

प्ौनवर्षयोर्मव्यीदाकारकोऽ युतवोजनोच्छायायामः'” । 

विष्ण् पुण भागवतयोस्तेषां नामभेदः कल्यभेदादविरुडधः । 

कुल'गरिकुलाचलवर्षां चलादयोऽयत | “माडेन्द्रशुक्तिम- 

लयक्तेकपारियालाः। सद्यः सव्न्ष्य इह सप्र कुलाच- 

लायाः 'शि०सि° इह जब्बुदोपे । 

कुलपालक्ष लि° कुलं पालयति पालि-खल ( कमला 

नेव ) 1कुरुम्बे ए*यब्द् च० र वंशपाचके विश्या टाप् 

अतत्त्वम् | सा च कुलस्तियाञ्च [स्तियांवा ङीष् । 

कुलपालि स्तो कुल पालयति पाकि-इन् । कृलवन्यां- 

कुलपुत्र ए" कलर च्चकः पुल: । वंशधरे पत्रे ततः भावे 

कर्म खि च मनोज्ञा वज । कौलपलक तद्भावे तत्- 

कम्प्रखिच नर 

कुलप्रसृत वि. कुले सत्कुले प्रतः । सत्कुललाते 

क्लबधु स्त्री कृले गेहे एव स्थिता बध्: । च्डइमाब्रस्विता- 

यां योभिति) “मूते न् तां नजङ्खलबधूः कापि साध्व 



कुल 

सनाये'' उद्भटः कृलयोषिदादयोऽप्यन'' असं तप्रमो- 
तानां त्यागिनां कुलयो धितास्"” मतुः 

कलश्त्या स्त कसेः वंशभवरैः श्या भरणम् ष्ट-भावे क्यप 

॥ &त। गर्भिण्या दोडदादिदानद्छपायां परि चर्यांयाम् 

जटा० | कुलख ष्टव्या | रवंशम्रणे च। 

कलम्पुन नकुल एनाति पू-बाण्डश् छम् च | भारतोक्ग 

तीर्धभेदे  “कुलल्सने नरः स््ञात्वा पुनाति खङ्गलानि 

ऋ भाग्व०.८्रे अ 

लम्धर(ल) ए* कौ भूमौ रम्भ सख्धिकरणादिव्ययारे लोयते 

असक्तः लो-बा° ड लख रः अन्तस्य" तुवारः। 

चौरे हारा०। [ रेणदौ । 

कलर लि कुल+अश्सादि० चतुरथ्यीं र । कुलसच्निर्ट 

कुलवत् ल्ि० कुलं प्रहस्तकुलमस्त्यख बला० वा मतुप मख 

"वः | प्रशस्कुलजे स्ियां डेष् | 

ग्ट जानाब्रखितायां सियाम् | 

कलवस्ती स्त्री कनः वैव्यक्घलैः वर्स यणोत्कोत्तनं यखा 

वर्छ--भावे घञ् ३त०} रक्रलिटति (लालतेग्रोड) राजनि०। 

कलवार ए “रविचन्द्र - रुः सौ रि्त्वारद्चाङला इमे । 

“भौ मश्ुक्रौ इलाख्यातु बुध्वारः कुलाकुल, 

न्त्रसा० उक्तयोः कुजश्युक्रवारयोः । | 

कुलविद्या स्त्री. कुलक्रमागता विद्या। शवंशक्रमागतविद्या- 

याम् । कुलेः स्वकुले: थिक्णोथा विद्या । ^“अन्वोचि- 

कौल्रयीप्रभतिविद्यायाम् << तमादौ कुलविद्यानामथेमय- 

विदां वरः?" रघुः [ च्षोरस्वामो कुलएरोह्ितादयोऽप्यल 

कलविप्र ए कुलक्रमागतः विप्रः। वंशक्रमागते एरोहहिते 

कलतव्रत न° कुले चग्ये" व्रतम् । कुलक्रभेण कत्तव्य व्रते 

““गलितवयसामिच्ताकूखामिद' हि कलब्रतम् रधुः । 

कालशे छिन् ति" क्लेष च्रेष्ठो । भिल्वङलप्रधाने अमर 

कलसंख्या स्तो इले संख्या कौत्ति वंशमध्यं गखना- 

याम वंशश्रेष्ठतायाम “मन्त्रतस्तु सद्छद्धानि कुलान्यल- 

धनानि च| कुलसंख्याञ्च गच्छन्ति कन्ति च मह 

(क 

कलसत न° कुल; कलजंरदचुटयं सतम् । पिद्ादिक्रभेणा 

ख्ये सहद्धवषेसाष्ये काष्णाजिनिमतसिङ्ध सल्रभेदे तञ्च 

„ कात्या०खरौ० १,६१२३, दशितं यथा 

““कुलसलममिति काष्णां जिनिः"*्०) ““काष्णांजिनि सुनि- 

स्याद यवं कथयति यत् कलसलभेतत् सहस्तसवत्- 

कर भवति क्कद् पिद्रएुव्पौ तर प्रमौ ततत् एला दिषपसख 
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सा च कुल्यां 

कला 

दंशृ्धेतत्मषति न त्वे कख कखचित् असम्पवात् । मतु 

ष्या; घकारं चतत् प्रारब्धं चावशय समापनीयं नयैकः 

शभ्पौति समापयिठुमिति यथा शक्यते तथा समापनौीय 

भित गम्यसाने ये वहृवस्ते शक्त वन्ति तेन ततृकलोना 

करभ कञ्चिदारब्यं कञचचिन्मध्ये$ऽदहुषितं केचित् समा- 

पविष्य्रनीत्येव कलसव्रं काष्णौगनिमन्यते ककः वप 
४ दिनपरत्व कल्यनेन कात्यायनेनेद् ट्.ष्िम् । 

कल. अवः कलं सष्मवोऽख । वीज्ये कुलजाते अमरः | 

कलमा क लि° कृकेन कुलाचारेण साधरकः| तन्त्रज्ञो 
इनाचारेण साधकभेदेषु तेच तन्रसारे दर्भिताः वथा 
^उपाखकान्द्हारेव ! ष्टणु चैकमना; खयस् | मदुचन्द्रः 
केर मन्प्थस्तदनन्तरस् । लोपामदरामुनिनेन्दौ शक्रः 
स्कन्द्: धिवस्तथा । क्रोधभडो ररुदव पञ्चमख प्रकी- 
च्िंनः। इरव्वसा व्यासस्य च वथिष्टञ्च पराशरः । 
च्छौर्व्वोवद्धियमश्चौव निक्छर्तौवरुणस्तथा | बादुरविंब्णुः 
स्वयम्भु खच भेरवो दानवस्तथा | अनिरुद्धो भरद्वाजो 
दचिणामृत्ति रेव च । गणपाः कुलपान्चैव लब्डीर्गद्धग 
सरस्वती | रात्रोदेवः प्रभत्तञ्च उन्त्तः कुलमैरवः । 
च्चेलपालो इनूमांञ्च दच्तो गरूड एव च । काशप्रषः 

कौ शकुन्तौ च जमद्ग्निभ्, यस्तथा | डस्य तिर्यद- 
श्रेष्टो दत्तात्रेयो युधिहिरः। अजनो मौमसेनञ्र द्रो- 
चार्यो टषाकपिः। दुर्योधनस्तथा कुन्ती सीता च 
रुकिनिणो तथा । सत्यभामा द्रोपदी च उर्बशौ च तिलो- 
त्तमा | पुष्पदन्तो महाबुद्धो वाणः कालञ्च मन्द्रः । 
केलासः चोरसिन्धु च्च उदधिरमवांस्तथा | नारद 
महावोराः कामतो वीरसाधकाः | भडहाषिद्याप्रसारेन 

` स्वस्वकम्ं समन्विताः | रतेषां वद्य | नामानि विद्या 
विद्योपसेविनाम् । प्रातःकाले शएचिभ॑त्वा यः पठेत् प्रय- 
तात्मवान् । पूजायां वा श्चिभत्वा प्रसद् मि कषलान्वये | 

अशुचि्वानिराखम्बमान्म्बवु च कुलान्तिक्रे | 

पूजाफलं तस ददामि वरमीपृसोतम् |” ` 
कुलबीरकुलेपासकादयोऽष्यल 

क्लसौरभ नश्कुलं खे सौरभमख । मस्प्कटतते शन्द्मा^ 

कुलस्तोस्तौ कले ण्टहेस्िता स्त्र । कुलपालिकायाम् अमरः 
कूलण्डक ° कुलाय ख वाव इण्डते छडि-रुंषे ण् ल । 

अवत्ते" इारा० कुलड्रूडकोऽग्यत त्ि° एषो° । 

कुलाकुल तरि तन्न्ोक्तषु तलु कनिचिवारनच्चले ष । 

कुलाचारशब्द् विढतिः 

, नित् 
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कलाक्लचक्र न" कुलञ्च अकुलं कुलाकुलम् तर्भोविचाराधं 

चक्रम् । तन्त्रोक्तो य्ाद्यमन्त्ख शुभा शुभतान्नानायें 

चक्रभेदे तड तिः तन्त्रसार 

““कुलाकृलख भेद ' हि वच्याभि मन्तिणामिह*> | ष््य्- 

क्रम्य निञन्धे"“वाखभ्निभ्जलाकाशपञ्चाशक्िपयः क्रमात् । 

पञ्च छखाः पञ्च दा विन्दन्ताः खज्विसम्भवाः (यादया)। 

कादयः पञ्चशः धत्तलसदहान्ताः समीरिताः" 

ख ओारकचटतपयधा मारुताः इर्रेखदङ्टथयफ 

र्ता आग्नेयाः उऊयोगज ड द् बललाः पा- 

थिवाः। कछ सौ षठ भ वसा वारुणाः | छ 

ख्ख ङज श नमशहा नाभखाः} ““साघक्खाच्तर 

षवे" मनूत्रखापि तदच्चरम् 1 - यद्येकभूतदेवल्यः जानो- 
यात् खकुलं हि तत् । भौमख वारुणं भिबमाग्ने- 

यापि मारुतम् | मारूत' पार्थिवानाञ्च शल् राम्ने य- 

मनसाम्" । चकारादाग्नेय' पार्थिवानां अलुः | त- 

थाच रूद्रथामले ““प्राथिंवे वारुथं भमित्र' तेजसं शल् - 

रौरितः। रन्द्रवारुणयोः शन् माँ रुत" ख प्रकौत्ति तः । 

नाभसं सर्वमित्र खात् विरूढ नैव शोलयेत् । मिले 

शद्विः समाख्याता उदासौने न किञ्चन | इत्य व्या- 

धिरभित्र च खकृले सिद्धिरूतमा?” | १ 

कलाङ्गर् न कुलद्याङ्खारमिव उपमितसू° | कुलावमे 

वंशदूषके ^धडच्छति ख कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद 

खम्” भाग० १ । १४ । ३७ | 

कुलाचार ए ६त° । कुलोचिते धम्मे" “जवः प्रशतितच्चञ्च 
दिक्कालाकाथेव च ¦ दित्यप्तेजीवार ख कृलसभित्यभि- 
धौयते। ब्रह्मबद्या निर्विंकल्षभेतेष्ट वरश्च यत् | 
कलाचारः स णएवोक्तो धम कानार्धमोक्तद"" ष्तयक्तकमे 

सव्यंलर त्रह्मटटिसाधके रन्नानभेदे तन््रोक्गो श्याचार 

भेदे च तन्तरसार तदाचारप्रकारो दर्भिंतो यथा 
«कालोतनत्रे “अथाचारं प्रवच्छामि यत्ङतेऽब्टत- 
मच्नते। सव्वं भूतहिते युक्तः समयाचारपालकः | अ- 

नियकम्य संव्यागौ नित्याचुष्ठानततृपरः | मन्तराराधन 
भात्रे ण शिवभावेन ततुपरः | परयान्दे वतायान्तु सपै- 

कम्पं निवेदकः । च्यन्यमन्त्ाद्धंनश्रद्धा चअन्यमन्तप्रप्- 

जनम् | कुलस्त्तोवौरनिन्दाञ्च तदुद्रव्यश्यापह्टारणम् । 
सोम रोपं प्रहारञ्च वच्जंयेन्दतिमान् शदा । स्तरीमयञ्च 
जपत् सं सयंभूवत् तथा भवेत् | चेयञ्चव्येः तथा 

चव्य भच्ड लेयः ग्टहं घम् | सत्वं ञ्च युवतीद्प' 

। शभाम् । मच्छ 

कल 
9 

भावयेन्द्धतिमात् सदा। कृख्जां बुवर्तीं वीच्छ म~ 

मस्क व्यात् समाहितः । यदि माग्यवथाह वि ! कुलिः 

प्रजायते | तदैव मानसीं पूजा तत्न तासां प्रकल्ययेत्'” । 

तासा भगादिदेवौनाम् । तास्तु “भगिनं भगचिन्ताञ्च 

भगाखां भगमालिनीम् । भगदत्तं भगाद्धगच्च भगकधंप 

भगत्वचास् | भगनासां भगस्तर्नी भगस्य भगखपि- 

खोम् । संपूज्य ताभ्योगन्धा द्ये मन सेयं खमेव च । नम- 

स्त्य एुमानेवं च्मखेत् ततः खुधौः । बालां वा यौव- 

नोन्नतं डं वा इन्द्रौ तथा । कत्सितां वा महहा- 

इ्टां नमरछत्य विभावयेत् | तां प्रहारः निन्दाञ्च 

कौ टिल्यमप्रियन्तथा ! खवेधा न च कुथा तु चान्यथा- 

सिद्विरोधनत् । खियोदेवाः च्यः प्राणास्तरियद्ोव 

विभूषणम् । स्ोसङ्किना सदा भाव्यमन्यथा खस्तिया 

आपि । विपरीतरतासा वर भविता इृद्योपरि । तद्ख-. 

सतार चितं दुष्य" तद्स्तारचितं जलम् | तद्स्तारचितं द्रव्य 

देवताभ्यो निवेदयेत् । स्त्रीदेषो नेव कर्तव्यो विशेषात् 

पूजनं महत्. जपम्थाने महाशड्ख' निवेश्योबधे' जप- 

श्रेत । स्तयं गच्छन् स्यु गन् पश्यन् विशेषात् कुलज 

ताग्ब लमन्यञ्च भच्चद्रव्य यया 

रुचि | भक्गराप्यशेवभच्छाखि भृ्खा षं जपञ्रोत्” । 

कालौतन्त्रो “दिककालनियमोनालं स्थवित्यादिनियमेान 

च | जपे भ कालनियमोनाचां दिष वलिष्वपि । श्वे च्छ 

नियम उक्तञ्च महामन््रख साधने | वस्त्रास्तरस्थान 

देदधागारपष्माद्वारिखः | श्एद्धिं नचाचरोत्तन्न नि- 

च्विंकम्प' मनर्" | कुलाखंबे “कंलाषारग्डइ- 

द्त्वा भक्ता पापविशुद्धये | याचयेदन्छतं कौलं तद् 

भाषे जलं पिबेत् । कुलः चारेण यदृक्त कछत्वा पाले ख 

भक्तितः | मसस्टृत्य च ग्टद्भीघादनुथा नरकं व्रजेत्" | 

ऋन्दत्रापि ““न था गमयेत् कालं दयूतक्रौडादिना सुधौः। 

ममेह वतायूजाजपयामस्तवादिनः ¦ वोरा जप 

यन्नस्तु समकाले प्रशस्यते । सषेरेये सषेपोठे कन्त व्यो 

नान्न संशयः" | शिवागमे “शक्तिः शिवः शिवः शक्रिः 

शक्ति ह्या जना्ंनः | शक्रिरिन्द्रौ रिः शक्तिः शक्ति- 

चन्द्रो सहा शरुवम् । शक्ि्छपं जगत् सवै योन जानाति 

नारकी?" । बीरलन्त “क्तानादि मानसं थौ चं मानस 

प्रवरोलपः । मानसं पूजन दिव्य' सानसन्तर्पणादिकम् । 

सव्वं रव शुभः कालो नाशुभोविद्यते कचित् । न वि- 

ओेषोदिवा रलौ न सन्ध्यायान्तथा निशि | सव॑दा पूल- 
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बे बोभ्ञातः भोजनः । भहानिश्यष्ठचौ देशे वलिं 
मन्त्रेण दापयेत्” । यत्तु “रान्न येव महापूजा कत्त व्या- 
वीरन्दिते! । न दिने सर्व्वथा कायां शासनान्मम 

शत्रते'” | तत् पुनः कुलदेवताविषये । महानिशा तु ततैव 

५अङ्ं रात्रात् परं यञ्च खहततेदयभेव च । सा मडारालि- 

स्दिष्टा सदृ्तमक्तयन्त वे" गन्वव्वे, ““४ष्वोसतमरतीं 

वीच्छ सख्त यदि नित्यशः । तदा वादौ खखिद्ान्तहतः 

चिंतितलं विशेत्” | “पव्वं ते हस्तमारोष्य निर्मयोयत- 

भानसः | कवितां लभते सोऽपि अद्धततवञ्च गच्छति?" | 

च्ल्रापि सडस्रमिति सम्बन्धः । एष्वी स्त्रिय", नित्यथ 

दूति शोड्शदिनं यावत् । पर्वेत' स्तनम् । अन्यश्च नी- 

खतनुले «पदा उष्टा तया विम्ब'खञ्जनं शि्डरन्तथा । 

चामरं रविविम्बञ्च तिलपुष्ं सरोरुहम् । लिश्रलं 

बच्छ जलवा च शतः शुद्धभावनः | छरुखं प्रसादं खं 

खलोचनं छहाखकम् । छवेशं सुगतं गन्ध" सुगन्ध खमे 
ब च । लभते च यथासंख्यं टण् पावैति ! सादरम्" । 

पद्म रुखं,विम्बसघधरः, खञ्जन चचु;,शिखरः मस्तकं +चामरः 

केशं, रविविभ्ब खिन्टूरं,तिखपुष्पः नासिकां,सरोरुहं नाभि, 

लि गलं तरिवे्णोम्,साड श्यतवात् । भावचूड़ामणौ «एकाक 

निजने देओ पसशाने विजने वने। शन्यागारे नदीतीरे 

नि*शङ्ोवि्रेत् सदा | सह्ाचनद्र्मे देवी ध्यात्वा . 

लत्र प्रपूजयेत् । तदद् मोद्धवषुष्मेण पूजयेद्ध क्रि भावतः । 

स भवेत् कुलदेव्च कुलद भगतः शुचिः । ब्रह्मतरोम् हा- 

पीठे देवो ध्यात्वा यथाविधि | ततृद्धघारसधारेण तपे- 
बेधा रकाननम् | महाचौनद्रूमलतारेितः साधको- 

समः | रात्रौ यदि जपेन्नरः सतै कल्य दु मोभवे् । ति- 

यिक्रमेण संख्याभिलंताभिर्वेटितो यष्द् } कदा मासेन 

सिद्धिः खात् सहस्जपमानतः | यष्टग्ाञ्च चत श्यां 

द्वियं यदि दणश्यते। तब्रौव भतो सिदधिदे"वतानां 

छइलंभा""। कुरुच्डामणौ “ट्ण पु ! रह्ख मे सम 

याचारसम्भवम् | येन ङौना न सिध्यन्ति जन्कोटि- 

सहस्रतः | मानव, ऊुलशास््राणां कुल च्या ठुचारिखाम् | 

ख द्गरचित्तः सर्त वष्णवाचारतत्परः | परनिन्दासहिष्ुः 

ब्यादपकाररतः सदा । पवैते विपिने वापि निच्जने सू 

न्यमर्डपे | चतुष्मये कला (सो) मध्यं यदि देवाद्गतिभे- 

तरेत् । चं स्थित्वा मल'जब्ध नत्वा गच्छे द्यधा्ठखम् | 
म्टत्रः बोच्छ महाकालीं नमङ्कव्यादलच्तितम् | त्षमद्धरीं 

नघा दौष्य जम्ब, कँ यमद्ूतिकाम् । कसलरग्ये नभूकाकयौ 

५२५ 

छष्णमाज्लारमेव च"| दष्टा नमह वयौदिति शेषः| सन्ल्स्तु 

“कशोदरि ! मद्धाचण्डे ! सक्तकेशि ! वलिप्रिये ! । 

कुलाचारप्रशन्नाखे ! नमस्त शङडूरप्रिये | श्सथ।नश्च 

शवं दष्ट 7 प्रदच्िणमनब्रजन् । प्रणम्यानेन सतुना मनत्नी 

रखमवाप्् यात् । घोरदद्रे ! करलास्य ! किटिशब्द्(न- 

नादिनि! | बोरषोरवास्फाल्े! नमस्ते ! चितिवासिनि ! । 

रक्तवस्तत तथा पुष्प विलोक्य. लिषएुरां तथा| 

प्रणमेद् दर्डवह्ध मौ इमं भनलर' पठेन्नरः | बन्धू 

कपष्मसङ्ाे ल्िषएरे ! भयनाशिनि ! । भाम्योदयसत्- 

पन्ने ! नमस्ते वरवखिनि ! | कब्णवखं' तथा पुष्य" 

राजानं राजपूरुषम् । ह सयश्चरथशस्त्राणि. फलकान वो- 

रपूरुषान् । महहिष' कुलदेवञ्च ष्टा मह्हिषमदिं नोम् | 

प्रणम्य जयडुगी वा स॒ च विन ्रलिष्यते।. जय | 
देवि ! जगडानि०) तिइराद्ये ! त्िदैवते ! भक्तोभ्योवरदे 

देवि ! मड्हषत्नि ! नमोऽस्तु ते। सद्याभाराट' 

समालोक्य मत्ख्यं मांसः . वरस्त्रियम् | ददा च 

मेरी देवीं प्रणम्य ॒विग्डमेन्डदुम् । वोरविन्नविनाशाय 

कुलाचारसखद्धये ! । नमामि ! वरट् ! देवि } कुण्ड लाभ्थां 

विभूषिते! । रक्रधारासमाकौणे वदने ! त्वां नमाम्यहम् । 

सवै विन्नहरे ! देवि ! नमते इरवज्ञमे ! । एते† द्र्भने 

चैव यदि नेव" प्रङु्वते। शक्तिमनुत्रं बररत्थय तख 

सिनं जायते” तथा कलच्डापरणौ ^“कृलवारे क् ला- 

म्यां चतुदश्यां विशेषतः । योगिनो पूजनन्तत्न प्रधान" 

कलपूजनम् । यथा विष्ण् तियौ विष्ण; पूजितो वा- 

स्ष्कितप्रदः | तथा कुलतिथौ दगा पूजिता वरदायिनी | 

कुलवारादिनियमौ जामे “4रिखन्द्रौ युरुः सौरिञ्च- 

* त्वारञ्चाकुलाद्मे । भौमणशुत्रतौ कुलायै हि बुधवार 

कुलाकृुलः । दितीया दादशो षठो कुलाङ्गलरूदाहृतस् । ̀ 

विषमा खाकंलाः सर्व्वाः गेषाञ्च तिथयः कलाः" 

विषमाः प्रतिपत् टदतौया पञ्चमी सप्रमौ नवमी एका- 

दशौ त्रयोदशी पद्धदशी चकुलाख्या तद्धिन्नाः सववाः 

शेषाश्च तिथयः कुलाः । श्वारुणाद्रौभिजिक लं कुला- 

कलखदाहृतस् । कुलानि सम्धिष्णयनि शेषाणि च 

कुलानिच। तत्फलभाह ततरौव ^तिखवारे च नक्ते 

चाकले स्थायिनो भयम् | कुलाख्ये जयिनो निन्य 

सास्यञ्चंव कलाकले' । णवं ्ुलवारा{द्क' न्नात्वा साधकः 

कभक््यात्'" । विडतिञ्च चागमे बष्या। ` 

क्ताचाय पु» कुचक्रमागतः आचाय: | १कुलयुरौ लब्ध 
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वंश व्याख्यायामाचा्ैः । खापधुनिककुलख्यापके विप्र- 

भेदे । (वटक) [भदे शब्द्मा° स्यां जातित्वात् डेष् 

कलाट इस्त कलेन संघेनाटति अट देत° । चुद्रमत्ख । 

कलाय ए कुलं पञ्िसंघातोऽयतेऽत्र अयव | पक्िनिल- 

ये नोडे, अमर; “खगकुलाय कुलायनिलायिताम्'" 

माघः वेदे त्व क्ञोवत्वनपि कुलायिनौ शब्द् वा-त्रार 

वाक्ये उदार दशम् । रस्यानमात्रे मेदि कौ लायो- 

 गतिरश्मात् | १ देहेन । 

कलाशश सतौ कुलाये नोड़े तिठनि ख्वा-क ऽत° । नो- 

स्वे पच्िमाले शब्द् चरस्ियां जातित्वे ऽपि संयोगेाप- 

घत्वात् टाप्। कुलाववासोत्यादयेाऽप्यल स्तिया डोप 

कुलायिका सी कुलायः पचिवासस्यानं विव्यतेऽ्धाम् ठन् । 

पच्चिशालायां ( विडियाखाना )। लिका°। 

क्लायिनो स्तौ ्य्,त्पत्तिः मारभाष्योक्ता । त्रिडतृस्तोमख वि- 

द् तिभेदे ततुप्रकारादिकं ताण्डगरणत्रा०्य° दशितं यथा | 

“रथ कुलायिनीं विष, विन्दे यति" माध्रवभाव्यम् 

““{द्दृम्थो हि इूरोति ख पराचीभिस्तिष्हभ्यो हिङ्रोति 

या मध्यमा खा प्रथमा, योत्तमा सा मध्यम)+या प्र- 

यमा सोत्तमा, तिष्भ्यो हिङ्करोति योत्तना साप्र- 

यमा, या प्रवमा सा मध्यमा, या मध्यमा सोत्तमा, 

कुलायिनो निदतो विष्ट्,तिः?? जार 

<प्ररिवन्तिं न्दाइ्व प्रथमः प्यायः पराचीभिः। दि- 

तीये पर्योत्रे चस्य या मध्यमा ऋक सा प्रथमा 

कान्ध | योत्तमा सा मध्यमा क्या । या प्रथमा 

सोत्तमा काव्यां । तुतोयः प्यायः निगद्सिङ्धः। 

कलायिनभै कुलायो नौडः प्र्िणां निवासख्यान' ते- 

द्यथा व्यस्ततुणादिनिभ्बरंतम् एव" व्यत्यासयुक्ता चः 

कुलायास्तं सततो कुलाविनो  णतत्सन्ना बिहत्- 

स्तोम विषु तिरियम्" 

“अस्यां विष््तौ कोऽधिकारीद्यत आदह" भार 

“प्रजाकामो वा पशुकामो वा स्तुवीत प्रजा ६ कुलाय- 

क्यदवः कुलायङ्कुलायमेव भवति'' तरार 

““प्रजानाम्पन्बनाश्च कुलायवद्भस्थि ति हेतुत्वात् कुनाय- || 

त्वेन ग्बुतिः । कुलायिन्या स्तुबानोऽपि प्रजानां पू 

गाञ्च कुलायमेव आश्वयभूतो भवत्ये व'" | 

“पुनरण्यधिज्ञारिविशेष' दभयति”” भा 

““दताभेवाचुलावराय कुयाटेव तासाभेवाख' परिय- | ' 

नोनां प्रजानालयसम्बर्थे(त्'' जा० 

अन्ता 

“क्तु पश्चाच्जायतं इत्यजः कनोयान् शह निकटः 

तख्मादप्यवरो निकृष्टः अहुजावरस्ताट्शाय यलमा- 

नायेति | खः परियतीनां लोके याः प्रजाः यख 

वयेगुणादिभिः श्रोष्ठपद' प{रयन्ति परितो -गच्छभ्ति 

एतासामेव श्रौ" परिगच्छनीनां प्रजाना्मध्य 8 य~ 
जमानः अख" चरो" पद्" पर्ययेदि परिगच्छति सर्व्व 

तृष्टो भवती यैः" । 

“सले ष्वह्ोनेष च बहनां यजमानान एनसाम्यात् 

कुलायिनीं विधत्ते" भा. 

“तामेव बद्कम्थो यजमानेभ्यः कुयात् य्छवां अय्या 

भवन्ति सव सध्या सां उत्तमाः | स्वा नेवैनान् सभाव 

द्भाजः करोति नान्ोन्यमपन्नते खँ समावदिन्दरिया 

भवन्ति” ब्।° 

“एतामेव कुलायिनोन्ति्टतो विष्.ति' बह्धम्थो यज- 
मानेभ्य; उद्भाता वुर्यात् यत् य्ाङ्खेतोः तुचगताः 

सवां चः अयिया खख्याः प्रमा. भवन्ति सर्वा 

मध्ये वत्तंसाना भवन्ति स्वदोत्तमा भवन्ति तद्यथा 

प्रथमे पर्य्याये प्रथमेव प्रथमा भवति । नध्यभमे त॒ भध्यमा 

प्रथमा भवति | उत्तरे उचा प्रथमा भवति| एवः 

सर्वासां प्राथम्य जातम् । तथा प्रथमपव्यावे सम्यमेव 

मध्यमा इितोये पर्या उन्तमेव मध्यमा लु तौथे प्यं 

प्रथतेव मध्यमा | णव सति तिखोऽपि मध्यमाः स- 

स्पन्नाः | तथा प्रथमे परय्थाये उत्तमोत्तमा भवति । 

दितीये पर्याये प्रथमेवोत्तमा भवति | तुतोये पर्या 
मध्यमेवोत्तमा भवति | एव सवाँ अप्य् तमाः सम्पन्नाः । 

य्ादेताः स्थां कचः समानक्पाः ततो हेतोरनया 

विष्य सवांनेवेनान् यज्नमानाजुहधाता समावद्भाजः 

शमावच्छन्द्ः समप्यय: सम फल भजन्त इति समा- 

बद्भाजः साम्येन फलभाजः करोति । अतण्व नान्यो- 

न्यमपत्तेते परस्यरच्न हिंसन्ति | तथा सवे. यजमानाः 

समावदिन्द्रियाः समावदी्थः समानसामथ्यां भवन्ति'" | 

“^ कलान्तरमा ह भ1° 

“वषुकः पच्जंन्यो भवतीमे हि लोकास्त चस्तान् 

हिद्भारेख व्यतिषजति!" बा ४०८६ । 

““छोकस्यानोयानां तिषुखाखचामादौ प्रयुक्तो नेके- 

मैव हिङ्कारेण व्यतिषञ्जमात् संयोलनात् याणां 

शोकानां परस्परष्ठपकार्ययोपक्रारकभावो न. बाधित 

दति पर्ज्जन्यो वर्षखशोरो.भवतीश्वषेः" | ` 
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“शरास विष्, तौ बह्धदोषाः समवन्तोत्याह?' भा० 

^शपरपवसीय सन्तु भवति!” ब्रा 

“तुशब्दः फलवेलज्ञ ण्यद्योतनार्धः | पाप' प्रसिद्ध व- 

सौयः घुण तदुभयमेकाच्रयः भवति । इतरत् उद्य 

तौवाक्यशषवत् व्याख्येयम् { नञः भावो विशेषः । 

श्यं विष् तयस्िखो विष्हिताः, विद्धष्पि ताञ फल- 
विशेप्रच्रवणाच्चन्द्ादथेनाञ्च समानफलत्वात्छवां नित्याः, 

यत्न विशेषादेशः क्रियते निमित्त वा कामो वा खर.यते 

लतोऽन्यः नित्यः! प्रयोगे आद्याभिरेताभिरेव स्तुतिभिः 

स्तोभसम्मादन' काय्य, तदाह ्न्रलत् | ““प्रथसाभिर्वि- 

द् तिभिः स्तोमविधानमनादेशे ताः पच्चाः सवाभिता- 

यास्यति" 1 घुनरपि यधाशिषः वा विदध्थादिव्यादिना 

खर्डशेषेण बहवः प्ताः ख त्रलतोपन्यस्ताः ते ततेव 

बदधव्याः | नन्वे तासपि प्रत्येक निन्दाद्नात् कयमासं 

नित्बलम् । नेष दोषः, उब्यत्यान्तावत् यो दोप क्तः 

अवधृ कः पच्जं ज्यो भवतौति, सख कलायिनीपरि ग्रह 

यरि्धियते। यत्र हि बषंकः प्रच्जंन्यो भवतीया- 

ग््ातस् । यत्त ाचिन्यां दोष्दर्थन' पापवसोयसन्तु 

सीप नदद्यतीप्रयोगेख विदत तत्न 

हि पापवसौयसो विष्टतिरिति चा च्रयते च्छव त॒ 

यापवसीवसन्त॒ भवति | 

“चअधरोत्तरमश्षावगतो रुष्यतेवगच्छत्यपरुद्धः पापोया 

छरेयांसमभ्थारोहति जनता जनतामभ्थेत्यन्योन्यख 

प्रजा आददते म॒ यथा चेल' कल्यन्ते" ना० 

प्रथमाया सध्थमायाश्ान्ते प्रयोग दति यदस्ति तदे- 

नद्धरोत्तरमदु्टानः यसन दे क्रियते बन्न वा ई. 
चरा यश्यच्धि्टेज इति, परिवन्तिंन्यां यदपशलच्तण' 
दोषदशेन तदद्यत्यां परिल भवति | एषा वै प्रति- 
छि विष््तिरिति, तल हि वाकयधेषः प्रजापश- 

क््धयरा हि प्रतिहितो भवतौति” । 

एततृश्रामयोनिः सु. क्तविशेषः । बत्पाठम्रकारः साम 

स ह्ताभाष्ये खक्तोयथा “श्वामगानासत्तराखन्ये 

नृ चाढ्मकानि स्क्तान्यान््ानानि यथा “उपा गायता 

नर” इत्याद्यं छक्र ““दविद्यतत्या कचा” इति हितीयं 

“पवभानद्य ते कव” इति तृतोयम्”” नच्च उद्यतीशन्द् 

११८पु० देथितम् । रवशद्यतौ विष् तिशक्घा “एवं 
परिवर्तनी कुकायिनोति हे विष्तौ भवतः ^दूति 

क् क्वा परिवर्तिन्या विष् तेः प्रकारजङ्घ) कुलायिन्दाः 

[ २१२७ ] कुलि 

प्रकारकथनाय प्रायुक्त' सा व्रा° वाक्यखटाइव्य व्याख्था- 

तस् । अल प्रथमस क्तो ““पराचोभिः० अनुक्रमेणाम्ना- 

ताभिः | तेन पाठटक्रमणव | हितोपरे पर्याये मव्यमो- 

त्तमप्रथमाः । तु तोबेढत्तमाप्थमामध्यमा इत्येव व्य- 

त्याखेन” मन्त्राः (पूर्वोक्ताः) बोध्याः 
श्कुलययुक्त लि ““ऊखवन्त' प्रयमः सीद योनिम् ॥ 

कुलायिनं तवन् सविन "° ६।१५।१६। “कुलायिनं 

युगय॒ल्वादिसंभर णोप्रेतस् तथा च श्रुयते “कुलायमिव 

द्य तद्यन्न क्रियते यत् पैतदारवाः परिधयो गला - 
स्तुकाषगन्बितेज नानि" रेतश््रा र? भा० | 

ङुलाल इरी कल कालन, इन्लमलति अल-अ,कुलमा- 
लाति खा+ला-क-वा| शकुम्भकारे, (कुमार) अमरः 

“कुलालजनकोऽपरः भाषा० ५नमः कलाभ्यः कम्बीरे- 

स्थ ' यजु° १६।२७। रेकृक्् भपकिखि भेदि° जाति- 

त्वात् स्तयां डोष | ततः तेन कतमित्ययेः संन्नायां 

कृलाला° बुज.। कौ लालक तत्कते शरावादौ नि 

कुलालादि ए० रंन्नायां तेन कतभि वजमप्रत्ययनिमितते 
पाणिन्य ज्ञ शब्ट्ग्भेदे स च गण्यः “श्वालाल वड 
चर्डाल निषाद कम्मार शेना सिरिग्धु सैरुष 
देवराज परिषत् बधू मधु रर रुदर अनह ब्रह्न 

कुञ्धकार श्वपाक” कौलालकं वारुडकम् इत्याद 

कुलालो स्त्री कृलमलति अल-अख ङोप् । ?नोलोपलमभेदे, 
कपित्याञ्जनपरस्तरभेदे, अमरः र आर ण्यकङ्गललिकायाम्, 

राजमि० रेकुर्भकारभार्यायाञ्च । खार्थे क खः । 

कुलालिकराप्यल्न डेमच० 

कुला एसत्रौ° कलमाइन्ति आ+ हन-ङ । रषत् पीतव 

कष्णजानौ ऋश्े हेमच० ततः संत्नायां कन् । २ शक- 

लासे, (राङ्गाङृलेखाङ़ा) इति ख्याते श्थाकभेहे शब्द् - 
भाला “खामवातरक्वातरोगनाशौ कुलालकः”” 

राजवज्ञभः [ चचमेदे रत्नमाला 

कलाल ए" कलमाहइलति खद ते अच् । (इक्रयोदङ्गग) 
कलि इ* कुल-इन् किद्ध । + इस्ते लिक्षा | रकर्टकारि 

कायां स्तनी शब्द्रल्ना° शदिकारान्तत्वात् वा डप । 

कुलिक लिश्कञलमघौनत्वे न प्राश्य न वा श्यस्य ठन् । १कुल- 

शरेष्ठो भेदि०रशिदख्सिकुल,प्रधाने खर्मरः | (कुलेखाड्ा)दूति 
प्रसिद्धे रथाकमेदे ए० भेदि° भहानागान्तगेते ४नागभेरे 

घु०““येषः पद्मो महापाद्मः कुलिकः शङ्खपालकः | वाद 

किसतच्तकशव बालियोमख्िभद्रकः | शेवायते तरा: 



कलि 

कैर्वतैटकधनञ्जयौ?' लिथित° पु* «ततो ऽघस्तात् पाताले 

नागलोकपतयो वाद्किप्रख्खराः शङ्खङलिकमराशङ्ख 

श तघनञ्जयष्टतराट् शङ्खच्ड्कम्बलाञ्चतरदेवदत्तादयो म- 

भोगिनो महाम निवसन्ति'* भाग. ५।२४।३ । 

५क्रलिकोऽदं चन्द्र मौ लिञ्चौलाधूमसमप्रभः” हेमा० तद्र 

पशक्तम् । तन्त त तख पाटलतोक्ता \ उख्रताराशब्द 

१०५६ एर वदाक्य क्त स्ः 

नुङेष नागः कुलिकोऽङ्कःदोमतः'” | तख उसतारा- 

ङ््दभषणस्यसक्तम् । रव्या दिवारेषु दिवाराच्योः ५द्टड 

इत्तेभेदे यथाह छ्ध० चि° 

न्यक्राकेदिम्वष्ुरसाग्धःचिन्यः कुचिका रतेः। रात्रौ नि- 
रेकास्तिश्य थाः शनौ चान्त्योऽपि निन्दितः" । रविमा- 

रभ्य सववारेष क्रमादुक्तसंख्यास्िथ्य ̀  शाखड्कत्तीः कुलिका 

खयुः। यथा रकौ दिने १४,खदत्तः चन्द्र १२, भ्ल 

१०, बुधे ८, गुरौ ६, शुक्रो ४, शनौ र कुलिकः रालावेते 

निरेकाः कायैः | यथा रवौ १३, चन्दर १ १, भसे ९+बृधे 

७,युसौ ५धुक्रो ३,शनौ ?,नौ त॒ अन्त्यः पञ्चट्शदशस्- 
इर्तौऽपि कलिकः! णते निन्दिताः । अ्यापवादमा इ गुरः 

"बारे सबले चापि कलाय लग्नगे शुभे । कुलिकोद्धव- 

दोषस्तु विनश्यति न संशयः । शुभे केन्द्रगते चन्द्रो शुभां 

वा शुभेक्षिते । लग्नगे सवरले वापि कलिकस्तु विलीयते” 

अन्यत्र दोषमाह वशिष्ठः ^“निषनं प्रहराद्वे" तु निःखल्ं 

अमवण्टके। कु किक सवेनाथः खात् रात्राभरेते न दोषदाः'” 

राल्नावेते न् दोषद्ा इत्यखाप्वषदो रल्नकोषे ““तमख्िनी- 

गन्बूपे च वारदोषास्तथा शक्तिमनाभ् वन्तः 1 अल्ल स- 

मासाद्य विलासिगोनां कटाश्वाखाद्व निष्फलाः ख्.:'*न 

वारदोषाः प्रभवन्ति रातौ देषेज्छदे त्य ज्यदिवाकराखण.स् । 
दिवा शशाङ्ाकजमूचताना सर्वत निन्द्यो बुघ 
वारदोषः"' । शुभलयानामावश्यकत्वे देशभेदे नापवा- 

“4विन्वष्वैत्तरकूने तु यावदातुहिनाच- 

लम् | यमषष्टक्दोपोऽस्ति नानप्रदेणेषु विद्यते । मत्या - 

दमगधघन्धे यमवण्टस्त्, दोषकत् | काश्जीरे कलिकं 

इष्टमङ्ग यामस्तु सव्वं तः"? | कुलिकस्छ विगेषप्रयोजनन्तु 

“जपित्वा सितगुञ्भानां कुडकं कुलिकोदये' शारदायाम् 

नवडगे7भिचार कम द्गतयोक्तम् । तद्ीरायां राचवभटरेन 

च ““मन्बकेदिगवंतुकेदृपन्ेरकदा इः 

न्ति। 

 दभाह गर्म, } 

कुलिका भव- 

दिवा निरेकेरथ याभितीष ते गरिता कम्प 

छरोभनेष"" बट तम् निरोकेः पूक्रमन्वादिरद तैर 

१ 
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कोनेरिव्य्थः'" “न्ध नाधिनाखक् लिकषप्रहराद्ग पातदिष्क - 
वर्जम्" सद्ध०ि० तश्च सव- 

कम्पखि वच्जंनभेयतामाह 

कलिङ्ग षु कौ एचिव्याः लि ङ्त चर शाय गच्छति च्यच् । 

१ चटके, शब्द चि° २धृम्यटे, (पिद्धग) अमरः भमिप्रन्या- 

सद्धतया धान्यादिस्यलचारिखि रेखगमाते च ! ४करत- 

सितलिङ्ग न०। ब० | ५ तदति त्रि । हैककंटष्टङ्गम् 

स्तो गौरा०छोष् । स्वाथ क। कलिद्धक चटके हेम च०। 

कुलिङ्गा्नौ स्ती° कुलिङ्ग" कत्शितलिङ्गमच्ो वफलमखाः 
षच समा० ङगष् । (पटरी) पटिकाडक्ते रन माला 

कलिज ति कुलौ हस्ते कण्ट कारि काय वा जायते जन-ङ 

७त० | $स्तजाते नखादौ “<कुलिजरूे दश्िणतोऽ्ने 

अम्धारमादरति"" ग्ट्यम् रकण्टकारोजाते च॒ ततः 

<कुलजात् लकौ च” प० तदन्तात् दिगोः सम्पवति 

अवहरति पचति वेत्यथ ठञ् तख लुक बा ष्ञ ख 

वा। दिकरलज हकृलजिक दिकृल {जक दिकुलजोन | तत्र 

 शभ्भवति, (कृलिजं सखखिन् समावेशयति) तदपडहारके 

ततृपाचके च तरि | डि स्त्रियां डोप न्यतः टाप् । 

कुलिन् दए* कृन+अस्तय्ये वला पे इनि । शपन्ति 

` शड्दचि^। र्तम् लवति लि स्त्रियां खेप । 

कलिन्द पर भूनज्नि प्देणमेदे “कलिन्दः कालवाञ्व कुशटकाः 

करटास्तथा'> भा०भीे* €> जनपद्कथने | रतद्रा- 

जेषु च “धरूरसेनाः भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पटञ्जराः । 

खस्यलाञ्च सकु कुलिन्दाः कुन्तिभिः सह” भाग्° 
{शख° | ५ूल्वे' कु "लन्द्विष्ये वणेचक्र महोपलोन् | 

धनञ्जयो महाबानरैःततीव्रे ख क्छ णा'” | ५अआनतीन् 

कालकः कलिन्द च विजित्य सः?" भा.स० {२।२५अ० 

वअव देशः दहरं जख विभागे १४अ०. रेशान्यासक्तः 
` “वनराज्ञकिरातचोनकोलिन्दाः'” कलिन्द्+सला्ं अश् 

कौ ;लन्द्।; । [मेषादिषु चतु राशौ च 

कल्तिर प कल--दा० इरन् + किच | ! करटो शब्दरत्न 

कलिश एन कृलौ स्ते शेते पणी-ड, कलिनः षवेतान् . 

श्यति शो-डवा रैष्त् लिशति क+लिश~क-कौौ लि- 

शति लिश-क वा यथायथ व्यन्पत्तिः। $इन्द्रायुधेवज् 

अशनिशब्द ५७४० तद्त् पत्त्याद्किखुक्त' तत्सूपा- 

दकि" हेम ,परि दशन 

सथरुवेदोक्तरक्तं तष्य ततेव दशम् विस्तरभयानचोक्तम् 

से(वज्ष टि कात्वयमेव 

ख० लच्वण्समञ्धये 

“खयः शक्तिकलिश्पाशरटि क्षाः शराः 'भाग्व०२०अध 
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“वेद नान्न कुलिश््ततानाम्” कुमा० रमत्खमेदे पुर 

विका०। रच्रस्थिसं हारदक्ते रल्मा० | ` 

कुलिशद्र म इ कलि इव दभः । सत्, होटत्ते णब चि 

कुलिशधर ए° कलिशं घरति छट-अच्। दजुधरे इन्दर 

कुलिशण्टद्ाद्योऽप्यत्र पुर 

कुलिशनायक ए. “सलोपाददयमाल्य विससक्ितलिङ्गगकः । 

योनिञ्च पौडयेत् कामो बन्धः कुलिशनायकः'' रति- 

ञ्य शटद्खारवन्वभेदे । कुलिशनामक इति पाठः साधुः 

कुलिशपाणि ए कृलिशः पाणावख । इन्द्र देवराजे 

कुलिभाङ्ग शा स्त्र बौ द्वानां विद्यादेवीभेरे हेमच 
कलिशासन एण्कलिशभिव टदमासनमद | चाक्यनौ लिका 
कुलो स्त्री कुल-क गौरा डष। १कण्टकारिकायास् 

अमरः रद्हत्यां राजनि । रेपलीञ्येभगिन्याम् 

(बड़शालो) डेस च 

कुलौक एस्त्री° कुल-बा०कन् किञ्च। पचिमातरे स्ियां जा- 
तित्वेऽपि टाप । “सोमाय कवानालभते त्वष्ट कौलौकान् 

गोषादीे वानां पल्नभ्यः कुलोका देवजामिभ्यः” यजु°र४ 

२४ कुलोक+खार्येऽण कौ लोकान् पच्चिणः" तिच 

कुलोकाः पकणी वाजाम्भ्यि देववधृम्धः'” वेद दौ०। 

कुलीन एसी" कुले जातः ख । १सतकुलजे इये स्तिया 

डष। तन्त्रोक्तो रेकुलाचारयुक्ते रेडत्तमज्ञलजाति 

तरि० । कौ थिव्यां लोनः | ४भूमिलग्ने त° । संत्नायां 

कन् । कुलौनक वनशद्गं पु° हेनच० |क । जले हेम° । 

कुलीनस न° कृलिलौनं भूलग्न' खति सो-अन्तकम््ं खि 

कुलौपय त्ि° जलचरजन्तभेदे ^भभमिल्लाव कुलीपयान्, वर- 

णाय नक्रान्" यज्ञु° २४१२१ । “कुलोपयान् जलजान् 

मित्राय" वेददौ०| नाक्रोमकरःः कुली पयस्ते ऽक्रुपारख'' 

यजः २४।२५ “नाक्रः मकरः कुलौपयस्ते ल्यः जलचर 

विषाः वेदी 
कुलोर एसतली° कुल-संस््याने ईरन् कि | ध्कक2े (के कडा) 

जलचरजन्तुमेदे अमरः स्तिया डोष । रककंटराशौ 
„च | ककेटशनदे विदटतिः । 

कुलीर शङ्ो स्त्री कुलोर; कुलोरावयव इव श्टङ्कमखाः 

गौरा डीम् | (कं7कडा. शिङ्क!) टके रलमा० कुलो- 

रविषाणोत्यणतर स्तो 

कुलौराद् ० कलीरमत्ति खट्-किपं । ककटंशिशौ तस्योत् 

पत्यौव स्वप्रसतिग्भविनाशनेन तद्भच्चकत्वा त्तथात्वम् 

कुलोश एन कुलिथ+ष्टषो° । वजे -सारसन्द्रीः 
६९ वा०्भागडदे ५२६ 

[ २१२९ ] कल्म 

कुलकं नण कल-बा° उलच किञ्च । जिद्वामले हेमचर 

क्लुक्वगु्ञा स्त्रीक भूमौ लुका यक्ना य॒ञ्चोव । उलकाग्भौ 

हारा०। 

कुलुङ्ग षुस्ती रङ्कः! ्टपो० | इरिणमेदे स्िवां टाप । 

“सोमाय कुलङ्ग अारण्योऽजो नज्गल; शकाः” यजु° २४ 

९९ । "कलङ्कः कुरङ्गः हरिणः'' वेददी° “साध्ये भ्धः 

कल ङ्गान्?' यज्ञ॒° २४।२७ 

कुलुञ्च ति कु भूमिं शेवम्टहादिष्ूपा लुञ्चति हरति,कृत्- 

सितं लुञ्चति वा लुन्च-अण् | चौँरभेदे “उ्ष्णो- 

पि गिरिचराय कनुञ्चानां पतेबे नसः” यजु” १६।२२। 

कुलूत ए° भूत्ति देशभेदे सच देशः ठ'०सं° कूष्म विभागे 
वायव्यासेश्नग्र ञ्च उक्तः यथा ““दिशि प्विमोत्तरसास् '" 

द्वय, पक्रमे “अश्म शकुलतल हडस्ती राज्यन्टसिं ह- 
वनस्थाञ्च ^रेचान्यां ` मेरकनदराच्यमिषय् पकर ने : ¢ 

५अभिसारदरदतङ््ङ्ल् ततेरिज्वृषनरा्वाः'" ; तेनं कल्- 

तदेशोद्धिधा । तत्न भवः अण | कौरूत तत्न भवे तिर 

बद्कघु तख लक् कुलताः | तेषां राज्ञा अण् । कौन्त 

तद्राज व्ण तख लुक् । कुर्ता तद्राजाः । 

कुलेचर षु" कुले जलसमीपे चरति चर-खद् अलुकस° । 

{द्रे शाकभदे “चव क्कुलेचरवं शकर) रप्रष्टतोनि कफ 

हरा सटटम्तपूरोषाखि" सुतः | 

कुलेश्वर ° ६त० । ` शिवे र्वशपतौ च शन्द्मा० 

कुलेय लि कुले भवः वार ढ | कुलजात “बभूव तत् कुलेया- 

नां दरयका्यं खपस्थितम्” भा० ख० १७८अ 

कुलोत्कट पुसत्री° कलेन उत्कटः | शकु लोना्रे शब्द् च” 
२उत्क्षष्टकुलजाते ति 

कुलो लि° कलं वंशमार' रच्णादिकहति' उद्+ 

वह-अच। कुलपालके कले ^पएतोभमानुखूपदच 

ऋरञ्चेति कुलो” भावि ०२५अ० 

कुलपा ए न° । कल-सं खाने फक चख उद्धे । $रोगभेदे 

२गुलके च उच्वलद्०। ^अ्टोवन्तौः परि कुल पौ च दे हत्” 
ऋ०७,५०,२, “अयमेव दचिण जरूवरुखप्राघास इतय् - 

पक्रभे “कुलफावेवेनदराम्न` हविः” शत°ब्रा ११।१।२।। 
“अयभेवोत्तरकरुरिगय्, पकमे ““कलफावेव नद्राग्न हविः 

तख्ादिमौ हौ कुलफाविति चै” ११।५।२।५। “जाद 

जञोदितौयः कलफदन्नरत, तोयः" शतशवरा° १२।२।१।९०। 

कुल्प्रल न° कुश-कालच लचान्तादेशः । \ पापे उच्बलद्० । 

५तत्र से गच्छताङ्कवं शल्य दव कुलमलं यथा'' अथर २, 



कुल्या 

२०,३०२तदति लि*५अपादा च्छ ङ्गत् कुलभलान्निरवोचमहं 

विषम्" ऋ०४,६,५,जि हा ज्छा भवति कुलमलस्१५११८,८, 

कुल्माष ए° कोलति कल किष कुल. भाषोऽस्िन् ७व० | 

५अङ्ग म्जिच्ाच गोभ्ूमा अन्ये च चष्टकादयः । कलमाभय 

दनि बणन्ते इय् क्तु १अब्ग सिन्नगोभधृमादिषु वेदकस, 
«जञलमाणा युरद्रो र्चा व्राता भिच्वच्ं सः" भावप्र 
“खक्कन् शेषौ कुलभ्राभं जक्चापि शभं पिबेत्” 
सश्च । “वाकां वारुणौकुलमाषाभ्याम्"” (ना्नोवात्) । 

चच । ““कखपिन्धाकफ्रलो करणङ्ल्खाषस्य लोएरीषा- | 

दीग्धक्छतवदव्यवङ्रति"* भाग ९,६,१०, । 

्िता माषाः इषो० ! ३निन्द्विसाषे च “स हेभ्यं क्ल्- 

माषान् दनं दिभिक" ऋान्द्०ड ^ुलमाषान् 

कूत्सिलान म्राषात"" शः० भाष्यम् । रेख ख पारिपा- 

शि कभेदे ४शूकधाग्ये यवाद च चन्द्चि० | ५ काञ्जिके 

मसोपरिखाभे च म° गन्द्चि° । 

«कल् माषाः बुलिषु सौदन्तोति"" निरक्ञोक्ते ७कुद्सिताथें 

निर “क्ञलखाषांच्िद् हतरत्यवङत् सिते निरुक्तकारः | 

कलबाभराः प्रायेणान्नमखाः अञ सिया खोप । कौल- 

साप पूखिंसा। टमाषादिनिचाङ्ग श्रदटभक्तं (खेचरो) 

भरतः } € रोगभेदे शब्द् रल्न7० १०वनकुलत्यं रत्र मा०। 

कुरप्ाषाभिषुत न° ३7० । काञ्चिके शोरस्वामो । 

कुल्मास न कुलमाष+एषो° । कुलमाषशन्द्ारथे भरतः । 

कुल्य न° कुल- क्यप । अस्थि स्मरः | र्अषटद्रोणपरिभाशे 

पे रेआआामिसे च मेदि० । कुले भवः यत् । $कुलजाते 

५मान्ये च ल्रि° मेदि० कुल+चतुरष्य बलाय । ५कल्- 

सच्िलषटदेशादौ लि* । कुलाय हित" यत् । ६कुनहते 

न्रि* “र्ती कल्याः एशभूतवरगान्”" भाग° ७।६।१२ । 

कल्यायां भवः यत् वलोपः । €कुलयाभवे लि “नमः 

कुलाय च सरस्याय च "यजु ०१६१२७ ललिभेऽल्यं १० 

शिष्टे स्तनो अमरः ११पयःप्रणाल्याम् १२जीषन्त्या- 

मौषधौ १२नदटोमाल्रे च स्त्ीर्नेदि०““सेन्धवारण्यमासाद्य 

कुल्यानां कुर द्शेनम्'" भा०व्०१०४०८स्ो° । 

कश्या दत्नञच नद्यो बह्शतास्तया?' भागव०८५ रे०ो* । 

ऋषिक्ल्या शतङ्ल्या दधिक्ल्या मधुक्ख्धया इत्यादि । 

क्. खासन नकलाय कुलाचारायह्हित' यत् कुल्यसासनस् | 
"“अबकस्थासन वच्छ यत् छत्वा कको भूवि । खक- 

क्तो मास्तकस्थोऽधःशोयां ताभिर करे” इति इ्ट्रयाभर- 

कक्तं असनमेदे 

¢प्त- 

[ २१४० | 

कुत्". 

. 

कव 

कुलक एन्मन्वधेसक्ताजलोनासडी काकारकविदद्धे दे ““श्रौमङ्ध- 

इृद्धिवाकरख तनयः कुज्ञ रभो ऽभवत्” तद्टीकोपक्रमः । 

कुलव कुल-उल्ा० नि° १लोमराहन्यद्छपे । (टाक) रोगभेदे 

२ तद्युक्त न्ि०“खयेतानष्ौ दविद्धपान7लमते अतिदीषै' चा- 

तिंद्खं चातिख् लं चातिरेशं चातिग्युक्त चातिरब्ण' चा- 

तिङ्गल्व चातिलोलं च आश्रद्रा अन्राह्यणास्ते प्राजा- 

पत्याः'" यजु ° ३०।२२| ““खतिङ्गल्व' रोमर हितस्” बेददौ° 
कुव नन्क्' भूरिं वाति गच्छति वा-क, कडः शब्द् क्उवज 

बा | जलजे, शुष्य मावर, २उत्पले च हेम च” 1 

कवकालुका सल कुबभिव कायति के-क आलुका । षो- 
लोशाके | राजनि° 

क वङ्ग न" षट् वङ्ग गेन । सौखके राजनि° । 

क्ूवचस् बि कतूसित वचचोऽख । श्कुत्सितवाद्कथके अमरः 

कुगति । रपरो ्रादकथने न° | कुवाक्मादयौष्यत्र न° । 

कुवज् न" कुत्सितं बज होरकमिव कायति कै-क । 
वैक्रान्तमखौ राजनि° । 

कुवम पुन्कौ एथिव्यां वसति वर्पति जलं वम-अच् । १ रे* 
“कलं कुल्च कुवमः कुवमः कश्यपोिजः'” भाग्यानु* 

€रेऋअ “कुः थिवी तखा वमति वघतौति कुवमचादित्यः 
“चादिवाद् जायते हृदिरिति” खतेः सर्वीऽप्ादिव्योऽ- 

ष्हमेव मत्तणव सव्ये षामादिव्यानाखत्पत्तेः""नौलकण्ढः | 

क्पयोः इति पाठान्तरे स्यं एवाधेः । कत्रितं वमति । 

२निन्द्तिवमनकारके {रि° ॥\ रायच्चकुटः 

कवर एु्कुन्सितं त्रियते -अप । १तुवरे रकाय र तदति लि 

कुवल न कौ वरति वल-अच। !उतूपले रशक्ताफले च 

भेदिशरेवदय्ं † खती° गौरा० कोष । तस्याः फलम् अश 
लुक }9वद्रौफले न०| कतौ वलनात् | ५जढे । ६सर्पदरे च 

नण्कुबलेशयः | प्रस्य परे समासे कक्य दिग्ख नादुःदात्तता । 

तख पाक; पोल्वा{दः कुच } कुवलकुच्च तत्पाके घु° | 

कुउलय न° कोवैलयमिव शोभादेततवात् | १उत्यले, अमरः 

शश्व तोत्पलेनौलोत्पले राजनि ““कस्व' साधो | कुव 

लयदलश्यामविस्ो ड { इत्य इवदरूतस् | ततः तग्र का° 

इतच् | कवलयित जातक्कवक्ये लि । “कुवयि 

गवाच्चालोचनेरङ्कनानाम्'"रघः । कोवं लयभ ६त°। ४भम- 

ण्डले न° “यतो भूवलयं सव्व चरन्तोऽयं विचरिष्यति । 

अतः कुवलयो नाश््ा ख्याति" लोके प्रयाख्ति " इय् क्त 

निरुक्तियुते ५ अच्रभेदे ए । 
कुवबलयानन्द् पुक्वलयं मण्ड लश्वानन्द्यति ओआ+नन्द्-अण 



कुवि 

उप्र | चन्द्रालोकसालङ्कारमयू खव्याख्याने अष्य- 

दौकितलते खन्वभेदे ६त०। २कखदखयानन्द् च } 

“अस कुवलयानन्दमकरोदष्दौच्तितः | नियो बाद इटपते- 

निरुपाचिकपानिधेः | चन्द्रालोकोपिजयतां शरदागमस- 

सवः । दयः कवलयानन्दोयतृप्रसादादमूदयस्”” । तद्- 

खन्यसमाप्नौ “तस्माञ्च कुवलयानन्दः ख यन्योऽभूत् कुवल- 

यथ्यङकखदस्यानन्द्दूति च छ षद्ूति” चन्द्रिका 

. कुवसयापौ ड लिश्कवलवमापौडः भूषर्यं यख । नोलोत्- 

पलभष्वति १जने कंखाखरस्य हस्तिरूपधारिखि र्दैत्य- 

भेदे ० । «नागं कुवलयापौडं चाख्रं खष्िकं तथा । 

खंसञ्च बलिनां श्रेष्टः सगणं टेवकोसतः] ग्यहनत् 

गोपनेन क्रौडासक्गो दहि केशवः" इरि व° १०६अ० “राजा 
कुव्लयापोडः समाजहारि कुञ्जरः । ति्त्विति समान्नाष्य 

प्र चागारष्पाययौ?? इरि° ८६ क 
कुवल याश्व ° कृब(व)लात्रमाभके धुन्बुमारे चपभेदे । खाये 

क तलाथे* “डहदश्वस्तु आावन्निस्ततः कुवलयाश्वकः | यः 

प्रियार्धखतङ्कखय भेन नामाछवरः बली । खतानाभेक- 

विंशत्या सड्लेरहनद्युतः । धन्युमार दति ख्यात- 
स्तृच्तास्ते च जञ्वलः । धृन्खोमेखाग्निना सव्वे" लय- 

रवावशेषिताः भाग° ९।६।१८।१९ | कुबलाश्चशब्ट 

नञ्वरितादि । [पलिन्याम् राजनि° | 

` छ्रुवलयिनौ स्त कुवलयार्नां संवः खलादि० इनि । उत्- 

कुवलाश्व ए° कौ थव्यां वरते वल च्च ताडशोऽश्नोऽख । 
कुवलयाश्रे धृन्धुभारे न्पभेे । 

कुवलेशय पु° कुवले जले गेते शो-अ्रच ७त° अलुक । 

विष्णौ “कुदः कुवलेशयः” विष्ण स० । “चितौ 

वनात् सञ्चलनात् कुशलं जलं तस्िन् शेषोदरे येते इति 

कुवलेशयः, कुबलं वदरोफलं तन्दध्ये रेते कुवलेशयः 

त्तकः सोऽ्विं भगवतोविभूतिरिति वा हरिः कुव- 

लेशयः । कौ भूमौ वलति संन्नौयते सपांणाखदर' कुवलं 

तञ्जिन् शेषोद्रे शेते इति विलेशय इतिः" भाष्यम् | 

क.वाद् लि° कृल्छित वदति चण् | अपरदोषकथनशोके । 

अभ्ररः] भावे घञ कुगतिस° | २कुत्सितवाटे । 

क बास ए स्त्री बहति कु~+वह-वबा° उलञ् | डद 

अन्द् चन्दर° स्तिया ङष । । 

कर.वि(चि)क पुर भून्ि देशभेदे च्छ्म देशः ठ ह०सं० 

कूम विभागे रेशान्याहक्तः। “शेशाग्याभित्य् पक्रने 
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कुनटखलनधोषकुचि (धि) काख्ाः'' इति 

कुवि 

कविद् अव्य० ङु; भृनिरिव बिद्यते श्नायते बाल्यात् 
विद्-भावे किप दै त° । एबाच्ये शप्रशंसायाञ्च । चादि- 

गण व्याख्याने सनोरमा । उदं ैत् रतदभि च" कुवित्. 
प्रहि व्रजम्” ° ६।४५।२४। “क्षिदहह्छशः खति 
हिनस्वि'” भा० “कुविन्नो अस्य वचसः" ऋ०२।१६।७ 

कविदह्ध' भा० | “व चष्टा चक्रो कूविन्मो घत 

सबधोत्"" शत० बा° १।६ ३।६ ।““कर्विदङ्ग नभा इधा- 
सः ° ७|६१।१। कुविदिति बह्धनाज । अष्कति - 

चिप्रनास कुविद्धडशोऽङ्ग चिप्र कतेन नमा” भा | 

“कुविद् अङ्क दरति पदसन्धं पददयतया विभागः। लेन 

कुविदङ्गःनि एकशब्द्कल्पन' चिन्त्यम् । कू तृसितं बेत्ति 

विद-ज्नाने कत्तेरि किप । ४कुन्नानवति लि° 1 

क,विव्या सतनो कुगतिस। १निन्द्यविदोयाम् | ब रतदति नि° 
क्,विद्यास लि कुविद्यां खति हिनस्ति घो-क ¡ क्बिद्या 

निराखके । ततः सशाच्वादिषु विकुख्यासेत्यत पाठान्तर 

ऽय पाठात् चदुरण्यपं॑द्रख । कौ विद्यासोय ततृश- 
चिलष्देशादौ ति । 

कविन्द ष्स्ली क् भू कत्सित वा विन्दति विद 
तन्तुवाये शूद्रागमे विश्वकर्म्णो जाते जातिसङ्करभरे 

श्रमरः [ र्निन्दितिमण्डले च लिका 
क विम्ब ए०्न° | कोविग्ब' कलितं विभ्ब' वा । १भमर्डले 

क् विवाद इ* । कगतिच० वख भेदेन निन्द्नीयविवादे 
रुना वख भेदेन ब्राह्माद्य्टविव्राहेष निन्द्या 

निन्द्रत्वशक्त यथे। 

` “व्वत््णमपि वीनां प्रेत्य श्वेह हिताहितान् । 

अष्टाविमान् समासेन स्रौ विवाहान्निबोधत” मूर 

५चतुणोमिति |, चदुणीसपि व्णीनां ब्राह्मणादीनां 

परलोके ह लोके च कंचित् हतान् कांबिदह्ितान् 

दमान् अभिधाखखभानानु चष्ट संकेपेय भाव्या पराधिेढन् 

विवान् युणुत” क कमङ्टोक्ा 

न्राद्धो ईेवसतधेवार्भैः मराकलापन्धसलथाऽश्रः । गा- 
ज्वं राच्चे वं येथाच्दाटभोऽधमः* म् 

«ल एते नातो निदि श्ठन्ते ब्राह्म दरति । नैञ्यराच- 

सादिशत्ता चेवं शारादौ संव्यवहाराथा सुतिनिन्दाप्र- 

दशेनाथां च | ब्रह्म इवायं जाद्धः र्चसं इवायं राशः 

नत बद्ाद्विरेवताकलत्व' विवाहानप्रं स्वति | पेशा- 
अस्याधमलयाभिघान निन्द्ातिथयवा्ेम्” टो» 

श्यो यख भमौ वेय गुणदोषौ च यश्च यौ | 



क्वि 

लद्धः स्ये" प्रबच्छासि प्ररे च सुणायुणान्'* म्* 

स्य इति | धन््ौदनोषेो धन्त: यो विदाहो यख 

वश॑स्य धनप्ररोयखय विवाह यौ गुणदोषौ इष्टानि्ट- 

फले तत्तदिवा होत्पन्नापत्ये घ॒ये श॒णागुष्णास्तत् सव्व" 

युष्याकं प्रकर्षे णाभिधासखामि । यच्छमाणालुकोत्तंममिदं 

शिव्याणां उख हाथम्” टो 

« पडातुपूव्वग्राौ विप्रख च्चख चतुरोऽवरान् 7 विट्- 

शूटद्रयोस्तु तानेव विदयादम्नवोन्न रा्तसान्" म 

“वडिति | ब्राह्मण नाद्धादिक्रमेण ष्टु | चति 

यद्व, अवरादुपरितनानाघरादौँ्चठ्रः, बिट् द्रयोस्तु 

. तानेव राच्तसव्जितानाद्ुरमान्धव्वं पेशाचःन् धश्ादन- 

चेवान जानौयात्* टर 

^“ चदरो बाक्मणस्ाद्यान, प्रशस्तान् कवयो विडः । 

राक्चस' तियस्य कमार ेश्यनटयोः'” मू० 

«चतुर दति । बाह्मण प्रथमपठितान ब्राद्यादीं तरः 

चच्तियख रात्तषमेकमेव, वेश्य रद्रयोराचरमेतान् च्रे - 
षान् न्नातारो जाननि | अतण ब्राह्मणादिष्वाद्रा- 

दीनां पढ विदह्ितानाम्यल्रालुपादानः 

नाथं तेन प्रशस्तविवाहासम्भवे जधन्यदखापि परिरं 

दूति दर्भितम् | णवरुत्तरवरापि विगह्हितपरि्यागो 

बोद्धव्यः" टी 

“पञ्चानान्तु तयो धम्म दावधम्म सूटतःविह । 

पेणाचदचा्रदेव न कत्त व्यौ कदाचन म् 

षह पेशाचगप्रतितरेधादुपरितनानां 

प्राजापत्यादौन१ खहणम् । । तेष मेध्ये प्राजापत्यगा- 

ग्ध्वं रा्तसास्तरयो धम््दनपेता. । त्न प्राजापत्यः च- 

च्तरियादौनामप्राप्रो विक्षौयते ब्राह्धणख विहितत्वादन्- 

द्यते | गान्छव्वंसख ऋ चतमेव प्राप्रत्वादशधादः । 

राक्षसोऽपि वैशपरशृद्रयोव्ं भौयते बाह्नणख चच्रिय- 

उन्त्यवस्थितखापि, आुरपेशाचौ न कर्तव्यौ । कदा- 

चनेत्यविरे षाञ्वत्र्णीभव निषिध्यते | अले यं वणे प्रति 

यद्य विवाह. विधिनिषेधौ तद्ध तः प्रति विकल्यः सच 

विह्ितासम्भवे बोड़व्यः' टौ? 

“एयक ध्वा भिश्रौ वा विवाहौ पूष्व चोदितौ । 

जघन्यत्वन्नाप- 

<पञ्चानास्ति। 
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गान्धर्व, रा्षसब्र व, घम््ौ चच तौ खतो" म्” 

“८छथिगिति | एवकषटवगिति प्ाप्रलादन्दयते | भिच्रा- 

वितिः विधीयते । एथकषटयक् भिन्नौ वा पू्व॑ःविहितौ 
माच्धप्रराचस्रौ चन्न धम्पमौ मल्वादिभिः खूटतौः | 

कवे 
9 

यदा स््लोपुसयोरन्योन्यानुरागपन्वं कस'वाटेन परिणता 

खुद्धादिना विजित्य ताख्देत्तद्ा मन्धवेराच्षसौ मिष 

भवतः"? टौ 

<कविवाहेः क्रियालोपेवे'दानध्ययनेन च । कलान्य ̀  

कलतां यान्ति बराह्भणातिक्रमेण च" मनुः इ्विवाडा 

दथोऽप्यल् «जायन्ते दविवाहेष ब्रह्मधम्मह्िधः सताः ! 

अनिन्द्तिः सतरीविवाहेरनिन्द््रा भवति प्रजा” मतुः । 

कुष्ठत्ति सती कगतिषख्ला* । श्निन्द्ताचरणे रयद्चरणे च 

ब०्ब० | ३ेतदटुक्तं लि 

कुत्तिक्लत् ए्कटत्तिमौषद्ावर दपं चरणं करोति छ-क्िष 

(काटाकरस्चा) १ करञ्जमेदे शब्द चि० ! रनिन्दिति- 
चेष्टाकारके लि° शब्द्चि° 

कुवेणि(खौ) स्खल दैषत् वेणन्ते मत्स्या अस्याम् वेण-इन्, 
वा गेप् ) मत्खधान्याम् (खालुड) अमरः 

कुवेर न° करतृसितं वेरमश्य । धनदे जत्तरदिक्पाछे देवभेदे 

कवेरशब्द विहतिः कुवेरोत् पत्यादिक' रामा० उ० का 

र स° वसितः यथा 

न्नात्वा त्च ठ तदृत्त' भरदाजो महामनिः। ददौ 

विश्वसे भावा खषठतां रेषवर्खिनीम् | प्रतिग्टद्य त॒ 
धमेण भरद्वाजघठतान्तदा | प्रजान्वीक्षिक्या वबङ्धया 

॥ 1 

च्रेयोहाख विचिन्तयन् । खदा परमया युक्तो विश्रवा खनि 

षङ्धवः। रू तद्यां वो्येसम्पनच्चमपत्य' परमाद्ध तस् । 
अनयामास धर्मतः सैनं द्मय॒रेडं तस् | न्न् जाते 
ठ संहृष्टः स बभृव पितामहः। ददा चेयर 

कु चनाध्यत्तो भविष्यति | नाम चाखाकरोत् प्रीतः 

साङ्ख' देवधिभिस्तदा}) य्मादिचवसोऽपत्य' सादश्या 

दिवा इव | तद्म श्रवणो नाम भविष्ययोष विष्वुतः | 

स्तु बेश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा। च्वर्पता्धति 
तो महातेजा यथाऽनलः } तखाच्रमपदस्यसख बड़ 
जंन्ने महाअनः। चरिष्ये परम" धमं धर्ता डि भर 
मा गतिः। तु वर्षसहश्ताणखि तप्त्वा महावने | 

यन्तितो , नियनेरुप चकार चम्पः । पूरये वष स ह~ 
च्लान्ते त' त' विधिमकल्ययत् ।' जलाभथो भारूताहारो 

निराह्ारस्तथेव च | णू वषसहस्ाखि जम्म् स्ता- 
ग्ध कवभेवत् । अथ प्रीतो महातेजा; शनद्रौः सरगखैः ` 

सह| गत्वा जखयाचरमपद्' ब्रह्मदः बाक्यमन्रवीत् | 

परितष्टोऽखजिते वत्स ! कणाऽनेन छत्रत ; । वर दणौ- 

ष्व. भटरन्ते वरा ईस्त् महामते ! । अथाब्रवीद चवन्शः पि? 

१. क च कक कृ" 7 अ 



कूवै 

तामहसपस्यितम् | भगवन् ! लोकपालत्वसिच्छेय' लोक- 

रचर्म् । अथा बभौद वण परित्टेन चेतसा । 
बह्मा उरगैः सारैः बादठमि्येय हृषटवत् । व्ह 

के लोकषालानां चदठधं चदुखुदयतः। यसेन्दरूवरू- 

शानाञ्च पद् यत्तव चेपचितम् । तद्गच्छ वत॒स. }. घमेन्न ¦ 

निधौशत्वमवाभरद्ि। अक्राम्ब पयमानाश्च तुथ 

भविष्यसि । एतद्च॒ुष्यकः नाम॒ विमान" सरयंसन्नि- 

भम् । प्रतिण्टक्हीष्व याना्थे लिदैः समतां व्रज । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यानः सवे रव यथागतम् | कतञ्लला 
वय तातः द्वा तव वरदयस् । इवयक्ला स गतो बह्मा 

सस्थान" लिदशेः सह | गतेष बरह्मप्वेषु देवेष्वय नभ- 

स्तलम् । धनेशः पितर प्राह प्राञ्जलिः प्रयता्रवान् । 

मगवन् ! लब्धवानसखि वरमिष्ट' पितामहात् | निवासनः 

नमे देवो विदधे सप्रजापतिः। तं पश्च भगवन्! कच्चि- 

च्विवास" साधु मे प्रमो !| न च पोड़ा भवेद्यत्र प्राखि- 

नोयस्य कख चित् | रवयुक्तस्तु एतश विश्या सनि 

ुङ्खवः। वचन" प्राह धमेन्नः ख.यताननिति सत्तम }| द् 

चिणखोदषेखीरे लिकरूटो नाम प्रवेतः। नखाप्रे त 

विशाला सा मडेन्द्रख पुरी यथा । लङ्कां नाम" पुरी रम्या 

निर्मिता विश्वकभेणा | रा्चसाना निवासा्ै' यये- 
न्द्रखामरावतो | तत्र त्व वस भद्रन्ते लङ्कायां नाव 

संशयः | हेमप्राकारपरिखायन्तरशस्त्रसमाटरता | रम- 

खोया पुरो साहि रुकऋवैदूयतोरणा | राच्चसैः सा 
परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितेः | न्यः रक्तोगखोः 

दै रसातलतलद्खगतेः। च्छन्या सप्रति; लहुसा म्रभु- 

स्तया न विद्यति। स त्वः तत्र निवासाय गच्छ पुत्र ) 

यथाद्खम् | निर्दौप्रस्तत्र ते वासो न बाघसत्र कसय {चत् 

रतच्छुत्वा स धमा धर्मि" वचनः पितुः | निवा- 

सयामाक तदा लङ्का पषैतमूनि । नेक तानां सद 

ख्सतु टैः प्रहितैः सुदा | अचिरेणेव कालेन सं 

पूणां तप्य शाखनात् | सतु तत्रासन् प्रीतो धर्मात्मा 

नेः तषभः। शशद्रपरिखायां स. लद्कुः(यां विखवा- 

वजः । कलि काले तु चर्म्म एुष्पमकेण धनेश्वरः | 

अभ्यष्ाच्छद्विनीतात्मा पितर भातरञ्च इ ।'' 

क्वेरक प कुवेर दक कायति केक | {नन्दोष्च्ते अमरः 

खाये क | २धनदेरेनन्दीदरतते सेदिण्अरदुपासकमेरे हेम 

कवेराचो स्त्रो क्.वेरलाच्लौव पिङ्दष्छत्वात् णच समा 

डनेव्र । पाटलाशने अमरः रेलताकरश्नो राजनि. 

५२७ 
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क. बेराचल पु* ६त० । कै्तासपर्ेते लिक! क्ेरपपरैता- 

दयोऽप्यत्र ए* ~ [ला-क | उत्परे हेमचच 

कवेल न° क्येषु जलजयुष्ये ष मध्ये दई शोभां लाति-- 

कू वेद्य ए कुगतिस°"। खदययतादुक्तक्रियोज्ञङ्कनेन स्वे छया 
विषरौनाचारिण्णि वेद्ये तज्ञच णदोषा दिकं इछत उक्तं थथा 

“यस्तु केवलशास्तन्नः कम्ब खपरिनिषितिः। स खदा 
व्यादरख्मष्य प्राष्य भोरुरिवाहवम् । यस्त, कम्र 

निष्णातो घा छास्तरबहिव्क, तः | स सतृच्च पूजां ना- 

भओोनि बधं चाहेति राजतः) उभाव तावनिपुशावसमर्थौँ 

स्वकम्रखि। अद्ध वेदधरवेतवेकपच्चाविव दिजौ | 
ओषध्योऽश्टतकल्पास्ते शस्त्र निविषोपमाः ! भवन्त्यन्तौ- 

रुपहतःस्तखादेतौ विवजयेत् । देव्यांदिष्वनभिन्नो यः 

स्तेहादिषु च कम्मं । स निहन्ति जनं लोभात् कु- 

बैदो पदोषतः। यस्तु भयन्नो मतिमान् स समर्थोऽयं - 

खाधने | आहवे कमं निर्याद् दिचक्रः खन्द्नो यथा” 

“कृवव्ये कितवे शठे | चाटचारद्रसेषु॒दक्तं भवति 

निष्कलस्"” च्यःतिः 

कौश दुतौ इदित् वा चुरा० पे भ्वादिग्परन्सक नसे । 

कु.शयति ते कूश्ति अच्क शत्-त अक" शीत् । 

कयां बभुव स चक्तार चक्र चकंश । प्रनिकु'श्ति 

कुश स्पे दि° परणसक° सेट् । कुगति । अक्शत्-खको- 

शोत् | चुकोथ.। किः कोशः 

क्व इन्नर कौ रेते शो-क, कु पापं ग्यति भो-खःवा। 

१स्वनाख्यातेः ठे अमरः । “कुशोनुक्डदटगमेक दधति 

र्राजते रिएनागाङ्कशं कुशभिति'' रषः 

श्योर, च पु° भेदि° तससद्र णाढते द्वीपभेदे ए° | 

जले न° नेदि० । कुशेशयः । हसर्पदरे शङ्कराचा् : 

“कौर बहिः” काल्या १।२।१२ तशावंरतङ्शा- ` 

थंतामाह ५बचिःकैशं कुशा ट्भौः 

कुशमात्रमेव बह्हिःशब्देनेच्यते न संस्काराः, नुतः ९ 

अन्वयव्यतिरेकाग्यां जातितीचिंत्वाद्वदिःगब्दस्य, यत्र 

यल बह्हिःशब्दप्रयोगस्तव्रतलल जादिरिवस्वा व्याप 

लौके. बेटे च नास्ति व्यभिचारः, संस्क(रव्याप्न सतु लौ किक 
प्रयोगे व्याभिचारो दश्यते क्रचिद् शविेषे- लौ.{किङ्व्यव- 

हारे जातिमात्रषपजीव्यः विना संस्कारः बह्धिःगब्द्ः 

प्रयुज्यते बर्हिरादाय मावो गता दूति तश्माञ्जातिः 

याचो बहहिभ्य्द्ः। असरत कुशमात्' बिःशटट् नोच्यत 

दूत्यः | प्रयोजनं, बहिषि माघम् दच्च च प्रातो 

तेद् कथ 
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त्यादौ संस्कारा न कत्तेव्याः। खूटतौ कुशाभावे त॒ का- 

शाः खुः काशाः कशसमाः ख, ताः। काशाभावे प्रहौतव्या 

अन्ये दभा यथो चता; | दभ भाषे खखं ख्प्यतान्ने : कम्र - 

क्रियाः खदा | कृशकाधशरा द्कीयवगोभूमवाल्जाः | 

चवण रजदं ताख' दथ दभः प्रक्गी {तिताः | साने होमे 

तथा दान स्वाध्याये पित् तपेणे | सपविलौ सदरभ वाकरी 

कुष्वोत नान्यथा । सवेषां वा भवेहाभःां पवित्र" खितं 

न व | सपविल्लः सदर्भं बा कमश्डरेद्धगचमनं चरेत् | नो- 

च्छट" तत् सदभं च द्भरैच्छिष्टः ठ वजेयेदिति'"ककेः 

कणं द्क् शलत्तणाद्कि' ख त° खाद यथा 

` “बह्मराणे “सपिञ्जलाञ्च हरिताः इष्टाः क्िग्धाः 

समाहिताः | गोकणंमालाचच कुशाः सच्छिद्राः स स्ल- 

काः। पिढतीचैन देयाः सुद व्वा थग्रामाक णव च | 

काशाः कुशा बलजाञ्च तथान्ये तीच्छरोनशाः । मौज्चा- 

च शाहलरद्षौव षटदभः परिकीर्तिताः" ¡ तोच्छरोषशा 

द्रति ब्ल्कजानबं तरिशेषणं तेन तषामलाभे क ट खशर- 

शोषे युत्तवल्वजोलय शुरठ वजे सव्व ट शाने ति" गोसिलेने 

सदय तिरिक्रवल्वजानां निषेधोबोद्खब्यः । सपिङ्जलाः सा- 

साः क्लिषा अक्षकः पुष्टा न च्याः इमाद्िता 

निर्दषाः शाला इति मौञ्चस्नय विशेषणम् | सूकानि फ- 

चपुष्यमञ्चय्यं स्तायेषां ठ शानं सन्ति तानि सूकटणानीति 

भङुनारायणचर्ाः | गोकं माना विस्त, ताज्गु्ानाबि- 
कापरिभिताः| विष्ण: “कुशस्याने काथं दूर्व्यप ब्रा 
दद्यादिति शतखटिडस्तप{रभिताः कशाः प्रस्तर- 

शारयः तथाच ब्रायुषुरार्यस् “रलिप्रमाणाः शस्ता यै 

पिद्तोर्येनं सस्ता । उपमले तथा लूनाः प्रस्तराय 

कशोत्तराः” । वज्धंकश्ानाह हारोतः चितौ दमैः 

पथि दमैः ये दना यन्नमूमिष्, | स्तरणासनपिर्ड ए षड्- 

दभन परिवजेवेत् | पिण्डाये वे स्तता दभ्र यौः छतं 

पिद्नपेणम् 1 भवोच्छिटप्रलेपे त॒ त्यागस्तेषां विधौय- 

ते" । इन्दोगपरिभिष्टम् “तेः छदे च विसे 

त्यागस्ते षां विधौयते । नीषोमध्ये चये दभा ब्रह्म 

स्तरे चये ्टताः | पविलरंस्तान् प्रिजानौयादधा काय 
स्तया कथाः । आचम्य प्रयो नित्य" पवित्रेण हिजो- 

समः | नो च्छष्टन्त॒ भयेत्ततर भू ्रथेषं परिवजेयेत्" । 

त्र विरोषः निखंय{सिन्धौ 

थ्वो चन्द्रोदये तदुयदखकालमाडइ टकः ^सभितयष्य- 

कुशादौीनरं इितौयः परिकोतिंतः | खटधा विभक्तदिनख 

केन - 

दितौवोभाग इत्यर्थ; । तल व चमः “खभूलस्तु भवेहभ: . 

पितं छाद्कमेर , खलेन लोकान् ; ज्यति 

शक्रस्य सुमहात्मनः'" व्यासः ^“तर्पणादौनि कार्याणि 

पितणां यानि कानि चित् । तानि खुद यशोदे: 

सप्रपलं विथेषतः'” “स पिराडोकरश' 

यावद्जुदर्भः सपिण्ड्मैकर णाद ध्वे" 
दिये धिवङ्धवेत्'" द्धः ^अनन्तग मियं सास्रड्गैशं दिद्- 

लभेव च । प्रादेशमात्र" विन्न यं पविल्न यत्र॒ कुत्रचित्" 

ासेतः «पवित जाद्यणरखव चतूर्भिदभेपिञ्जसैः। 

रक न्यु नदद वे बे यथाक्रमम्'' । शल्रथसारे 
“स्वेषां वा भवेद्ाभ्थं पवित्र सथितं नवमृ""रत्रावल्याम् 

““इयोस्तु पवेथोमेष्ये पविल' धारयेद् घः""हेमा दरौ स्कान्दे 
<दनासिकाष्टेता दभेद्यो कानानिकयापि वा| दाभ्या 

सनाजिकाभ्यां तु धाय दर्मपविल्रके”” पविल्राभावे त॒ तदैव 

ससन्तः ““समलायौ विगर द कुशौ टौ दक्षिणे करे । श्ये 
वेव तथा लोन्वे बिभ्टयक्त् सव॑ कमेचे*। नौ घावनः““इस- 
योरुभयोक्ैदावासनेऽपि कयेव च” दर्भयहये अन्तमा 
शद्धः ““विरिद्धिना सहोतपड ! परमेिनिसगेज ! । 
जद सर्वाखि पापानि द ¦ खस्तिकरोभव "+ । खदत्यथेसारे 

“"इम्फट कारेण मन्त्र ण च्छित्वा सद्रेत्'" भरद्वाजः 

‹ध्रेतक्रियाथै' पित्रथंसभिचारार्थमेव च | टच्ि्ाभि- 

रख श्वछन्दयात् प्रा चौनावीतिकोदिलः"' । कुशाभावे अष- 

रक्ते चभन्तः “कृशाः काशाःशरो युन्द्रोयवा दूवीऽ- 

श्च वर्जा: । गोकेशचञ्चकन्द्ा पूर्वाभावे परः परः"” । 

करशादौ विशेषमाह शङ्कुः ““काश्चहस्तस्तु नाचाभेत्कदा- 

चिदिधिशङ्कया । प्रायचित्तेन युज्येत दूब हस्तस्तुयैव च” 

युध्वोचन्द्रोदये यमः^.मासि माण, तबु ता दभ मासिमा- 

खव चोदिताः" । षडलि'शन्य्ते ““मासेमासेष्वमावाख्ां 

दर्भे स्ाद्योनवः ख,तः'" ग्टह्यपरिशिष्ट %ये च पिण्डा 

चिता दभा येः लतं पितृतपणस् । अनिध्याऽशुचिलिघ्राये 

तेषणं त्यागो विघौभते' लधुहारोतः “नपय दभीचितौ 

दर्भा दभीयन्नमूभिष । स्तर्णासनर्पिणड़ घ ट् कुशान् 

परिवजंयेत् । ब्रह्मयन्न च थे दभा ये दभः पितृतपेखे । 

हतामूतपुरीभाभ्यान्तेां व्यागो विधोयते” हेमाद्रौ 

“अन्यानि च पविलाख्ि कुशदरयककानि च । हेमासक- 

पवित्र कां नादन्ति वे कलास्” 

माद्ाभावाशवाग्ट ष्टो तदमखधायातयामनामःडइ भार 

चान" हारीतः मादे त्भद्यमावाद्धा त्च 

शालङ्कायनः 

पितृक्रिया। 

कव न क न् ब कद स 
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दरभ्वो सतः । आअयातयामास्म दभ विनिवेज्धाः 
सुनः पुनः”? 

नस्योत पत्तिरक्ता भाग ३,२०अ० ““बह्िग्नती नाम एरी 
सव्वं सम्यत्समन्विता । न्यपतन् यत्र रोमाणि यन्नखाङ्क" 

विभुन्वतः| कुथकाथास्तत्र चावन् शश्चदधरितवञ्खं सः । 

ऋषयोयेः पराभाव्य यन्नन्नान् यन्नमी जरे" | 

पूज्ञादौ स॒ ततुप्रतिनिघेवां धारणमावश्यकम् यथाह 

वरदान १प०८८पूजाकाले सव्वं देव कू श हस्तो भवेचछ चिः। 
तच्छं न्या रजतं धाय्ये" सख धायं मनामया । कुश- 
काययंकरं यस्माच्रतु वन्याः कृशाः कुशाः। कुशेन 

रद्िता पूजा विफला कथिता मया?” सघवायास्तङ्ार- 

यनिभेधमाह बाद्मणसव्ब सवे खटति: | “न स्प, येत् 

तिलदर्भीःञ्चू सधवा ठ कथञ्चन?” । 

तत्पव्यायभेदादिक भावप्र उक्ग' यथा “जुशोदभंस्तथा 

बदिः सच्ययोयन्नमष्णस् । नतोऽन्योदौवेपलः सनात् चुर 

-पतस्लधेव च । दभेदयं ्िदोषन्न “मधुरं ठवर' हिमम् । 
सूव्लच््राग्स रोतृष्णावस्तिरक्प्रदराखजित्?" ॥ “ते 

लनथिखास्स द्शनेरचिरोद्तेः । कुकाशाविराजने 

वटवः सासगाद्व'' | रामघुवजुश्ख नामनिरक्तिसश्हितोत् 

पत्तिकथा रामा"उन्त०्का° ६६स° यथा 

“श्यामेव रानि" चल् जनः पथशालां समाविशत् | तानेव 

राति ङोतापि प्रष्धता दारकद्वयस् । ततोऽधेराद्समये 
बालका छनिदारकाः 7 वालनोकेः प्रियमाचख्युः सी- 

लायाः प्रसवं शुभम् । भगवन् ! रामपली.सा प्र्तादा 

रकद्वयम् । ततोरत्तां महातेजः ! कुरु भूनविनाशिनोम् | 

तेषां तद्वचनं खुत्वा महभिः सखपागमत् । बालचन्द्र 

प्रतोकाश्ौ देवपुत्रौ महौजसौ । जगाम तत्र ृ्ात्मा द्- 

दशे च कुमारकौ । भूतन्नीञ्चाकरोत्ताभ्यां रक्तां रच्तो- 

विनाशिनोम् । कुशमुशटखिपादाय लवञ्चंव “त॒ स धिजः। 

वालमोकिः प्रददौ ताभ्यां रचां भूतविनाशिनीम् । य- 

सतयोः भूब्वं जोजातः ख वुेमन्द्ररत्छतेः। निमाजं 

नोयस्त्, तद् कुश इत्य नाम तत् ¡ यञ्ावरो भवेत्ताज्धां 

लवेन संसमाद्ितः। निर्माजनोयोडृ्धाभिलैवेति च 

र नामतः | एषं कुशलवौ नाम्रा ताबुभौ यमजातकौ | 

मत्रताभ्यां च नामभ्यां `ख्यातियुक्तौ भविष्यतः । ता र- 

साञ्ग्ट्धस्तां च छनि ङस्तात् समाहिता! | अकुव च ततो- 

-रचान्तयो विंगतकल॒मघाः । तथा तां क्रियमाख्ां च 
इङ्धाभिर्मोलनाम च| बद्धोतेनञ्च रामद्य बीतायाः 

क्य 

प्रसवौ शुभौ?" |. ““मयाप्रं रामतव कुथलवद्ता नत्व- 

विगता" सा०द्० 1. कु शददोपमानस्थाना दुक्तं विष्ण्,* 

षु यथा 

“छरोदकः परिद्टतः कुशद्वीपेन सर्व्वं तः । शालम- 

लख्य द विस्ताराद्धिगुखेन समन्ततः | ज्योतिष्मतः 

कशदोपे शप्र एवाः ्टशुष्व तान् । उद्धिदोरेणुमां दव 

सुरथोलम्बनो तिः | प्रभाकरोऽय कपिलस्तन्नाम्ना 

वभैविच्तिः | तस्िन् वशन्ति मठुजाः स दैतेवदानतरैः | 

थैव देवगन्धर्व्वयच्किमूपरुषादिभिः। वासना 

$पि चत्वारो निजाद्वष्ठानततृपराः | दमिनः शुश्िशः 

तेह मन्देहा बह्ाखने | बाद्यणाः चलियाः वेश्या 
शूदराञचालक्रमोदितःः | यथोक्घकम्बं कट त्वात् खाधिकार- 

याय ते । तल यत्तत् कुशद्वीपे बद्धं जनाहूं नम् | 
यजन्तः चपयन्नसप्रजधिकारफलप्रदम् । विद्रुमो देम 

भेलच द्युतिमान् दुष्मवां स्तथा । कगेशयो हरिशौव 

सप्रमो भन्द्राचलः । वर्णीचलास्तु सप्तेव तत्र दीपे 

सहने ! । नद्योऽपि सप्र तासाञ्च ष्टु नामान्यलुक- 

सात् ¡ भरूतपापा शिवा चैव पवित्रा सतिस्तथा 1 

विदयदस्ता महो चैव सवे पापहराख्विमाः । अन्याः स 

शस्तम चुदरनद््रस्तथाचलाः ¦ कुशद्वीपे कुशस्तम्बः 

संज्ञया तख तत् ख्टतम् । ततृप्रसाष्येन स द्वीपो ठतोदेन 

ससाटेतः'” 1 

भाग ५,६०अ० अन्ययैवायं विं तः यथा . 

^^एवं शुरोद्ाद्वहिस्त ह्ियुणः खमानेनादटतो शतोटेन 

यथा पूर्व्व: कुशददीपो यस्मिन् कुशस्तम्बो देवतस्तद्द्वौप- 

ख्यापनो ज्वलन द्वापरः इशस्परो चिघस्ता दिशोविरा- 

जयति | तद्रौपपतिः प्रियत्रतो राजन्] हिरण्यरेता नाम 

स्व'दीपं सप्रभ्यः खपतेभयो यथाभागं विभच्छ खयं तप 

आतिष्ठत् |! वद्ववद्ुदानटट्रुचिनाभियुप्रसत्यव्रतविप्रनाम 

देवनामभवरः तेष वषु सौमागिरयोनदाच्ञाभिन्नाताः 

सपव ! बभ्ब्बठःण्टङ्कपिल्ितज्गटोदेवानीक जब - 

रोमा द्रविण इति। रसकुल्या मधकल्या भित्रविन्दा 

खछतिविन्दा देवगभा इतच्य्ता सन्दरमार्लेबि यशां 

पयोभिः कुशद्धीपौकसः कुशलकोविद्ाभियुक्तकुलक 

सं्ना भगवन्त' जा तवेदसक्छपिग्ं कम्् कौ थेन यजन्ते” । 

कल्पभेदाच्ना नभेदः समाधेयः । कुद पोऽप्यल पु०कुथोऽ- 

भूत् काञ्चनः कौभे सलयम्भ.चितिमरहेति” । कूत्सिति 

खाचरखे ेते शो-ड़ | ऽपापिष्ठे टमन्ते च विर मेदि. । 



कश 

न्ध्पमेरे पु*““खजकख तु दायादो वलाकाश्लो सहोपतिः | 

बभूव सटगयाशोलः कुशस्तखात्मजोऽभवत्'" हरि ० २७अ० 

क शकर्डिका स्तो कुशः कर्डिकेव । वै दिक्ाग्निखंस्का- 

५५ रभेदेस ष वेदिभेदेन भिन्नः ततप्रजारच्च कश्िदिनास् 

कालेशोकते, यजं दिनम् पशएुपतिश्ते, सासवेदिनां भव- 

देवभट्कते खन्यं उक्तः संच्ेपेमः ठलादानादिषड्तौ 

तददुसारिप्रकारोऽखाभिरेगितः। णो° कखछ लोपे कुश- 

र्ड़काऽष्यतर स्ती ^सव्वे^घ माङतियुक्तकम्पं णाम् ङुश- 

र्डिकासंरूताग्निसाध्यत्वात सव प्रथमसभिधौयते""भवरेवः 

क.शकाश्य न° नियः समाहारद । कुशकाजानां समाहारे 

कचित् इतरेतरसमासं ्रापेप्रयोगे दश्यते यथा ५द्रमे 

लून शिखास्तसख दशनैरचिरोद्तेः | ङथकाशा विराजन्ते 

वटवः सामगाद्व” विष्ण ए" इति केचित् । कुशसह्िताः 

काशा ष्व्येव तल वाक्यभित्यनयरे 

क श्रधार स्त्ौ* नदोभेदे 
क.शष्वज ए जनक षटपस्याचुजे भ्वातरि ! “तख पुलहयं 

जनन धम्प्न्नसख महामनः | च्चेषोऽहमनुजोवीरोमम 

भ्वाता कुशध्वजः" रामा आर. का ७१ सर ““जन- 

कोक्तिः। तख राज्यञ्च साङ्ाश्यनगरओासोत् यथोक्त 

वत्व “सा ङ्य भ्रातर शरमभ्य चिच्च कुशध्वजम् '' । 

“श्ता यदोयान् धम्प्न्त रैषराजा कुशध्वजः" सच 

भरतशलुघ्नयोः शश्ुरः तत्कथा ततैव ७२ सगे दृश्या 

“निभिवंशज जनकस्या व्रजे न्दपभेदे “खख रोमा चुतस्तश्य 

खरोमा व्यजायतः। ततः सीरध्वजोजन्ने यन्नाथैं 
केतो महीम् । सीता सौरायतोजाना यस्मात् 

सौरध्वजः स्तः । कुशध्वजस्तख पत्रस्ततो घम्म ध्वजो 

च्धपः'” दति भागञ €।१२।१२। ऋनयोविं रोधः कल्य- 

मेदा समाधेयः “पाथिवीखदहदरवूदष्टो लच्छण- 
स्तदनुजामयोम्िलाभ् | यौ तयोरवरजौ वरौजषौ तौ 

शध्वजघुते छमध्यमे”” रघुः 

कुप्नाभि प कुशद््व नाभिरदख अच् समा० | वलाकाच्च 

पौल कुशपृत्रे ्टपरभेदे ““ग्रजक्ख त दायादो षलासाश्नो 

सह्ीपतिः। बभूष खगयाशोलः कुशस्तखात्मजोऽभवत् | 

कुशपुना बभूवृद्िः चत्यारोरेववर्यसः | कुशिकः कुशनाभच् 

कशाश्लोःमूतिमांस्तथा'” इरिवं २७अ० । कन्याङञशब्दे 

वद्वरितानि दर्शितानि तद्य राजधानौ, मदहोद्यनामपुर 

यथा रामा० आद्०२९स्* कृणनाभस्तु भर्म्ाह्ना एर 

अको महोद्यम” | 

कम [ २१४६ | क् 6 

कुशगेत्र ए मारौ चिषएत्रभेरे अरे “शच, बइण्ड्क्ति्च 
कुशनेतः शशिध्वजः यथामति मया प्रोक्ताः मारीचः 

कौतिवद्धनाः'" रिवं* २४०० 

कुशप नण कुश-जा० कपन् । पानपाले उणादिकाषः 

कुशपुष्य न° कुशाकार एुष्पमच्छ ¦ १सन्विण्थे दन्ते रत्नमा० | 

कुशा पुष्याणि च समा० इ” | रकुशपष्याणां समाहारे 

““कशषुष्यं समिदारि ब्राह्मणः सख्यम इरेत्” स्मृतिः 

कुशस्नवन न° भारतप्रसिद्धे तीधेभेदे “कुणखवनमासादयय 

ब्रह्मचारी समाहितः । लिराव्रश्षितः क्ञात्वा चश्च 

मेधफलं लमेत्'” भा० व° स्थ्खर 

क्ुश्रर ए" कत्धितः शरः । थरसटभे अन्तन्छिदरे ट णभेदे ० 

भा माघवः “शरासः कुशरासः' ऋअ° ६।१९१।२॥। 

कुशल ज" कथ-कलन् । #कल्याषे | रतद्ति तिं* | कशन् 

काति ला-क | रेकृथप्मा हके त्रि० | कौ पुथिव्यां शलनि 

चलयति कव्थांखि शल-अच्। कषां चतुरे त्रि । 

अख च कुश्पाहकलत्वे यौ गिक्षत्वम् खतरे लाच्षणिकत्व- 

भित काव्यप्रकाशकारञ्राह तदैतन््तं सा° द् निरा 

द्च्तावां ख्टत्वमख व्यवस्थापितं यथा 

“केचित् ठ “कम्पि कुशलः" इति ्ढावदाहरन्ि | 

तेषामयमभिप्रायः । “कृथः लाति'" इति व्य त्म्तिलम्यः 

कुशयाहिद्धमो सख्योऽथेः प्रकनेऽसन्धशत् विवे चकत्वसा- 

धर्म ्सम्बन्सम्बस्विम" दच्तद्धपमधे बोधयति” | तदन्वे 

न मन्यन्ते । कुशस्राङ्धपार्धेस्य व्य् तुपत्तिलभ्थत्वे ऽग्नि 

दच्पद्धौव खख्यायैत्वात् । अनगरङ्डि शब्दानां व्य् त्प- 
्िनिभित्तमनय्रञ्च प्रडत्तिनिमितम् । व्य्, त॒पत्तिलभ्यख 

सख्यःयत्वे"* मौ; गते इत्यत्रापि लक्षणा खात् । ““ग- 

मर्धीः ५द्ति गमधानो्खप्रयत्रेन व्य्त्पादितख मोशब्द्ख 

शयनकालेऽपि प्रयो गात्'" । । 

ऋत्रे दनभिदद्प्रहे। “गलेर्ीरिति आौशादिकखोप्रयया- 

न्तख्च गोशब्दद्य ५उणाद्थोऽव्य.तपन्नाः प्रातिपदि 

कानि" पा० उक्तत्वात् न यौगिकतासम््वः यवयवयल- 

भ्याधाभावात् अतस्तख गादौ दढतौव ! “खातोऽचु- 

पसर्गे कः'"पा०उक्तो कप्रत्ययस्य क्वे न ब्युःत्पन्नत्कात् अव | 

यवार्थलमभ्यार्थसत्वान्न मोशब्ट्तुल्धता “कञ्च उणा- 

दीनां य् तपन्नतलपक्तेऽपि गोगद्दस्यावयवाधेयोगात् पड़ 

जादिपद्वत् ऋरधेविशेषे योगद्ध्ठत्व' गोशब्द वच्यते । 

अतएव गोशब्देख द् दलवकल्यनमन्य,्पद्चलपत्तमाचित्वं - 

वैति बिैव्यनिति } मण्डपशब्दस्य मर्डपानकचताद्- 



कुशा 

पाय्यं कत्वे यौगिकता जनाश्रयपरत्वे ङ्टत्वभिव कुशल 

शब्दस्य श्द्यौगिकत्वमेव युक्तम् “पप्रच्छ कुशल 

राच्चे" रघुः | ५भयाप्न' रामत्व' कुशलवद्धता न त्वधि- 

साण्द० | “प्रसरयन्ति कुशलाचित्रां वाचं 

पटीभिव” माधः | ““तदलुप्रञेशमथ वा कुशलः” मावः | 

श+सय सिद्या° लच। ५कुशयुक्तं त्ि°। ततः 
अस्ये इनि । कुशलिन् तद्युक्ते ति° च्ियां प् । 

खश लिनी यत्सुखं वात्तौऽपि न" सा० द० | “माञ्च 

कृशलिनीः ग्र,.याः भा ०१३६० | शौख्डा° एत 

७त०। कमा कुशलः 1 चे रयादि०्अमूततद्भावा्यै समा० । 

कृशलङतः कुशलमूतः | अनेन स कुमारशब्ट्ख समासे 

क॒मारख् विेष्यतवेऽपि चमखादि० परनिपातः । कुमार 

। कथलः । ततः बाह्मणादि° कम्रं खि भावे च घ्यज। 

कौशल्य दच्ततायाम् न० | युवा° तदथे* अण । कौशल 

लदधे* “योगः कर्म चच कौशलम्” गीता | 

क शलः पएुरहि| एष्यवतोरिव' एकशक्तया रामद्तयोः हेमच° 

क शलिन् विर कशल+असतयथे इनि । कल््याखवति । “कथ 

लिन वत्छख वात्तापि न" सा०्द्० | [ न्तके वद्य०। 

क्श्लो सत्ली कुशद्व लोयते लो-ड गौरा छोष् । अश्म 

कशविन्द प° मन्त्रि देशमेदे | “वातायना दशाखोञ्च रो- 

मकाः कुशविन्द्वः'” भा भो० € ख जनपद्कथने | 

क्.शस्यल न° कुशप्रधानं स्वलस् । #कान्यकुङदेशे हेमच० । 

“कुशस्थलं टकस्यलं माकन्द" वारणावतम् । देहिमे चत 

सामान् कञचिदेकञ्च पञ्चमम्” वेणोसं* रएरोभेदे सती 

कीत जटाधरः या च प्राक् रेवतन्डद्ेख निपरिता पञ्चात 

यदुभिः संख्छता यथा इरि वेर १३२ ० 

दति सञ्चित्य सवौ च प्रतीचीं दिगाचिताः। कुश 

स्यलौ पुरीं रम्यां रेवतेनोपशोभिताम् ““विडाय मथुरां 

रम्यां मानयन्तः पिनाकिनम् । कश्यय हार वर्तौ 

निवेशयितुमीप्सवः" इरि व° १६अ० | 

“चखान स विषयद्चासीत् एरी तख कुशस्यली '' इरि वं०१०अ० 

कुशा स्तनो कुश-क! {रक्वा मेदि रमघुककटयास् शब्द् च 

श्वलगायां हेमच° | कुशाथन्द् परे अयसः सत्वम् 
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अयन्यह्िता कृथा अयच ा सि° कौ० | साममानां 

स््नोल्ीयगण्यनार्ये ओैदुम्बरे ४शङ्खौ च शब्द् चि०। 

ङ्ञशाकर षण क गराकौ्यते समन्ताद लाच्छादनेन 

वेष्टतेऽन खा+क-खाधारे अप । यनत्नाग्नौ | स छि 

कुकरडिकायां कुशरा त्रियते । [वानरे शन्द्माला 

७० धा०्भागदवि 
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कुशात्त एस्तौ कशद्व द्च्लापनस्ि चख ण्चं समार । 
कुश्याग्र न &त । इश्छाये | “कुशारेणापि कौन्तेय | 

न स्छदव्यो भहङ्ोदधिः'” भा वर {१०२२लो० । कुशा 

खमिव स्ट च्छत्यात् |. रकुशायतल्च रच्छ २कतिदुर्गोघ- 

साङ्के “क्शाखवुदध । शलो गुरुस्ते" र्; ! कुथा- 
भिव इवार्ये क| कुशारीय कुशापदच्ये ल्ि° “कुर् 

बुधि कुशायोयामदकामोनतां त्यज"? भदः । 

कुशादिका कवप्रकाशोक्तं तेलभेदे यथाः 

क शाग्निमन्धथे रोयनलद््भ लुगोचतुराः । कपो तवद्ुगवचचक- 
वरिरेन्दोवरो राः । धातक्यरयुवन्द्ाकाः कणेपूरा्स- 

भेदकाः । श्षां कलैकषायाभ्यां खिड्ध' तेल प्रयोजयेत् । 

पानाभ्यञ्जनयोगेन बस्तिनोत्तरवस्तिना | कराश्रिरोगेषु 

मलल च्छ च दारुणे । प्रदरे योनिचले च शुक्रदो 

तधैव च । वन्ध्यागभभकर' प्रोक्त तेलभेतत् कुशादिकम्"” । 

कुशाम्बं ए° निभिक्ष्यं पभेदे कशन्ध्यद्धते | “कुशनाभ- 

शब्द् इरि वं° वाक्यस्"" रामा० उ०३९स० “श्रह्मयोनि- 

महानासीत् कुशोनाम महातपाः” इतय् पक्रमे “स 

सात्मा कुलोनाबा युक्तायां खमहारथान् । वैदभ्यं 

जनयामास चठुरः सडशान् तान् । कुभथाम्ब' कुश नाभञ्च 

अस्तेरजखं वद्वस् नामभेदः कल्पभेदात् अवरुद्धः । 

“्रत्यसयः कुशाम्बद्च यमाद्धमे शवा हनस्'"भा०.1* ६ शेयर ̀ ` 

कशाम्ब न निवत्ता अय् डे । ततकतरीमेदे “क्ञथाम्बस्तु 
महातेजाः कौ शाम्बौमकरोत् घुरीम्'” रामा० उ०३२स० 

निगेलः कौ शाम्बयाः निष्कौशाम्बिः सिश्कौ०| कुशाम्बस्या- 

पत्य शएश्वाग्डक । कौशाम्बेय तदपत्ये पुसी? 

ङुशारणि ए इशं जलं शापाय दकभरखिरिवाख । दर्वा- 

शसि खनो लिका° तख शापञेनेव सवैनाशकल्वात् 

तथात्वम् । [ राजनि 

कुश्रालमलि ए कृतक्षितः भालमलिः | रो डितकढक्ते। 

कुशावतो खली कथ-अस्य्थै मतुप् मस वः संन्नायां दोषः । 

रामात्मजङ्शस्य राजधान्याम् ष्याम् । ^~स निवेश्य 

क शगवल्यां रिषठनागाङ्क्, शं क्म् '"। “कुशावतीं ग्रोलिय- 
खात् स लत्वा” रघुः । रामा०उजका° तु कोश्लषवे तैतद्- 
भिषेकोवख्िं तः | ““कोधरेष कुश' दोर सत्तरेष॒ तथा ल- 

वस् । अभिषिच्य सहातानावृभौ रामः कुथोलवौ" । 

अतोरव्वाक्य' पुराणान्रालसारोति षिवेच्यम् । 

कुशावते पुन्कुशसख जलसखावत्तौयल | ग्धगवतार तीर्थे “गङ्ग 

. हारे कुशाव से विल्लके नौलपर्वते । तेथा कष्यखले सारा 

| ̀ @-2 ̂  
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घतपापमा दिवं द्रजेत्"" भा० आचु° १७००सो° । 

धडपगम्य कुशावनत्तं सोन तत्त्व वित्तसम्*' भाग 
1; नि 9१ ने ४ 

३।२०।५| ““कुशावत्त गद्धगदयारे'' खोधरः । रेभरतन्धप- 

छत्रभेदे । “तमनु कुशीपतं इलावर्त ब्रह्मावर्त मलयः 
१ £ 

केतभदरसेन इन्दरसख,ग् विद्मः कौकट इति नव ५3 

राना: भाग ५।४।१० | तद्रज्धतवाव् इशावत्तद्य 

ततृसंच्तत्वम् 1 

कुशाश्व एर सखर्यवंग्यं "पभेरे “ङजञ्जयखय छतः श्रीमान् 

सहदेवः प्रनापवाम् । कुशाश्वः सहदेवस पुनरः परलधा- 

म्डिकः"” रामा० खा० 

कश्वासन् म° गोन तमारनम् | कुंथनिभ्भिंते आसने 

“कुशासन मनन्तरस्”” आञ्कमः । तत्खच्छपादि च्रा°त° 

“अथ कुशासनम् तल गोभि; “पिव्ये दियुखणंस्तु 

दर्भान् पविल्पाणिद् दयादासौनः सवेत पर्ोषु पड्म 
न्य' इच्छति रवान् वा॒सषेलासनेषु दवर्भानातोयेति" 

पित्रे 7 प्रित्रथैदाने तत्रादौ जदमर्छ षप्रये पः । ततोदि 

सु मुरग्नदाशपतेतलयं पितृ शाभाखनाये' दद्यात् एतच्च खादौ 

विशवदेवपक्ते क्त्वा पिहपक्ते कनतैव्य' तथा च यान्नवर्यः 

"पािप्रततालन' दत्वा उबन्तस्ते त्य, चा पिदुन्” । 

प्र्चाल्यतेऽनेनेति प्रच्ायन' जल तैन दन्णीं ब्राह्मण- 

पाणौ जलं दत्वा विष्टराथेनासनाधैमिति दीपक 

लिका। कुशान् जन दद्यात् । व्यक्गमाहाश्चलायनः 

“अपः प्रदाय दर्भान् दिगुणमम्नानासन प्रदाय" इति 

छासनमित्वनेनेापवेशनौ यतप्रतीते इस्तं तदान प्रती- 

यते। तथाच कार्ष्णालिनिः "द्भ वासने दद्यान्न ठ 

पाणौ कदा चन | पिटटेषमलुषाणामेव ठभ 

शाश्रती । वत्र पिहदेवमतुष्येभ्योऽपि कुशासनदान" प्र 

तोयते । अव्र रेविकत्वन कपानां जुत्वमिति विषः | 

देवपिवषिप्रबोदंक्िणवामयोः कुशासनस्यापनमाद् चरा 

इद्टालभाषगरष्टतव चनम् । “शधितृणामासनः \ ददयादाम- 

पाश्च" कुथान् छधीः । दिखे चैव देवानां सर्वैव शा- 

कनं" । कोः पुथिव्यार्थासने च । अनाद्धयोऽपि 
कुशासनसद्हितः"" 

कशिंशपा ख्लीक्त्सिता शिंशपा | कपिलशिंशपायां राज्ञनि° 

कुशिक कुशः कुथनामा दपः लनकत्वे नास््स ठन् । गाधि 

पजनके विच्वामिबपितामद्े ्टपभेदे तठ कथा यथा 

५काग्यकुखे महहानासोत् पाथिवो भरतवेभ ! | | गाधी- 

त्रि विच्लो लोके कुशिकख्ात्मसमव; । तद्ध भ्रं सनः 

कुशि 

एलः सद्टद्वबखवाहनः } विश्वाभि इति ख्यातो बभूव 
रिपुमर्टनः | भाग्या०१७४अ* 

“क् शव शप्रतोऽखि कौशिको रघुनन्द्न |” रामा च्ा० 

^“क्शिकस्धात्मजः श्रौमान् गाधिनैाम जनेश्वरः भाग्वा०४य्य 

«कशता बभूबुद्ि चत्वारादेववद्धं सः | केशिकः कशना- 

मच कुशारो मूदिमांस्तथा”” कुशिकस्तु तपस्त मे" इय् 

पक्रमे “स गाधिरभवद्राजा भगवान् कौशिकः खयम्” 
हरिव २७।अ० कुशिकचरितं च भाश्रालु५रकध्या- 

यावि ५६० पय्य न्ते 

“अल्राषय दो हरन्तोमभिति हासं छुरातनम् । च्यवनस्य च 

संवादं कुथिक्ख च भारत !। एतं दोषं रा दुष 

भागैव्चपवनस्तदा । चखागाभिन' महाबुद्धि; खवंे छ- 

निसन्तमः | निचित्य मनसा सवे गुणदोषं बलाबलम् । 
दग् कानः कुलं सव्व" कथिकानां तपोधनः | च्ववनः 

शमतुप्राप्य कुशिकं वाक्यमनवीत् । वस्तुमिच्छा सखत्पच्रा 

स्या बद्ध समानध ! | 

कुशिक उदाच । भगवन् सह धर्म्य ऽयं परिङतैरि ह 

धार्यते । प्रदानकाले कन्यानासुच्यते च सदा बुः । 
५ कै ६५ 

यन्न॒ तावद्तिक्रान ध्र हारं तपोधनम् । तत् काय 

प्रकरिष्यामि तददन्नाठमरसि । भीष उवाच | अथा- 

सनड्पाद्ाय च्यवन साने ! ¡ कुशिको भार्यया 

सा्धमाजगाम यतो मनि;। प्रगृह्या राजा भृङ्गार 

पादयामकौ नषेदयत् । कारयामास सवां 

क्रियास्तख महाक्मनः| ततः स॒ राजा चद्रवमं 

सधरुपक' यथाविधि । साहयामास चाव्यसो महात्रा 

नियतव्रतः । सत्क्त्य तं तथा विप्रभिदं एुनरघाग्रवीत् | 

मगवन्! परवन्तौ खो ब्रहि पिं करवावहे । यदि राच्च 

यदि धन' यदि गाः संशिनत्रत ! । यन्नदानानि च तथा 

न्ह सव्वं ददाभिते। इदं गृहमिदं राच्भिदं 

धम््सनञ्च ते । राजा त्वमपि शाध्युर्वीं" योऽच्स प- 
रवां ललयि । रवसुक्तं ततो वाक्ये च्ुवनो भागेवस्तदा । 

क्थिकं प्रत्य चेदं सुदा प्रणया षनः। न राच्च 

कामये राजन्न धनः नच योधितः। नचगान चवै 

देाच्न यज्न' चर यताभिदम् | नियमः कच्चिदारप्ख 
सवयो दि रोचते । परि चरयरऽखि यत्ताभ्यां युवाभ्था- 

मविशङ्कया । रवमक्ते तदा तेन दम्पती तौ जषैदः | 

पर्न ताञ्च तमृभिभेवमख्िति भारत || 

चच तं कञथिको इष्ट॒ प्रवेशयद्ढृत्तमम् । द्द घ" 

२ 
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ततस्त दशेनोवमदश्यत् । इयं शय्या भगवतो यथा- 

काममिहोष्यताम् । प्रयतिष्यावहे प्रतिमासु ते दपो- 

गरन | | खथ ख्यो ऽतिचक्राम तेषां संवदतां तथा | च- 

यर्भिनदयामास पानमन्न' तथेव च | तमश्टच्छन्ततो राजा 

ङशिकः प्रणतस्तदा | किमच्नलातमिदन्ते किद्ठपस्या 

पयाम्यहस् । ततः स परया प्रीत्या प्रा्च्.वाच नराधि- 

घस् । ऋ पपत्तिकमा हार 'प्रयच्छस्वे ति भारत ! । त- 

6 पूजयित्वा त॒ तथेव्याह स॒ पाथंवः। यथोपप- 

च्माहार' तद्म प्रादाञ्लनाधिप } । ततः स शक्वा भ- 

जवान् दम्पती प्राह धन्रंवित् । सप्र भिच्छाम्यहं निद्रा 

बाधते मामिति प्रभो ! । ततः शब्यार्टडं प्राथ्यं भगवा- 

ऋषिसत्तमः । सं विवेश नरेशस्त॒ सपत्नीकः स्थितोऽभवत् । 

न प्रबोध्योऽद्ि संप्र इच्.वाचाथ भागैवः | संवाहि- 

सव्यौ मे पदौ जाम्टतव्यञ्च तेऽनिशम् । अविशङ्स्तु 

कुशिकस्तथेत्ये वाह धन््ंवित् । न प्रबोधयतान्तौ च 

तं तथा रजनीचये । यथा तथा महर्वेसतु शख षापरमौ 

तदा | बभूवत्स्ं हाराज ! प्रयतावथ दम्पती ! ततः स 

भगदान् विप्रः समाटिष्य नराधिपम् | सष्वापेकेन पा- 

चन दिवसानेकविंशतिम्! स तु राजञा निराद्धारः 

भावय: कुरुनन्दन ! | पन पातत तं हृएदपवनाराधने 

रतः | भार्गवस्तु सखत्तस्थौ सयनेव तपोधनः | चअ- 

किद्धिदक्ता त॒ ग्यदान्निदक्राम महातपाः 1 तमन्वगच्छ- 

ततौ त सुधितौ असकर्पिदौ | मार्यीपती खनिच्र- 

छलावे तौ नावलोकयन् | तयोस्त, परे चतोरेव यागेग- 

शां कुलोदह्ः। फनरतोऽभूद्राजेनद्र ततो राजाऽपव् 

सितौ । स खु सनाष्दाख् शह देव्या महह्ायुतिः। 

पुनरन्वेषणे यल्नमकरोत् परमः तदा? ५२ अ 

युधिष्ठिर उवा | नदिान्नचद्िते विप्र राजा किम- 

शररोत्तदा | भाग्यं चाद मद्वाभागा तन्दो नड 

पितामह ! । भीद्च उदाच।,चदद्रा स मरहीपाटस्तख्टधिं 

परिच्रान्तो निवहते ब्रीडितो 

नर चे तनः | ख॒ प्रविश्य द्धं रीन नाम्य 

भाषत किद्ग } तदेव चिन्तयामास च्ुवनख 

विचवेद्ितम् | अथ शन्येन नसा प्रविश्य खलन्टह 

पः | ददं थने तस्िच्छयान भ्टगुनन्द्नम्' । वि- 

कितौ ताढि दग तदाशय" विचिन्त्य च । दर्भना- 

स्य व॒ नदा वित्रान्तौ सम्बभूबतुः | यथास्यानन्त॒ तौ 

स्थित्वा सयस्त' संयवाहतः | अथापरेण पाश्वेन इप्वाप 

बह भा्यया। 

क्शि 

स महामुनिः । तेनेव च स कालेन प्रत्यबुध्यत सवो 
वात् | न च तौ चक्रतुः किञ्चिदिकार' भयशङ्कता। 

पुतिबुदसत्, स सनिस्तौ पोवाच विशांपते ! | तेाभ्यद्धो 

रौवतां मे स्ञाख ऽहमिति भारत! । तौ तथेति प्रति 

कय च्धितौ असक्तो | शतपाकेन तेलेन माह 

शोपतस्यतुः | ततः छखासीनख्टपिं दम्पतो संवबाह- 

तः। न च पयाप्रमित्याह भागैवः इसहातपाः | यदा 

तौ निर्गिकासौ ह्व लच्तयामास भार्मवः | तत उत्याथ 

सल््सा स्लञानशालां विवेश ह| हः. परमेव त॒ नासीत् खा 

नीयं पायं बोचितम् । असत्कत्य च तत् स्वै" तलौ वान्नर 

भ्रीयते। स सनिः पुनरेवाथ नु पतेः पग्यतस्तदा । नाद्या 

चक्रतस्तौ च दम्पती भरतप्ेम !\ अथ स्ततः स भगवान् 

सिंहासनगतः प्रभुः । दशयामास कथिकं सभायै 

कुरनन्द्न ! | स हृष्टवदनो राज्ञा समाय कृशथिको 

छनिस् | सि्मञ्जमिति प्राक्त निर्विकारो न्यवेदयत् | 

आ्आनोयताजिति शनिस्तञ्चोवाच नराधिपम् | ख रा- 

जा सचपालद्ं तदन्न' सह भाय्यया | मांसप्रकारा- 

न् चिविष्रांच्छाक्षानि विविधानि च | ,रसालापूपकांञ्चि- 

लान्मोदकानय खाख्डकान् । रसान् नानाप्रकारं वन्यञ्च 

खनिभोनम् | फलानि च विरिल्लाख राज्ञभोग्यानि 

भ्रिशः। दद्रेदकुद् काश्यं भज्ञातकफलानि च | ब्टह- 

स्यानाञ्च॒॒ यद्धग्यः यंद्धापि वनवासिनाम् । स्ैमाह्ा- 

रयामास राजा श7पभयाक्ततः | अघ सर्पन्दस्तम- 

खपतञ्चय्रषनख तत्| ततः सवे सभानौय तञ्च शग्यासनं 

खनिः |. वस्त शम रवच्छाय भोजनोपस्सरै; सध । 

चदेभादौपरामास च्यपनो भृगुनन्दनः | न च तौ. चक्रत 

क्रौध' दस्त छमह्धासतौ | तयोः सश्र ् षतोरेव एुन- 

रन्तड्ितोऽभयत् । वेव च स राजर्भिस्तश्यी तां 

रजनो तदा| सभार्यौ वाम्यदः सखीमान्र कोपं ब्र 

समाविशत् | नित्य सं ख, तदन्त विविध राजञध्सनि । 

शयनानि च ख्ख्यानि परिषेकाञ्च एष्कलाः। वस्तञ्च 

विविधाकारमभवत् सखपाञ्नितम् | न शशाक ततो 

रध् मन्तरं च्यवनस्तदा | घुनरेव च विप्र्भिः पोवाच 

कुशिकं नृपम् । सभ्ये मां रयेना्ु वह यत्र बवी- 

म्यहम् तयेति च प्राह नृपो निर्विशद्कसाप्रोननम् | 

ऋरोडारयोऽस्तु भगवन्न् त सांसाभिको रथः; । इय्, क्तः 

छ खनी रान्ना तेन इरन तद्तच्तः । च्यवनः प्रय वाचेदं 

ष्टः परषरञ्जय ! । सच्जीकुरु रथं कषिप्रं यस्ते 
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सांसामिको रथः । सायुषः सपताकश्च शक्तोदानकयटि- 

भान्} किद्धिणीषखननिर्धषो युक्तस्लोरणकलपनेः । 

जाम्ब नदनिवदधं च परमेषुशतान्वितः । ततः ख॒ तत्त- 

येच. ङ्ञा कलपयित्वा महारथम् | भाग्यो" वाने घुरि तदा 

चात्मानं दक्षिणे तथा । लिद्ण्ड वड्व्यस प्रतेादं 

तत्र चादधत् । खवेभेतत्ततो दत्वा नुषो वाक्यमथान्रवीत् 

भगवन् ! क रथोयातु ब्रगीतु श्टगुनन्द्न !। यत्न वच्यसि 

विप्रे ! त्न याखति ते रथ;। एवसक्तसत्, भगवान् प्रतयु- 

वाचाथ तं नुपम् }. इतः प्रष्टति यातव्यं पदट्कं पदकं 

शनैः | श्रमो मम यया न खादथा मे चछन्द चारिणौ । 

छखखद्धौवः वोढव्यो जनः सर्वञ्च पशयद । नोत् खार्याः प- 

यिकाः केचित्ते भ्यो दाख व हाम् । नाह्जरेभ्यच्च ये 

कामानथं विष्यन्ति मां पथि |, सर्वन्द्ाखाम्यथेषेख धनं र- 

लानि चैव हि । क्रियतां निखिलेनेतन्द्या विचारय पा- 

थिव ] । तख तद्वचनं इत्वा राजा ग्ट्यानथान्वीव् । य~ 

द्यदुज् यान् नित्त चत् खं देयमशङ्कितैः । ततोरलान्यनेका- 
नि स्त्रियो युम्यमजाविकम् । कताङतञ्च कनकं गजेन्द्रा ञ्ा- 

चलोपभाः | अन्वगच्छन्त तम् धिं रजामात्या् खं यः । 

हाहाकतञ्च तत् स्वैमासीच्रगरमात्तं वत् । तौ तोच्छा- 

भो सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ । पु विद्धौ कटे चेव 

निर्विकारौ तमू हदः । वेपमानौ निराहारौ पञ्चाशद्रा- 

लिक्ितौ । कथञ्चिद् हत्वं सौः दम्पती तौ रथोत्तमम् । 

वथो भ्टशविद्धौ च वन्तौ च चतोद्धवम् । ददणाते महा- 

राज ! एष्िताविव कि शुत | तौ ददा पौरवगेसतु ष्ट्य थो- 

कसमाकुलः | अभिशापभयनस्तोनः च किद्िदुकच ङ। 

इन्वशञचान् वन् सरवे पश्यध्वः तपसो अलम् । ऋद्धा अपि 

निग्र" वोचित नेह शक्त्मः। अहो भगवतो वोये 

महे मौविताकनः | रान्नचापि भाव्यं ख चै" पश्यत 

यादस् । चरान्तावपि हि कच्छ्रेण रथमेतं समहः । 

म चेतयोषिकारः वै ददश भ्य्युनम्दनः । 

““भोश्र उवाच | ततः स निर्विकासै तं टदा श्ट्शुङ्ञलो- 

दष्टः । ब्ध विश्राणयामास यथा वेश्रवणस्तथा | त~ 

ब्रापि राज्ञा प्रीतात्ना यथादिदटमयकरोत् | ततोऽख 

भगवान् प्रीतो बभूव खनिरुत्तमः | अवतीय रथग्रे टात् 

दम्यतो तौ खमोच ह } विमोच्य चैतौ विधिवत्ततो 

वाक्यद्चवाच ह | क्लिग्धगन्नीरया वाचा भागेवः सुप्र 

ख््नया । ददानि वां वरः ओष्ठः तं मरुतामिति भार- 

त} सकमारौ च तौ विद्धौ करम्भं सनिखेत्तः | 

५७ 

पद्या ष्टतकषलाम्धां सते हाद्भरतसततम | । अथाव्रवीचुपो 

वाक्यं चमो नाख्यावयो{रह । विश्रान्तौ च प्रभावात्ते 

ऊचतुस्तौ च भागवस् । अध तौ भगवान् प्राङ् प्र 

दस्चयवनस्तदा | न था व्याहृतं पूव्व॑ यन्मया तद्ध 

विष्यति । रसखोयः खखहे शो गद्धगतोरमिद शुभम् । 

किञ्चित्कालं व्रतपरो निवतद्यामौ ह पाथिव ! । स्यत 

खुर शुच } विच्छान्तः पुनरेषयरसि | इडस्य' मा सभा- 

ष्यस्व द्रटाद्ि खो नराधिष)। न च मन्य स्लया कायः 

शरे यस्ते खरुपर्यितम् | यत् काडच्ित इृदिस्छ' ते तत् 

सवे हि भविष्यति । इत्ये वक्त: कुशिकः प्रष्ट ना- 

न्तराद्मना । प्रोवाच मुनिशाह्, लमिद्' कचममथं वत् | 
नमे सन्य रं हाभाग } पूतौ खलो ममवंसबया | संदक्सै 

यौवनस्वौ स्वो वपुर्न्तौ बलान्वितौ । प्रतोदेन 

ब्रणाये ने सभाव्यख्य त्वया कताः} चान्न पश्यामि 

गानेषु खस्थोऽखि बह भावयया। इमां च देवीं 

पश्यामि वपुषाऽपखरखोपसाम् । च्िया परभया युक्तां 

यथा. दृष्टा एुरा मया | तव प्रसादातसं त्तमिदं सवे" 

अड्ासुने } । मैतद्धितन्त॒ भगवंरतयि सत्यपराक्रम ! । 

इत्य क्तः प्रतय वाचेनं कुशिकं च्यवनस्तदा । 

थाः -सभाय्यश्च त्वभिहहेति मराधिष। द््य्क्तः 

समरन्नातो राजभिंरभिवाद्य तस् । प्रययौ वपुषा युक्तो 

नगरों देवराजवत् । नत शनसपाजग्म रमात्याः सषरो- 

ताः । बलस्य गणिकायुक्ताः सवः प्रसतयस्तथा । 

लें तः कथिक) राजा च्चिया परमया ज्वलन् । प्रवि- 

वेश पुर' दृष्टः पूज्यमानोऽथ वन्ड्भिः , वतः प्रविश्च 

नगरं ऊत्वा पूर्वाभिः क्रियाः । भक्वा भार्यो रज- 

मौमृवास स महाद्य् तिः । ततस्तु तौ' नवसभिवीच्छ यौ- 

बन" परस्सर' विगतसूजाविवामरौ । नभन्द्तुः शयनगतौ 

वदुधैरौ श्रिया युतौ दिजवरदत्तया तद् । 
अथाप्युषिग्ट युकरलकीत्ति बज्धं मस्त पोधनो वनमभिराम- 

ऋद्धिमत् । मनौषया बह्विधरलमूषितः खखजं यन्नो 
नगरे शतक्रतोः” इति ५१० 

“भोष्म उवाच । ततः स राजा राल््रन्ने प्रतिबुद्धो म- 

ाम्रनाः | ठतपूबौ द्विकः प्रायात् सभायपं लन" भरति । 

ततो ददश न्टपति' प्रासादं सर्वकाञ्चनम् ¦ मखिस्तम्भस- 

इल्ताश्च' गन्धनगरोपमम् । तत्र॒ दिव्यानभिप्रायान् 
ददे कुशिकस्तदा } पव्व तान् खूष्यसार ख॒ मलिनी 
ख्पङःजाः.। तनम यालाश्च विषिधास्लोरष्पानि च भार् 

ऋागच्छे- 
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ते}; शाहलोपचितां भूमिं यथाकाञ्चमकषटिमाम् | 

 सष्कारान् प्रफु्चांच केतकोहारुकान् धवान् । खशे- 

आन् स्कन्द् फुं वातिरक्तकान् | चम्यकांस्ति- 

कन्ञान् भव्यान् पु वञ्च लानपि । एष्यितान् कणि- 

कारांञ्च तत्र तल्न ददशं ह । थयामान वारणषुव्यांस तथा- 

ऽ्टपादिक्षा लताः । तत्र तत्र परिक्वप्रा ददथे षमही- 

पतिः । कान पदमोत्मलघरान सवैर कदर्मास्तया । वि- 

सानप्रतिमां्ापि प्रासादाञ्छं लरचिभान । शीतलानि 

ख तोयानि करचिदुव्णानि भारत ! | चासनानि विचि- 

ल्लाखि शयनप्रवराणि च| पव्यंहाम रव्रसौवणान 

पराद्गस्रणष्णाडतान | भच्छयमोज्यसनन्तञच्च तत 

तल्लोपकस्ितम् । बीणानादाञ्छ् काव सारिकान 

ष्टङराजक्ाम् | कैकिखाञ्द्रतपलांचच सकोयषटिककु- 

कमान । भयूरान कक.टांबापि दायान जीव- 

खोवकान । चकोरान् वानरान सान् सारसांधक्रसा- 

छयान् । सभन्ततः प्रहदितान् ददे छभनोहरान । 

कचिदपसरदां संघान ग्व याञ्च पाथिव ! | कानाभिर- 
परांस्तत्र परिष्क्तान ददथ ह । न ददे च ताम् भूयो दद्- 

शै च पुननप; | गोतध्वनिं छमधुरं सथैवाध्याप्नध्वनिस् | 

सान् छमक्षरां चापि तत्र एच्राव पार्थिवः। तं दष्ाऽ- 

त्छद्ध तं राजा सनसाऽचिन्तयत्तदा। खपरोऽयं चित्तविभ्ड य 

प समेव तु} खो सह शरीरेष्प प्राप्रोऽखि 

परा द्रतिम् ¦ उत्तरान वा कुड्छन ए्यानय षाऽध्वनरा- 

वतीम् । किच्च द म हदाचय्य' सं पण्यानीत्यचिन्तयत् । एवं 

सच्चिनयग्येव ददर्भं खनिएङ्ग्वम् । तखन षिनाने सवे 

मशिस्तमसमाकुवे । षङ्ाहे शयने दिव्ये धयान ्टयु- 

नन्दनम् । तभध्ययाव् प्रहरमेख नरेन्द्रः सह मायं या । 

अरहहितस्ततो भूयसवनः शयनच्च तत् । ततोऽन्दस्डिन् 

वनोद्धेये एनरेव ददं तम् । कौैण्यां टष्यां समासनः 

जपमानः मद्धात्रतम् । चेवं योगबलाद्विप्रो मोहयामास 

पार्थिंयस् । च्षयेन तद्नञ्चौवति वै चाप्सरसां गणाः । 

मन्धर्वा; पादपाच्ैव सपरमनलरघीयत । निःथब्द्मभवच्चापनि 

गष्ुःकूबं घुननेप ! | कुणवीकमूविषः बभूव च यधा 

षरा । तत; ख राजा ुथिक्षः सभार्यस्तेन कम्मोणा । 

यिखयं परमं प्राप्य तदुद्ा महटड्, नस् | ततः “प्रोवाच 

कुशिको भाया इधेतमन्ितः । पथ भद्रे ! यचा मावा 

तरा दाः खद्र्वभाः । प्रसाद, ख्यस्य किमन्यल 

लपोबलात् । तयसा तदवाप्यं हि यत्त, शक्यं मनोरयेः | 

५२९. 

कशि 

लौ लोकयराच्छादपि छि तप एव विशिष्यते | तपसा डि 

छलप्रे न शक्ये मो्चस्तपोवलात् । अदो प्रभावो ब्रह्य 

पवनस महालनः। इच्छयैष तपोवी्यादन्यान ो- 
कान् डजेदपि । बाद्वणा एव जायेरन् इच्यवागवृ्चि- 

कमणः । उत्सहेदिह ठत्वव केऽन्यो वै च्ययनाहते | 

आह्वप्यः इ्लंभं लोके राच्यः छि लभं नरैः | 

आह्मण्द प्रभावाद्धि रे युक्तौ ख धयेत् । बन्येवं 

चिन्तयानः सख विदितच्यवनश्च वे। सम्प्रच्योवाच नप 

तिं च्विप्रमागस्यताभिति | षय क्तः सहमार््यस्त सोऽभ्य- 

गच्छन््र हगहनिम् । शिरसा वन्द् नीयन्तमवन्द्त च पा- 

चिवः | तस्याशिषः प्रयुज्याय स छनिस्त' नराधिपम् । 

जिषौरेव्यनवोद्धोमान् सान्दयतु पुरुषघं भः ! | ततः प्ररति- 

लापद्नो भागेवो ्ठपतेन्प ! | उवाच च्या वाचा 

तपेयन्निव भारत ! | राजन् ! सम्यग जनानीष् पञ्च पञ्च 

श्यं त्वया | सनःषषटानोन्दियाणि छंच्छान्् क्रोऽसि तेन 

बै । सम्यगाराधितः पुत्र ! स्वधा प्रवदतां दर ||न द्धि 

तै ठलजिनं किचित् , खद्धच्डमपि विद्यते | खचुजानीद्धि 

मां राजन् ! गमिष्यामि यथागवम् । प्रीतोऽखि तव 
राजेन्द्र ! वरश्च प्रतिग्टहातास् । 

क्ृशिक उवाच । खग्निसध्यगतेनेय भगवन् सच्धौ भया । 

वसितः श्दयुशा्हुल ! यच्च दग्धोऽभि तद्व । एध एवः 
वरो छख्यः प्राप्नो मे ब्टयुनन्द्न } | यतृप्रीतोऽि मया 

बह्रान् ! कुलं त्रातञ्च भेऽनध | । एष सेऽकुपरहो विप्र! 

जीविते च प्रयोजनम् | यतद्राज्यफलद्चौव तपस्य फल 

भप | यदि त्य प्रीतिमान् विप्र ! जयि वं श्युनन्द्न ! | 

अस्ति मे संशयः कदिन्तन्दे व्या द्यालमर्सि । ५४ च> 

“च्यवन उवाच । वर्च ब्टद्धयतां मत्तो यश्चते संशयो 

दि | त' प्रत्र नरश्रे। व्व सम्पादयामि ते। | 

कथिक उवाच । यदि प्रीतोऽसि भगवःस्ततो मे वद् भा- 

गव ! | कारं खरोठमिच्छामि सद्ग्टडे वासक्ञारितम् | 

शयनञ्च कथाश्च दिवसानेकवि'शतिस् । अकिथिटुक्ता 

गमनं बड्ड खुनिपुद्ुम्य ! | अन्तद्धानमङक्खाञ्खं पुनरेव चः 

दनम् | पुनञ्च शयनं विप्र ¦ दिवसानेकविंशतिम् । 

सौलाभवक्तय्य गमनं भोजन ग्टे मम । सखपानीय ` 

विविधः यद्ग्ध' जातनेदसा । निर्याण्च रयनाशु स- 

सा यत् कछत' त्वया! घनानाश्च विस्म वनस्यापि च 

दशनम् । प्रासादानां बह्कनाञ्च काञ्चनानां लद्ाखने ! |म- 

शिविदरुमपादानं पथ्य दानाच्च दैनम् । एम द्वादश्नं तख 



क्ि [ २१५२ ] 

श्रोतुमिच्छामि कारणम्| तोय इत्र खुद्धामि चिन्तयागो 

ष्टगृद्रह ! | न चैवालादि गजऋाभिसब्वं स्या विनियम् । 

एतदटिच्छानमि कात्स््येन स्च श्रोतु तपोधन! 

च्धयन उवाच | श, सरमगेपेण यदिदं येन डेतुना | 

म छि शक्यमनाख्यातनेवं एन पाधि व ! । पितामह 

वदतः पुरा देवसमागने | छतवानखि यद्राजसतन्द्रो नि- 

मद्तः श्टखु । बरह्मचच्लविरोधेन भविता कुलसङ्करः । 

पौ चस्ते भविता राजःस्तेजोदीय्यं समन्वितः | ततस्ते 

कलनाशा महं स्वां सषपागतः | चिकौषेन् छुशिकोच्छ दं 

शन्दिधच्ुः कुलन्तव । ततोऽहमागम्य पुरे ल्वामयोच' 

सङ्ोपते ! । नियमं शञ्चिदारपस्ये शश्च घा क्रियताभिति। 

न चते द्कुतं किञ्चिदहमासादयं स्ट । तेन लोवसि 

राजभ | न मबेयास्वमन था | एवं बुद्धि" समास्थाय द्व- 

सानेकविशतिम् | सुप्रोऽखि यदि भां कचिद्धोघयेदिति 

पार्थिव! | यदा त्वया सभाय्े"ण चंशपनो न प्ररी घतः | 

अडन्तदौव ते प्रीतो मनसा राजसन्तम ! | उत्याय चासि 

निष्लान्तो यदि सां त्व सद्ीपते !। च्छः क यासरसो- 
स्थे बं शपेय त्वाभिति प्रभो ! । अन्तितः इनखासि एनरेव 

चमे ष्टे योगमास्याव संसुपरो दिवसानेकविंशतिम् । 

चुधितो मामद्येधाः च्रमादेति नराशिप!। एषं बुद्धि 

समास्याय कर्थितौ बां चवा सया। नच तेऽभत् च- 

्ष्छोऽपि मन्य्सब्ंनसि पार्थिव! | सभाव्यंसनरत्र- 

छ । तेन ते परौतिमष्न हम् । भोजनञ्च समानाययर यत्तदा 

दीपितः भ्रया। क्ष्या यदि मात्सयौदिति तन्मि 

श्च मे | ततोऽभ रथमारूहयं त्वामवोच नराधिप | 

शभार्व्यो मां बष्स्नेति तञ्च त्व' ढंववांस्तथा । अविशङ 

नरप्रते ! प्रीतोऽच्चापि तेन इ । घनोद्धगे^ऽपि च कते न 

त्वां क्रोधः प्रधधत्रेत् | नतः प्रोतेन ते राजन् ! एुतरेत् 

कतव तव | समाय्यंख बनं भयस्तदिद्धि भनुज्ाध्चिप , 

पर्वं तव! चैतदो प्ठग सन्द्थैनं छतम् । यन्ते वनेऽ- 
जिन्न पते! र्टः दिव्य' निद्पेनम् | खर्गोदह् चस्या राजन् ! 

चरर पथिक | रुष्टर्तमहटभतोऽसौ सभाय्येःण 

ऋपोत्तभ | | निदट्यनाथ' तपसो धम्म च नराधिप! | 

तचवासोत् खहा राज सद्चापि विदितः मया । ब्र 

गय काङ्कमे दत्व टप षटयिगोपते!  घ्वसनव्र नरे- 

न्दत टेबेन्द्रत्वं मराधिषप! | एवमतदययाख त्वं नाह्यमण्न 

लात | ङ्ख भम् | बाद्धापे सनि चर्पिल् छषित्वे च तप- 

खिला) भविध्यत्येष ते कामः कौभिकात् कौभिको दि- 

ञि 

लः दतौय' पुरषं तभव गा्मखत्य' गसिष्यति । गंश- 

खत पाथिवश्रेष्ट! श्टगु दामेव तेऽखा । पौ चस्ते भमिता 

विप्रस्तपस्ली पावकद्य् विः | खः सरेवमचुष्याखां भयम्- 

तृपादयिग्रति | ्रयाणामेव चोकानां सत्यमेतर्बदीमि 

ते | बर' ष्टण राजे ! यत्ते मनसि वत्तंते । तोच - 

याला गमिष्टराणि एरा कालोऽभिवसते । 

क् शिक उवाच | एष एव बरो मेऽद्य यस्ख' प्रो ब्धा 

चमे ! ¦ भवत्वे तत् यथात्य त्व' भवेत् प्ौख्ो भमान ! । 

ब्राह्मण मे क्, लख्यास्तु भगवन्लेष मे वर:। एइनञ्चा- 

ख्या तुभिच्छामि भगवन् ! विस्तरेण यै । कथमेष्यति बिप्रस्व' 

क्,ल' मे ध्टगुनन्द्न । कासौ भविता बन्धुर्मम क्प 

सम्मतः | ५५२ 

च्यवन उवाच । खवशन् ̀  कथनोय मे तञतन्नर पद्व ! । 

यदं ' तवाहखच्छे त् ̂ संप्राप्नो मदलाधिप ! । ग्यगुयां 

चसच्िया याच्या नित्यभेतञ्जमाधिप! । ते च मेद् गनि- 

धरनि दं वदुक्तन दना । चचियाच श्टगृन् स्वात् 

बधिषयन्ति नराधिप ! | ख गभददुशन्लन्यो देषदशण्डनि- 

पीडिताः | तत उतृपतसग्रते‹।कं श्र्गोलविदञ्च नः । 

ख्यो नाम सह्वातेजा च्वकनःपसनद्य् तिः। स नैशो 

काविनाशाय कोपाग्नि' जनयिष्यति । मदी सपव त- 

वना यः करिष्रुति मखखसात् | कच्चित् कालन्तु वद्जद्ध 

स एव गमयिष्यति । चछदरे बषवावद्घो प्रप्य मि- 

सत्तमः । एत्वं तसय महाराज ! चकं च्टयुनन्द्नम् । 

सात्तात् ठस्नो धनुकेदः सख॒पस्यास्तेऽनष ! । चेच्िवा- 

याणटणामभावाच दू वयुक्तोन दखेढठमा। सव॒ तं प्रतिरट- 

वव एच्च संक्रामयिषय्रति । जमदग्नौ सद्धाभागे तपसा 

भावितात्मनि | स चापिश्चयुशादःलस्त वेदं धारयिषदरति। 

कुलात्त, तष धस््मन् कन्यां सोऽभिगभिष्यति । 

खद्धावनाये भवतो वश भरतषभ ! । गाधेदुं दिठिर' 
प्राष्व पौ तब महातपाः । नाद्यं चत्रधम्मायां 

एतरखत्पादयिषदुति | छतिय' विप्रकमांण इ ङखतिभिवौ - 
जसा । विश्वामित्रः तव कवे गावः एत्र खधाभिंकम् | 

तपसा महता यक्त प्रदाखर्तिं मह्ाद्य् ते ! । ख्ियौत् 

कारण तत्न परिवत्तः नविष्यतः। पिताबद्धनियो- 

गाद्वौ नाग्ययैतद्धविष्यति। तोये घुरुपे तम्य नाद्य 

त्वपेष्परति' । 

<(भीग्र उवाच ॥ कशिकस्तु सनेव क्य' च्यवनस्य महा- 

कनः | त्वा इष्टोऽभवद्राजा वाक्यञ्खं दवाच ह 



कशो 

एवमस्ति धमात्मा तदा भरतसततम ! | च्यवनस्त्, म- 

तिलाः पुनरेव नराधिपम् । वरार्थं नोदयामास तच्च- 

वाचस पार्थिवः | बाढमेव" करिष्यामि काम" त्वत्तो 

महान ! । नह्मभूत' कुल' भेऽ, धम्प्र' चाख घनो 
अवेत् । णवछक्गस्तयेत्ये वं प्रत्य क्ञा च्यवनो निः । 

अमरदन्नाय नपति' तीं याला ययौ तदा । एतत्ते क- 

यित समभे भया कप ! | गणां कुथिकानाश् 

ऋभिरखम्बन्धकारण्णस् | यथोक्गष्हषिण्णा चापि तदा तद्मव- 

चप!” ५६ । कृथिकस्धापत्यम् अण । कोथिक् तद्- 
पत्ये पुरी स्तिया खौप् हेमच° उनिमेदाथेकता- 

मालोक्य जमदग्निःपिल्रथेकतोक्गिः कद्र मे तनृमला- 

न्यव्रोक्तिञच चिन्त्या | २सत्नं'टे हेम च०| श्यिभोतकडकते 

ष" विश्वः ४केकरे ति" ५ अथक के राजनि° .६तेलथेभे 
घ" शब्दम कुथौ+सखाये क | कथिका ऽफले सनी 

क शित लि" कुश-द्तच। ललभिचिते उखा 

क चिन् लि कथोऽस्द इनि | बुशयुक्तं “दिनेऽ्मे व 

विप्रेख दीक्षितोऽहं यथापिषि। दण्डी षण्ड कुशो 

चरौ रताक्तोमेख लोडतः'” भारखाह०१४य० रवाल् सोके 

सनौ डेमच० । 

क् भिष्वि(स्गौ) खौ कुत्षिता भिभ्वौ एषो° वा खः । 

भि्वनेदे उ° । “खादय सूलकजाश्च शिग्वा कुशि- 

न्बिषन्ञोप्रभवाख शिम्बाः | प्रया पिपाके मधरा रसे च 

बलप्रदाः पित्तनिव्षग्याख् चद । [फाले मेदि° । 

कौ सती कृथ-अयोविकारेऽय केष नि०। लौ हविकारे 
कशो(सौ)द् न° इ+खद्- शणो वा सद यः | ददाथे 

धभप्रयोगे अमरः “कुभो(सौ)दडदि ई शय्य' नात्येति 
सलशदाष्टना'” अर स्मृतिः | रेरक्तचन्द्चे तन्त्रसार | 

नज्ाश्ा कथो (सौ)दविन्द्र' गोमयश्च॒ करोषकम् | 

विबोधय ग्रटिकां लत्वा लपसेष्छयाश्च कारयेत्" 

क्.भथौ(सो)रक ° कुत्सितः शो (सौरोयन्र कम्ये वा कम् । 
कपे्ेन कुरिठिगखलके सेल्रादौ | वतः चठरणथ्यें सख्या* 

ढञ | कौशी (सौ)रकेय तत्सच्धिशषटदेयादौ ति. 

क् शौलव पुण कृद्ठितं शलं कुगति*अस्त्मयै ब, कौलं बाति 

वा-क-वा | १कीत्तिसश्चारके नटे,र्चारण,९गायके च । 

कुशौ लबडन्य्' नाखप्रचारकत्वात् भ्यालमीकौ भनौ । 

“यच्चावत् न; पूवे † 

परकुव्ध न्ति साण्द्० | 

। “चऋनि- 

अन्ट्चि ५नटमात्रे अमरः | 

रङ्खःविद्नोपय्ान्तयेः' कुशोकवाः 

कुशश्च लवश्च एशो। €कुशसवयोः दि* हेम च 

[ २१५३ | क्ष 

जिच ङ्ा्मामाबुभौ रामः कुथोयवौ'" रामा छ* 

१०७० | लिकार्ड येमे कुधौवशः इति वाखमोक्यथे" 

पाठः खिपिकरप्रमादल्लतः | 

क शम्भ पए क+पुम्भ अच | कुद्म्मथन्दायै हारार 

क् शुल ए" कथ-कूलच । १तुषाग्न, जटाधरः रचञ्चश्ठोषके, 

इ्टकादिनिम्मिते घाम्यादिख्यापनाद्ै रख्याने च| 

हेमच, “क् ूलमूरणाढकेः"' सृतिः 
कपूकवान्क ए कुथूकपरिमित धान्य यद्ध । यावता- 

धान्येन वभय" खख सत टुम्बस्य स्रला्यद्ध॒निवाँहो 
भवति ताबन्द्राबरसद्धितघान्ये श्विप्र । कम्पीघान्यथन्ट् 

विद्रतिः। 

कूओेशय न° कथे लले येते थो-अच अलुक् स* | पद्म, 
“कृथेश्येरलर जलाशयोधिताम्”” भाषः । २सारसपलति- 
शि, अमरः । श्कणिकारदक्ते यब्द्चिन्ता । कदौपस्थं 
४पव्ं तेरे ए" कथशब्ड विद्तिः [जले 

कशोद्कं न° कशलंखषटखदकम् शाकर०। दाना" कथसड्िते 

कष निष्कं करयादि० परण सक, सेट | कष्णाति ऋकोभीत्। 
निरस्तु वेट निरकोधौत् निरक्षवत्। चकोष । निष्काभसे 

शयत्तापरिच्छ दः, मध्यस्वितख, वस्तुनो बहिनिःसार- 
शु । “श्शिवाः क्णान्ति मांसानि” “ततोऽकुष्णात् दथ 

सौवः कर्ः प्राणान् वनौकसाम्" महिः। का सेर् 
कित् | “कुषित्वा जगतां सारम्” मदिः कम्मक्तरि 
सावं धातवे श्यन् वा पर । कुष्यति ते वा पादः | चा 

बंधाठके ठ न परोकषदम् श्वन्न्नियोबधि्टत्ात् 
कोषिषीष्ट पादः | 

व्नु+सादश्येन वर्भिद्धारण्य ढचेनानकृष्याति 

खभि+व्ाभिद्ष्टेन निःखारणे “न बालकखनासास्लोतो 

दशनविवराग्यभिङ्ष्णोयात्'” स्यतः 

ऋअव+आधोनिःसारये दलेरवक्ष्ाति बिन्कौर | 

जिर्+निष्कासने । निरकचचत् निरकोपौत् ननिष्कोष्टा नि- 

ष्वोभिता । “निष्को धितव्यान्निष्कोद्” प्रायान् ट्श 

खात्मजात् | आदाय परिधं तस्यौ ब्लाच्िव्क् षित- 

दरुमः" मिः ““कोटनिष्क्, षित धुः" भट्टिः “उपान्तयो 

निष्क धितं विहः" रषः । ब्भ द॒ मणव्यत्ययोऽपि 

कचित् दभ्यते ^भ्यमपुरुषा अयखयैरग्नितप्तेः संटंशंखखचि 
निष्कुषन्ति” माग° ५।२६।१९। 

कषल लि° कुष-बा° कलच् । दे पटौ मरतः [कोष 

कुषाकु ए कष-्रजु | रक्षौ र्वङ्कौ रस्ये च उचा, 



कष 

कुषित् अब्यनङञविद्+एषो०। श्बाङ्ल्ये रप्रशंसाया्च मनोरमा 

कषित लि" कृष-क्त। जलमिचधिते उणादि° । 

कषोद म° क+खद-श एटमो° षतम् | हृद्याय घनप्रयोगे भरतः 

क् पोतक ए छषिभेरे । तखापव्यम् काग्ठपः ठञ् । कौषो- 
लकेय तदपत्ये काश्यपे । अन्यत्रा खत इञ् | फौषी- 

लकि तदपत्येऽकाशयुपे। ततः उपकादि° ह्वे ऽइन्दे च 

मोलप्रत्ययख लुक | 

कभ क्षेपे कण्डा°पसकभयेट् । कुषुभ्यति खकष््(भो)भ्यीत् । 

^भिनद्धि ते कुषभ्य' यस्ते विषघठानः'" यर २।३२।६। 

कुषुश्यक ए स्तो कषम ल् वेदे भो° टम् यलोप । 

कुष्ट 

जके ““कुकम्धभकसतदबवौ दुगिरः प्रवत्तं समानकः" षर 

१९१।१६। “कषनप्कोनक्लः” सा० 

ए मन्कुष्याति रोगम् कप-कूथन् । (कुड) प्रसिद्धे हशमेरे 
'“ङुषष्णं कटु सवादु पक्षलं तिङ्कं ख्ख | इन्ति वाता 
स्तदीसपकासङुषटमरूत्क फनः 'भावगप्र। तद्ध दास्तेवोक्ञा- 

यथा “क्त एन्करमूलं ठ पौष्करं इष्करं च तत्। पद्म- 

पल्श्च काश्मीरं कषठभेदमिमं गुः” | यद्ध ते ए- 

लादिकगणे रलातगरकुठे त्यादिना, सख्तकादिकगखे च 

छस्ताङरि्रे लु पक्रमे विभीतकदुठे त्यादिना उक्तः ।“रोग- 

मेदे तत्स्वद्छपनिदानमेदादि भावप्र दर्भितं वया 

“विरोधौन्धद्चपानानि दरद स्तिग्धयणि च । भजतामा- 
गताजञ्छदिं भेगां चान्यान् प्रनिवुताम् । व्यायालमग्निता- 

पञ्चा्यतिसुक्घानिभेविास् | भोतोच्णलङ्घना हारान् ऋमं 

भूक्घा निभेदिणाम् । ब्म चस्नयात्तीनां दुतं सोताब्ब्- 

सेषिनाम् | अजीर्णाव्याशिनां चापि पञ्च॒ कम्प्पचारि- 

शास् | गवाच्नट्धिमतृखादिलव खास््नितेवि णाम् । 

माधमलक्पिदाच्नतिटक्षोरगु्धाथिनाम् । व्यवायं चाघ्य- 

जीर्णे उदं दिवा निद्रानिधेविणाम् | विप्रान् गु्न् ध्- 
यतां षापं कम्मं च बरर्दताम् । वातादवस्त्रयो दोषाष्ल- 

गरक्र मांदनम्ब् च | दूषयन्ति स हवाटान सप्रको दव्य 

संहः | दतः दुष्टानि लायन्ते सद्रपैकादधैव 

च'` | बिरोधोन्यद्नपानानि चौरमषृख्यादीनि व्याया- 

मभिव्यादि । ्रतिभुक्ता व्यायामम्, ्ग्निसन्तापस् 

अग्निरुपलचणं द्र््थादिखन्तापञ्च निपेविग्णमिति। 

कद्त् योगे ण्ठीप्राप्रा हितीया तु निवचनाव् । 

रयभपे ऽपि ““शोनोष्ण' लङ्कुनारारानिव्यादिष्वपि हि- 

तीया। क्रभं-षिधि', वर्नेललादि। वघम्प्त्व 

खति दरू तमविश्रस्व पाने ञान शौतम्ब,कैविगाम् 

[ २१५४} ` कष्ट 

अजोणाध्या्िनां भूक्त ऽजो भूक्रवताम् | पञ्च 

पश्चुकमद्रणि वसमविरेकषशस्यनिर्- 

हायुवासनानि तेष छनेषु खपचारि याम् । नवान्नदधि- 

मतृब्यादि आहारादि चेविनास् | ब्यवायभिव्यादि । अन्न 

जोश बिदग्धादिद््पे सति । व्यवायं मेदयुनं निषेविणाम् 1 

दिपाजिद्रानिषेविष्याभिति भिन्नो हेव: । च्यम् अ- 

पिभवताम् । दोषडुष्यसं प हाया इ । वाताद्य इ यादि- 

न्द्न निष्वपि प्रतीतेषु वय इति पदं सर्वेषु कुष 

्मयाप्यामपि वातादोनां इष्टत्वनोधना्थम् । त्व्, रस, 

म्ब, लसीका । अथ संख्यामाह । अतः कुष्टानामित्या- 

क््यापरचारिणां 

दि। अतः पूर्व्क्रदोप्दरूषय्रसठदायात् । सद्रपैकादभ्- ` 
घेति संख्याविष्छे द्पाठेन सप्रानां मह्ाकृत्वमेकाद्थानां 

शदरकृत्व' बोधयति | तत्र महाकठान्या ह “पूवः तिकं 
तथा सिद्धः ततः काकणक तथा| पण्ड रीक्षच लिह्धाके 

 अङङ्ृ्ानि समर च” । पूमैलिकं कंपालौदन्बरमण्डला- 

च्छम् | सिद्मयब्दोऽकारान्तो नएुसकः| न्त कथं 

खिद्मख महाङुष ुणना छद्वतेन शुद्र घ॒ उक्तत्वात् 

चातुप्रविष्टः सिष्य त खान्द्ौकुष्मेव च | एव'विधख 

सिप्र चरकेण महाक षु दभितत्वात् । एषां मह्ाङ- 

इत्वर शो घ छत्तर त्तरघात्वगाहनात्-उल्वणदोषजन्यत्वात् 

चिकितूसाबा्धल्याञ्च | च्व क्दरक्षान्वाह ““एककुक" 

खतं पूर्व"गजचभे ततः ख,तम् | तत खमदलं प्रोक्तः तत- 

` खापि विदर्धिका। विपादिकाभिधा शेव पानाकच्छ स्ततः 

परम् । दद, विस्फोटकरिटिभालसक्रानि न वेष्टितम् । सद्र- 

कष्ठानि चैतानि कथितानि भिपम्बरैः'" । मण ददूः कषय 

शुदरकृेष गणिता ९ छतेन न इङ ण क्तत्वात् । उच्यते 

रसितावगादम्ला ददूः चते महाकु षु छक्ता । असि 

नैतराऽनवगद्मूला ददः चुदरकृरमेव | रणवः विक्राया 

दद्रवाञ्चरकेय चुद्रक् षु टित्वात् | कृषानां लिदो- 

घजवेनौकत्वे ऽपि दोष्ोल्लणतया सप्रदात्वमाद्ध | 

“ङुठानि स्रधा दोषैः पुचग्हनेः सम(गतेः| 

स्वे च लिदोपेषु व्यपरेशोऽधिकश्चतः'" | सर्वेष्वपि 
विदोषेष व्यपदेशः कप्रालादिसंज्नाखेषाभटाद्- 

शपः यदधिकल्व' ततः कुष्ठानि पप्रधा, दोषेः कथं- 

भूतेः पुथगृहन्हः समागत सङ्गतेः ख पिनितेरिति या- 

बत् | अश्ायमथैः । किमपि कुष्ठः वातोलखष्ं, किमपि 

पित्तोखू य, किमपि कफोल्लणं, किमपि वात ख प्रोल्व णं, 

क्रिभपि पित्तकतेप्रोखण्यम्.किमपि बातपित्तोल्वल',किमपिः 

१ °» कर र क 
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नदो पोल्वरूमिति । प्यङ्पमा ह “अति द्न्णः खर सपथे; 

लेदास्बेदविवथेता | दाहः कण्ड.स्तचिसवापस्तोदः 

कोटोक्लतिः कमः । व्रणानासधिक' इलः भोपोत्मत्तिचि- 

रस्थतिः । ट़ानामतिद््च्त्व" निनित्तेऽल्से ऽपि कोप- 

नम् | रोमहर्भीऽखटजः काक ¶ कृटलक्षणमयजम्'” । 

शतिक्चच्छः अतिख्दुः | अधवा घर्मादिप्ररुदरऽपि खेदा- 

भावः । त्वचिखापः स्यर्न्नता | शोदोतपत्तिः त्रणा- 
नाम् । “दूषयन्ति छ्षथोसन्य निञ्चलत्वादितस्ततः । तचः. 
कुर्वन्ति वैवण्यं ' दोषाः कुषटछशन्ति तम्” | येनोलवणेन 
यत्क्.स॒त्पद्यते तदाह । “वातेन कुष्ट" कापाल पित्ते 
नौदुम्बर' कफात् । मर्डलाख्यं विचचीः च छत्ताख्यं 

वातपित्ततः । चमैककषटकिटिभ' सिद्मादसविपादिकाः। 

वातश्च ्नोद्धवाः पित्तकफाहदर,शतारूषो । सपुणडरीकवि- 

श्फोटपामाचर्मद्ल' तथा । सवैरेवोल्वयोर्दोपैराइ्ः काक- 

खक बुधाः"? | विच्च च कफादित्यन्वयः | पर्ड रीकं 

सविस्फोटं पामा चमेदल' तथा पित्तकफादित्यन्वयः | 

अथ महाक्ानां मध्ये कपालख लच्तणमा ह । ““जष्णा- 

रुण' कपालाभ' यद्र ्ं परुष ततु | कपाल तोदब- 

ल" त् कुष्ठः विषम" स्युतम्" । किञ्चित्सष्णाः किचचि- 

दरुणा; ये कपाला; स्फ.टितस्छत्पावखण्डाः“ख परा*९ति 

यावत् तद्वश्च', परुषं खरद्खभेम् | नलु तदुत्वक् कपा- 

लस् कपालसंत्तं, विम इुिकित्खम् । ऋौदुम्बरमाह 

“उदुन्बरफलाभास' कमौदुम्बर' वदेत् । रुग् दा हराग- 

करण्ड भिः परीत रोमपिञ्चरम्”” । गरौदम्बर फलाकारन् | 

भगडलमाह ““न्रेतरक्त' स्यिर' स्यान" द्िग्धष्टद् सच्नम- 

ड़ नम् । ठ्करमन्यो न्यस सक्त' कछ" मग्डलडचगते । 

शरो तरक्त' किच्चिच्छेतः किद्धिद्रक्रम् | स्थिर चिकित्सां 

पिना अविनाथि, स्यानम् आद्र, क्जिध' सस्ते दम् | 

उत्सन्नमण्डलम् उद्तमण्डलम् | रच्छं कष्टसाध्यम् । 

अन्योनय्रसंसक्तं परखरभिलितस् । अध सिरसा 

“श््वेतताच्नञ्च तलु यत॒ रजोष्ट" विधञ्च ति । प्राधेखोरसि 

तत् सि्रमलावूकद्ठमोपमस्'"। श्रोतवाल' शेतं तासम् । 

तु नचुत्वक्। प्रायेष्णोरस्ति प्रायथ्द्ादन्यलापि बोद्यव्यस् 

काकणसा ह “यत्काकणन्तिकावसणं मपाक' तीत्रवेदनम् । 

लिदोषलिङ्क तत् कु काकणं नेव सिष्यति| काकण 

न्तिका गुञ्चा | य॒ञ्जावखंत्वेन सध्ये कठष्णमन्ते रक्तस् । 
अथवा मध्येरक्त मध्यान्ते कष्णम् । अपाक सखभावात्। 

बिदोषलिद्धनस्-सव्वे'मां कुषटानां लिदोषजलत्वे ऽपि उल्व- 
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*एदोषलयलिङ्गम् | पुण्डरी मा र «“तत् श्रे तं रक्त पव्यं न्त" 

एण्डरीकदलोपमम् । सरागच्चव सोत्सोधं एरडरीकं 
कफोल्वणम्” दण्ड रोकदलोपम' पुण्डरीकं श तकमलं 

तत्मलोपमस् सरागञ्चैव । अत एव शेतं, रक्तपव्थंन्त' 

अन्ते रक्तम् । सरागमिति अत्ते लोह्हिव्याध्िक्य 

बोधनाय म् | सोत्रोधस् उद्भतम् । 

““ककशं रक्तप्यं नलमन्तःश यावं सपेदनस् । यद च्जिन्ञा- 

रुंस्यानरूचजिह्ध' तदुच्यते?” | रक्तपर्य न' अन्तरङ्गम् 

अन्तःशयरावं मध्ये धूववखैस् । कऋच्तजिह्वासंस्यानम् 

क्यो भदव.कसतस्य जिह्धाठति । अथ चुरान मव्य 
एकङुटगज चमप णोखं णमा इ ““असेदनं भहावासं 

यन्धत्खशकलोपमम् | तरेककुष्ठ' चम्मं ब्धलङ्ख- 

जच उत्” । महावा मास्थानस् । सत्खशक- 

खोपभम् वत्र शकलशब्टेन लक्षणया त्वरुच्यते | 

तेन चक्राकारमभम्बकपल्रसदशं भवति | एकक्मिति 

सद्रङेष् खृख्त्वात् | चन्द ख्यं गज चती ख्वस् वलं 
स्य॒ लम् गजचरं वत् खं कष्ण च.| अय च्दंदटल- 
माह “क्त सूलं कण मत् खस्सरोटं दलयत्यपि । त- 

श्म रकमाख्यातं स्यथरूसदनञ्च यत्?” । दलयत्यपि 

विदारयत्यपि चरमैति शेषः । विचञ्धिंकामाह “सकर : 

पिडका थय्रावा बह्धसाव्रा विच्ंका'” | पिडका सुद्रपि- 

इका} नतु चुद्रङछानां कथसेकादशत्य' विपादिकाया- 

कत्तजिह्वकमाद् 

दादश्लसम्भवात् उच्यते| विद्दञ्जिकेव पादयोर्भवन्ली 
विपादिका तेन संख्यान विरेकः! अनणव भोजः ““दाल्यते 

त्वक वरा खच्पाण्योर्गेया विचर्चिका । पादे विष(दिका 

त्तया स्वाभमेदाद्क्िचश्जिंका'" | दाद्यते विदार्यते । 

केचिदिचर््िकातो विपादिजां भिन्नामाडः। विषादिका- 

माह“वेपादिकं पाणिपाद ट नं तीववेदनम्"। पाथि- 

पाद्स्फ टनं पाण्योः पाटयोञ्च स्फ़,टनं विदरणं येन तत्| 

पाभामाह “द्वा बाहाः स्ावयन्त्यः प्रदाद्धाः पामे- 

त्यक्ताः पिडका; कण्ड,मखः'' | पिडकाः परोडयन्तोति 

प्डिका इति त्िवकादित्वात् निपात्यते : कच्छमाड 

“सेव स्कोरैजोब्रदारहैरुपोता न्नोया पारयोः कच्छ रुपा 

स्छिचोद्च'" । चैव पामा स्फोटः महद्भिः, स्फिचौ-पोथौ | 

ददूमाह “सकण राग पिकं दद्रूमण्डरस्द्तम् ` । ददू- 

मण्डल शोत् प्तिमत्, शद्गतम् उच्छनम् । विस्फोटमादह 

स्फोटाः शगावारुणाभासा विस्फोटाः ख्यस्ततुत्वचः 

किटिभमाङ् ग्दाखं किणंखरस्सशपर्ष किटिभस्मतस् | 



कुष्ठ [ २१५६] 
4 

शष्कव्रस्थान' तदत् 

कक पस्पथेम् । परुषं खम् । अलसकमा ह “+कण्ड - 
मद्भिः सरागेञ्च गण्डोरलसकं चितम्” गण्डं : सहापि 

डकाभिः चतं देदितम् | शतारूराह “रक्तथगाव' स- 

दाहा्ति शतारः खात् बह्व्रणम्"” । अथ सप्नषातुगतानां 

कुष्टानां लकच्षणान्याह तत्न रसगतख लच्रणमाह 

““ल्वकस्ये वेवण्यं मङ्खष कटे रौ रञ्च जायते । त्वकस्तापो 

रोमहषः च सदस्या तिप्रवत्तं नम्” | त्वकशब्ट नत्र रस 

उच्यते धातुप्रस्तावात् } स्वक्स्यत्वाञ्च त्वकसवापः स्प- 

शन्नत्वम् । त्वकसाष इत्यादिक केचिद्भक्रगतख लिङ्खः 

मन्यन्ते | रुधिरगतमाह (कस मि पूयकदच व कष्टे शो- 

खितसम्भवे"" । विपूयकः षिगेषण पूयः । अथ मांस- 

गतमा ङ “बाल्यं वद्गाशोषद्च काकं पिडकोदमः । 

तोदः स्फोटः {विरवच्च कु मांससमाच्िते% । बाह्ल्यं 

कुष्ख पुषिः । पिडकोद्गमः चुदरपिडकोदमः स्फोटः 

हृ हत्पिडका । स्थिरत्वम् असञ्चारित्वम् । भेटोगत- 

साह ^“कौ द्ःतिच्चयोऽङ्खमनां सम्पदः च्षतसमेणम् । 

शतप्रसारो लिद्धगनि पूर्वख्क्तानि यानि च | -मेट्ःस्यान 

गते लिङ्क" प्रागुक्तानि तधैव च” | कौण्य' इहस्तनाशः । ॥ 

अङ्कानां सम्पदः अङ्भ ङ्कः, च तसपणं क्षतप्रसरणं, पू- 

वोक्तानि रक्तमांसगतलिद्यनि। अस्िमव्जागतमाद्ह 

“नासाभङ्कोऽक्िरागच चतेष॒ क्रिमिसमवः। सखरोप-. 

घातः पौड़ा च भवेत् कुषेऽस्थिमचञ्जगे” | शुक्रगतमाडह 

“दम्पत्योः कु्बाह्ल्धाद इष्योखतशुक्रयोः । यदपत्य' , 

तयोजातं ज्ञेय तदपि कुषितस्" । न॒ शुद्शोखित- 

शुक्रयोरे दम्मत्योगेभसम(वः इटशोखितश्ुक्रयोः 

कथम् अपत्योत्पन्तिः १ यन आड शुखतः ^“का- 

माच्धियूनसंयोगे णुडधोणित एकजः | गमैः सञ्जायते 

नार्याः स जातो बाल उच्यते” ` अथान्यञ्च “वातादि- 

इषटरेतसोभ्पव्योतृपादनेऽश्नम्ाः'2 इति | उच्यते । गर्भो- 

$ शुद्धो बोड्व्यः। ऋणशुद्गगर्मोऽपि इष्शोणितश्यक्र- 

योरपि भवति गतकर्याखखवधिरादोनां सम्भवात् | 

शोणितमात्तं वम् | कुषित" कु सञ्जातमस्ेति तार- 

किणखरस्यथेम् किणः 

कादित्वादितच् | शक्रा वगतं कुटमपत्ये न व्यज्यते 

इति तातपद्यंसू | कुरे घु उल्ववातादिदौषलि ङ्भ! 

“खरं श्यावारष्व चतं धात।त् कुष्ठ सवेदनस् । पित्तात् 

प्रकुपिते द्ाहरागस्ताबान्वितः मतम् | कफात् क्वोद् घनं 

क्जिग्ध. सरण्ड गेत्यगौ रषम् । दिलिङ्ग दन्नं ङुष' ति- 
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लिङ्घ' सान्निपातिकम्" | खरः कर्कशम् । श्यावारुणं 

श्राव वा अरुणं वा| प्रकुपितं एति द्चह्धबम् । 
क्ेदम् आदरं तायुन्नाम् घनं पुटम् । साध्यत्वादिकमाडइ 
५"साध्य' त्वपक्कमांसस्थ' वातस एाधिकङ्ध यत् । नेदोगं 

दन्दजं जाप्यं वज्ये' सव्लास्सिसंखितस् । क्रिमिलदा हमन्दा- 

ग्निषयुक्त' यत् वरिदोषजम्'" । वातजे बाभिकन्च यत् 

शतेन सिध्म कङ्गज चम्ड विपादिकाकिटिभाकुसकानि 

साध्यानि | मच्जागतं शुक्रगतमग्यसाभ्यस् | लमि- 

बांँह्यरोऽपि वञ्च इन्यन्यः। अथारि्टमाह “प्रभिच्च' 

प्रस् ताङ्गञ्च रक्तनेत' हतस्वरम् । पद्धक्डं गुणातीतं 

कृषं ₹न्तौ ह कुषिनम्'” । प्रभिन्न' विदौ शम् । इतखर 

चषेरस्तरस् । पञ्चकम युणातौ तस् आस ञ्रातवमनादिपञ्च- 

कश्म गुणम् । अथ त्वगदुिसास्यात् कुएमेदत्वाधालैव चि- 

लमा (टं कसम्भव' चिलः किलास" चारुणं भवेत् । 
निदि टमपरिखावि लिधाढ्वस'्यम्” | कुषौ कसम्भव" 

कुन सरहैकः समान; सम्भवो निदान" यख तत् । अथ 

श्वि्रख भेदमाह किलासद्ारूख' भवेत् | श्विव्रमेव रक्तमां- 

साच्रथात्किलासमम्खञ्च भवेदिदयधः} नयु ङ्य शिन 

स्ख चकोमेद इयत आह निदि टमपट्साबीनि दिलम- 

परिखावि भवति कुन्तु खावि अथ च ति बातूद्धवस- 

खयभिति | व्रयोधघातवो वातपित्तकफास्ते स्थः एवर् र्+ 

तम्य उड्वो यख तत् श्वित्रम् । अथ वा व्रथोघातवो र~ 

कमांसभेदांसि सच्रयोऽधिष्ठानं यख तत् | कुष्न्तु सा- 

न्निपातिक सवैधातुगत' भवतीति भेदः| दोषभेदेन लच्- 

शभेदानादह ' वाताद्रू्वारुख» मिद्ात् ताज कमलपलर- 

बत् । वदा रोमविध्वसि, कफात् खेत" घन युर । 

रकण क' क्रमाद्रक्तमां समेदःच चादिभेत् । वरे नैवेदयुभयं 

कड तद्चोत्तरोत्रम्` । अरूणमौषञ्ञो हितस् । कमल 

पत्रवदित्वनेन सध्ये श्र तमन्त लोद्ितः बोधयति | घन" 

सम् | क्रमाद्रक्तमांसमेद्ःख चादिशेत् | तथा च चरकः 

¢“चरूणं रक्तमेवान्ते ता पित्ते पलङ्खनते) शेतं ज्ञे्रखि 

नेदःस्थे त्रः कुर" परापरमिति” उभय" हिविधमपि ` 
श्चि वेन रैदुगेव | अशण" तः शतञ्च दोषभेदात्। 

द्िविधं दोषजं व्रणं च । तथा च भोजः “श्वित्र' ठ हि- 

विधं विद्यादोधज व्रणजं तथेति” । चित्र साध्यमसाध्य- 

च्चा ““अगुकरोभवद्लमद्धगुयुक्तमयो नवस् | अनम्नि- 

ए्धज साध्य च्वि वच्य मतोऽन्यथा'” | चअवह्धल 

शच । अन्यञ्च॒ “गुद्यपाख्ितद्णौ्टेष॒ जातमप्यतचिरन्तः 
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मम् । वव्लं नीय" विशेयेण किलास सिद्धिमिच्छता” | 

यद्य मेहनम् भगञ्च तलमत्र पदतल', तत्र जातं छछते- 

मान्तेजातजिति सामान्यतो निरि त्वात् | चष्यचिरन्त- 

नम् नवभपि। कुष्ख संसर्गजलप्रसङ्नान्यानपि संसगे- 

जान् रोगानाद्ध “प्रसङ्खगद्ात्रस' स्पश द्भिः श्वासात् सड 

भोजनात्"* । प्रसद्भोमेयुनम् । ““रकशग्या शनाञ्चापि वच्त्न- 

` भाल्यातुलेपनात। कड कृलोपदं श च भृतोन्बादत्रणज्चराः | 

ौपसगिकरोगास संक्रामन्ति नरान्नरस् । स्ियते यदि 

कठेन घनजानख तद्भवेत । अतो निन्द्तिरोगोऽयं कष्ठ" 

कष्ट प्रकोर्ति तस्" | एतावता कुठठिनां कुट सवथा प्रतौ- 

करणीयं न ठत उपरेक्षणोयस्"” | 

शेतेषां मध्यः केषाञ्चित् महापातकचिद्धतव' केषाच्चि- 

दतिपातक चिद्कत्व' केषां चिोपपातक्रचिद्त्व' स्तयादौ 

प्रसिद्वम् | अखादशानां नध्ये अ्ःनामेव पापरोगतया 

खौ तदुक्त ादादात्वादिककतं तश्च शएग्तन्निखौ तं यथा 

भविष्रषराणौदमध्यतन्त्रख पठाध्याये “टु कषटगचं 

विप्र} छन्तरोत्तरतोगुरम् । विचच्धिं का त॒ दम्ब चदं 

रौदसत,तीयकः | विकच त्रं णताच्यौ च छष्णखे ते तथा्ट- 

क् | एषां सध्ये तु यः कष्टो गितः समकर | व्रण- 

वत् स्ेगालरेषु गण्डे भाते तथा नसि" | तथा “ते च 

परो्वत्तीथे अथवा तरुसूलके । न पिर्ड' नोदकं कुँ - 

च्रच दाडइक्रियाश्वटेत | षपमासीयस्त्रिमासीयोष्धतः को 

कद् चन । यदि स्ते हाञ्यरेह्ाह यतिचाल्द्रायणं उरेट्"”। 

यति चान्द्रायाशत्ततौ पादोनपेनुचतटय' देयम् ¡ यतिया- 

तकशेघफलत्वाद्ष्ये व युक्ता यथाह विष्ण्; “अथ न~ 

रकाहमृतइःखाना तियं कत्वह्तर््णानां मालये ख्- , 
खानि भवन्ति क्ष्यतिपातको, ब्रह्महा यच्छा, सरापः 

ग्ाबदनकः, वचारी कुनखी, युसरुतलगोड़ चन्म, 

इत्यादि । शावद् नज्ञः खभाररुष्णट्नफः प्रघानद्नद्य- 

मध्यगतं चुदरटनः | प्र्ानदनोपरि दन्तान्तरमिति 

केचित् । ङुनखौ सदुः दितनखः, द्मां खभावतः च्- 

नाडतमेकुः, + 

माड बरूण्एराणम् ““क्रिवाद्धीनख मद्य मह्ारोगिय 

दव च | यथेष्टाचरणखया्धमरणान्तमशौ चकम्” | क्रि- 
याहीनद्य नित्यन नि्तिकक्रियाननुष्टायिनः । भूखेख 

' गायल्नोरश्हितख । साधं गायत्रीरद्ितस्धेति रुद्रधरः । 

अरोगः पपरोगाष्टकानपकषमरोगवतः ते च ड- 

शऋ्मादस्वगदोषो रालयच्छच श्वामोमधमेहोभगन्द्रः छद्- 

ष्यत ठव महारोगिणोयावष्लीवम शै च- 

[ २१५ ] कठ 

रोऽश्डरी श्यौ पापरोगानारदोक्ताः। यये्टाचार शख 

दूय तवेणवाद्यासक्तसय । वञ्च भविषदरुएराणोक्त' य{त 

चान्द्रायणप्रायञ्ित्तमकत गायचित्तानां कुषटवादौनां दादे 

बोडव्यम् अन्यथेषां प्रायसित्तो पदेशो वफवःखाद् | यथाह 

विष्ण् ¦ नखौ श्रावदन्ञ्च दाणरात्र' ठटं चरित्वो- 
इ्रेयातां तदटृन्तनखौ' इति आतर हादशराल्र' पराकद््षं 

तत्र पञ्च घेनवः नतु प्राजापत्यः तदा कच् यैतिचान्द्रा- 

यशेन विषमशि्टत्वात् अन्न बह्धनाेकध्रमां एामिति वच- 

नादाकाडःच्ितत्वाञ्च कुष््रादोनामपि प्रायञचित्तम् | अतएव 

प्रायतत विषेकेऽप्य, ्तभेवं द्मा दिष्वषूवहासिति । मडहा- 

पातकादतिपातकस्य गुरुत्वात् तच्छे घेऽपि प्रायचित्त' दियु- 

ष्णम् | कभेविपाके शातातपः “महापातकषजं विद्ध" 

सप्रजन्म जायते| बाधते व्याचिद््पेख तख कच्छा 

दिनिः शमः । कुञ्च राजयच्छा च प्रनेद्ोपरहयो 

तथा” । चत्र कुष पदमल्यकृष्टपरसिति पूर्वे रावि रोधः” | 

कुष्ठकेतु ए° क" तच्राशनः केतञिह्ध यस । साकंर्डिकायां 

(भ इसखखसा) टचे राजनि° 
कु्टगण षु" ६त०। शु*त°उक्तो इवशब्दो दर्भिते दाद्यत्वादि 

प्रयोजके ङुष्टभेदसमहे स च कुट्खब्दटे भावप्र° य्टादश- 

विबो वखिंतः र च कुट्ट् दधिः [ राजनि° 

कुष्टगण्धि न° कुटसेव गन्धोऽख इच् समा | एलवालुके 

कुष्ट गन्धिनो सी” कष्खेव गन्धोऽखाः इनि खीप् । चच 
गन्धायां शब्ट् चिर । * 

कुष्ठघ्न लि° कु" इन्ति इन-उक् | कष्नाधके चौ पथे 

^मद््रिकायां कुषटन्नरेपमादिक्रिया द्िता'” इउश्ुर । 

२दह्ितावल्यां पुर राजनि °रेकाक्ोडम्बरिकायां ४वाकुच्यां 

चस्त्री.ङोप राजनि, 

कुष्ठनाश्न षु* कष्टः नाशयति नश्-रएचि-च्छु । श्वाराडी 
कन्दरे २ श्योतसभेमे च राजनिण श्च्तीरीशरक्ते रतमा 

४कषनारके यौ षधादौ विर 

कुष्ठनायिन् लि° इष्ट नाश्यति नश-खिव-णिनि | कुष 

नाके ख्यां ङीप । सा रसोमर.जां रल्लमा° 

कुष्ठल नश्कुद्ितं स्यजम् व्म्ब्टादि. ,त् त्वम् | कुत् सितस्ले 

कुष्ठविद् सन्नी कुल्ख तत्खद्ूपादेः विद् ष्या विद्-सम्बर 
भावे किप् | कु्खद्परादिविद्यायां तन्न साधुः कथादिः 

ठक | कौठर्मिदिक तत्न साधौ लिक वेत्ति कत्तरि किप । 

२ कृस्व्पवेत्तरि लि° । [राजनि०। रकृष्नाथके लि° 

कुष्ठ सूदन इशक" दय ति छदि+्शु | चारग् रे(सोन्दालः 



क्स 

कुष्ठ न्तु इ* कुढ' इन्ति इन --ढ च । १हस्तिअन्द् (इाति- 
कान्द) राजनि° रङ्षठनाशथकरे लि वाङ्गच्धां स्त्रोच्डोप 

राजनिर [ निका° रेकुडनाशके लि° 

कुष्ठहृत् प° कुछ इरति -किप॒ तक च । शबिट्खदिरे 

कुष्ठारि ९» € । ?पिटखदिरे शब्ट्च° । रपटोखे इखादि- 

त्यपत्रे ४खूदिरमात्रे ५गग्धके च शाजनि० ६कुनाशके 

कुष्ठिका सी कुव कायति कै-क । पादावयवभेदे “वासते 

जङ्घाः याः कुषिका ऋच्छराये चते शफाः” अथ०१०६.२३ 

ङुठिन् ति° कृढ+अस्व्ये इनि । कृषरोगयुक्तो । कुथब्ट् - 

उदा° च्ियां डोप 

ङुदितं ति* कृ' जातमख तार० इतच | जातके “सत्री 

सयोः कुष्दोषाइ ट योखितशुक्रयोः । यदपत्य' तयो 

जात" न्नेय' तदपि कं-उतस्” चतः [उखा० 

कु्मल न° कुष-कमलन् । १ दने रेद्धादने शषिकसिते च 

क सारुड ए० ईषत् उश्रा पित्तहेतत्वात् चरेषु वोजेषु य 

शक०। (उमड़ा) ख्याते १, २शिवदख पारिषदभेटे च 

तख कुग्राण्डालतित्वात्तथात्वम् लातित्वात् च्या 

गे क्म ण्डोत्यप्यत्र श्लताभेदे स्तनौ भावप ऋम्वे दादि 

प्रसिद्धेषु $ग्बिरेषेषु सतनो ५यहेवा देवेडनमिर्दि- 

मन्त्रपञ्चुकात्पकरेऽुवाकते ° “तख रशरालने य प्रायचि- 

` त्तानि दापयेत् | साधितां रेवतीभिः इश्रार्डमव- 

मेम्" भा० दातु° १९६अ व्याख्याने नोलबर्टः | 

यदे गा रत्थाद्यदवाकच यनज्ञु° २०।१४।१७॥ यया 

५“ वा देवहेड्मं देवासखक्षमा वयस् । ग्नम तसरा- 

देनसो विश्वान् उञ्चतवेरुसः' यजु° २०।१४। 

यदि दिवा यदि नक्तभेनांर्ि चलता वयस् | वायु- 

भां तस्रादेनसो विश्वानर च्चतव हसः'*१५ । याद जास- 

द्यदि खमन रेनांशि चमा वयम् | द्र्योमा त्यादेन- 

सोविशरान्् चचह: १६ । यदुपाभे यद्र ये यत्- 

संभायां यदिन्द्रि | यच्छद्र यद येः यदेनचल्लमा व- 

यस् | यदेकष्ठाधिधर्् खि तखावयजनमयि'” १७ | 

यदापो अवरा दनि वरुथोनोमुञ्चत हशः?" १७॥ “इनि 
साद्व चहुखयनन्तरात्कोऽतुवाकः तत्रा द्धा्तनिच्लः कुशाण्डो - 

सत्ता यवाद वेद्दी° “इत उत्तरणवण्टधः मासरणम्भ' 

ववति .यहेवा इति” कृा* १।५।१२। ऋबच्छयेषटि ता 

येवा इत्यादिना वर्यो मो छञ्खतिवयन्तेन सादं 
कर्डिकाचतव्काकेन भन्ते सायरङ्ना जवे तार- 

खति । अग्निवायुसरमेदेवल्यप्िदोऽदुट, भः बुषमारड़ो- 

{२ त 1 कृषा 

संत्ताः इति| तेनावशि्टसाईमन्ध्रसद्हितोऽुवाकः 

कुप्राण्डसंन्नक इति विवेच्यम् प्रायु्गभारतव्याख्ाने 
नीलकण्ठो म मन्तपञ्चात्मकख तथात्वोक्तिः अद्ध मन्त्र 

मन्त्त्वकल्मनयेति बोध्टम् । स्वार्थे क ङुद्मारडकोऽपि 

(कमड़ा) च्चे चओषधिभेदे, उमाया, (मसिना) कर्कारौ 
व । कुद्रारडख युणपाकप्रकारादि भावम्र° खक्त' ““कु- 

प्रण्डः टहशं ष्य गुरु पित्ताख्लवातच्त् । बालं 

पित्तापहं शोतं मध्यमं कफकारकम् | ङ्च' नाति्ितं 

„ शादु सत्तार दौपनं लघ । वस्तिशुद्धिकर' उेतोरोग 
त् सर्वदोषजित् । अख पराकप्रकाराः यथा “शते त- 

प्रे विनिःच्िय खण्डान् कुश्राख्डस मवान् | वा्कुयि- 

भिना कुयात् प्रलेहतलनादिकम् । पेषवारास्डतक्रो ख 

, ते तरूनपूजेकम् । कुश्राण्डकं फलं सिद्ध विडः इसा- 

इ न्द्रम्” । “तेन गडबुक्तो ५ गोलक््नारडखयङका- 
न् | रज्वितान् जीरमरिचैरिमान् इयुलिकां विदः" 
“चव॒रल्लायतान् स्थ॒ लान् खिच्नान् चौरेण चोदितान् । 

छपाच्यान् खण्डसपि भ्यां मरि चैलादिवासितान्"।““कुघ्ना- 

 णडखरडानि ससेखवानि तनूनि सम्बद्ध तपिर्डतानि । 

,जब्बोरनौराच्रितश्टङ्गवेरभ वन्ति वद्केरपि पोषणाय | 

“श्ञग्माण्ड सम्प्रवाः खराः उखिन्ना्चणकान्विताः | बेस- 

वारयते तैले तख्येद्दा प्रञेहयेत्! खरड़' कनिदिकाकार' 

कौ शराण्ड सेदय.परडितम्। राजिकादधिखिन्बू्यं भिचितं 

कास्त्र^यकसम् : रवं वद्धविधाः कायाः कौवार्डा डि 
विचक्षणेः। प्रलेडतलनसादु्ारन्धानराजिक्ञाः'” | 
“खम्डत' पकङुश्नारूड' कारां तरणम् विषम्” वैदय* 
“्श्राख्ड चाषे हानिः खात्" निथित° । अलातू" चेव 

कुश्राण्ड" कात्ति जे परिषच्जं येत्, कात्तिं कत्रते एरा। 

* & यागक्रियाषिभेषे पब्द्रल्ा° वनदूलं श्म्यस् 

सुपाण्डकरसायनं न° चक्रदकैीक्त इद्याण्डख द्रव्यान्तर 

भिचितख पाकविथेषेण जाते ओौर्घम्दे यथा 

“कषमा ण्ड कात् पलशतं सिच्च निष्क् लोकनम् ¡ पचेत् 

तपरे रवप्रस्थे शनेस्ताख्रमये हृ । यदा सधुनिभः पाक- 

खलदा खश्थभः न्यसेत् | पिप्यकीग्टङ्खपेराभ्यां द्वं पले 

जीरकश्य च } त्वोापलमरि कधान्यकानां पलाद्खं कम । 

ग्य शी लत' वल दव्यां सङ्ख्ये: । तत् पक्त 
स्यापयेह्नः ण्डे दन्ना चौ द्र' तातं कम् । तद्यथाग्निबनं 

स्वादे कपित्ती कषतच्चयौ | कासच्रामतमग्छदिःट व्णाज्वर- 

निंधोद्धितः । इष्यः एननेवकर' बलवयप्रसाद्नम् } 

व चा क ~ ग पकक न क्रावष्यक्प 



कसो. 

उरःसन्धानक्रणं दहं स्वरबोधनम् | ऋचि 

निस्त सिद्ध कुग्राण्डकर भम् । खरड़ामल- 

कमानानुसारात् कुद्मार्डकद्रवात् । पालः पाकाय दा- 

तव्य यावान् वात्र रसो भवेत् । अल्लापि द्रया पाको 

निस्वचं निष्क् लोकतम्'" । 

क माण्डखग्ड ए न° चक्रदत्तोक्तं यौ षधभदे 

“पञ्चाशत्कं परलं खिन्न" कुश्रःण्ड़ात् प्रस्थमाज्यतः । 

पराद्य पलशतं खरडवसाक्राथाद्के पचेत् । सस्ताधाल्ली 

शभाभागी वलिखगन्धौच्च कारिकः | रेलेयविश्वधन्याकम- 

रिश्च पलां शकः । पिप्मलीकुड्वद्चौव सधुमानीं प्रदा- 

पयेत् । कास श्वास" च्षयं हिक्तां रक्तपित्तं हलोसकम् । 

द्रो गमन्ह पित्तञ्च पौनसच्च व्यपोहति" | 
कुस क्षे दि० प° सॐ सेट् 1 कख्ति इरित् अङृसत्-अ- 

कोसोत् चकोस । कुरलः 

कुसल न कुस-कलच् | १सङ्ले रत्नि ति° अमरटीका 

कसित घु कुस-इत नि° गुणाभावः । १जनप्दे उणादि- 

क्ष्रः | २टरद्िजोयिनि वरि° तस्य पल्लो डगेष् रेदादशः । 

कृ†सतायी तत्पद्णां स्त्री चिन्कौ° | कु+सि बन्धने क्त । 

९ दप्रट्बद्ं व्रि । 

कस् लि° कुस-इद् नि न गुखः । ह्वः घनप्रयोगे 

२हृद्किजीषिनि लि । तख पलो ङोप् रेदन्तादेषः | 

कुसिदायी तत॒पत्यां स्त्री सि° कौऽ 

क सिन्ध न° कबन्धे | या वैताः वियः रतानि नानि प- 
# 1 

शुशोष यथ यानि तानि कुसिन्धान्ये तास्ताः पञ्चे चित- 

जः'* शत० व्रा ७,५,२१३, ““कुसिन्धानि कबन्धानि" 

भा० । “न्वाभ्यां कुसिन्ध' सखद बन्ध्!” ! ^^तह् वः कु- 

सिन्वे अध्यादनौ'" अथर १,२.२५, = [राजनि° । 

कुसिम्ौ स्तौ कुशिम्बी+षएषो। शिम्ब्राम् (सिन) 

कुसीद लि°्कृस-रद् नि न गुणः ५ङुसेरम्भो मेदेता'"उणा० 

स्त्रे दतोयप्रययः षखादिदीं बादिच्चोत टन्तिकारद- 

रद्त्ताटयः। १द्रथं धनप्रयोगे (खदव्ाच्रोया) एनसा 

यत्वेन प्रयुक्तो धनधिेषे । ततृ खद नारदेनोक्तं" यघा 

“स्य नलाभनिित्तं यद् नय णनमिष्य्रते । तत् कसोद्- 

भिति न्नेयस् तेन ढद्धिः कुसीदिनाम्"” चद्यायेः 

स्यान मृलघनाऽवस्यानस् लाभोटद्धिः दानखहण- 

षदे कर्षि च्छटा साध्ये तेन मृलघनाऽवस्वाने सल्येप 

योलाभस्तद्ध यहान' धनिकेन दौयमान' सखानमू 

अभमर्योन च व्हणं तयाखलीरबय र्टहामायं वत् तटख- 

[२१५९ ] 
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मिनि अवश्यापाकरणोयव्द्धपयुणयौ गाद् , गौणप्र- 

योगः | अतणव॒वाणिज्याथप्रयुक्तस्यन करणत्वम् इति 

मिचराः। तख्ावयवाथेमाह दृस्मतिः ““कुत्कितात् 

सोदतद्धंव निविशद् प्ररटद्ब्े। चतुः खं वाषटयुणं क- 

सौदाख्यस्स्णन्तः'' इति अस्याथेः कुत्सितात् सौद्- 

तञ्ाधमणाव् सकलघनः यत् गृहते निषि 

शङ्ख सत्तमैः चतुरं वेति वाकारोऽनास्यायाम् तेन- 
द युपयादिलाभः इति । कुसीदे विशेषो गारुडे २१५ 
अध्याये उक्तः यथा “कुरोदलपिवाणिच्य' प्रजवी ता- 

स्वय छतम् । खापत्काले खयः कु्बेन् नेनसा युच्दते 
दिजः | बहवोवकनोपाया ऋषिभिः प्रिकोत्तिताः । 

स्वेषामपि चेपेधां कुसोदमधिकं विदुः । आना वा-- 

राजभदानृम् षिका रपदरतैः | कष्यादिके भवेद्खाधा 

सा कासोदे.न विद्यते ।. एक्प्षे तथा ष्णो रजन्दां दि- 

वक्ेऽपि ब्रा। उष्णे वरति शीते वा वद्धनं न निवत्तते | 

देणगतानां या हङ्धिनानापरयोपजीषिनाम् ¦ कुसौद' 

सवंतः सम्यक् स स्थितख व ज्ञायते | लब्धल।भः पितन् 

देवान् बाहवा चव पूजयेत् । ते प्र स्तख तहोष' थ- 

यन्ति न संशयः । बणिक् कुरी दद्यात्त्, वस्त्र गां 

काञ्चनादिकम् | शंषोवलोऽदपानाभि चानश्य्थासमानि 

च । पर्येभ्यो वि`शतिं दत्त्वा पशुंखां दिकं शतम्। पा- 

देनायख पारक्य" कुयात् सञ्चयमरत्मवानु \ शद्ध न चात्म 

भरणं नित्यने मित्तिक्नान्वितम् । पादञ्च एषं मानख, मूल. 

मूतः विवञ्ं येत ¦ विद्याशिसख च्छति: सेवा गोरच्चा बि- 
पणिः कपिः । ठत्तिरवैच्छ ' कुसौदञ्च दथ जोवन हेतवः” । 

तख विप्रादिभिः खयंक्तव्यता निरता श्राद्ध 

त° ततर गौतमः ` 

“ल षिगोरच्चवाखिजेत अस्छय'कते कशोदच्चे ति*” ` 

कसोदख एगयहृख खयर तस्छाभ्यलुन्नानाथंः कुसीद 

इद्विकमै प्रदेशामनरेऽभिधनादिति कलयतः, रद्- 

५कसोदक्ञभिवा णिजय प्रवी ताखय'तसु । 

सक्छ 

स्तः 

आप्रतृकाले खय' कु्यन् नेनसा युजते दिजः 

लाभः पितृन् देवान् ब्राह्मणाश्च भोजयेत् नेद्प्रा 

स्तण त दोष" शमयन्ति न रू'णयः | षरिङं क़सोदौ 
ददप वस्त्रगो काञ्चनादिकस् | कघोबलोऽच्नपानामि 

यानशब्यासनानि च | पथे॒भ्यो विंशकं दनव पशखर्णां - 

दिक शतम् । वशिक्र.कुीद्यदोषः खात् ब्राह्मणानाञ्च 

पूजनात् । रान्न दत्वा त॒ षडभाग' देवतानाञ्च पिथ 



कुसु 

कम् । लि"णडागञ्च विप्राणां छपि कत्वा न दोपभाक'" | 

ठद़्िभेदः ऋस्णाद्ान शब्द १४१९६ 9०खक्तः | रत्ति लि 

तख पल्ली डोप रेडःच सग्धबोधः । कसौदायी दृड्याजो- 

विपक्याम् | पाशणन्यादिमते कुसितङ्गसिदयन्दाभ्यां हस- | 

सध्याग्यानेव डिप् रेच इति भेदः । कुसोदटयथेद्रव्य 
प्रयच्छति शनृष्दौ । कुसोदिक ठड्धवथधनदायिनि लि 

स्वियत्छभयत्र प्न्त्वात् ङगेष । स्वायै क । कुसोदक, 

सत्राय अस्यै इनि । कुसौदिन दृद्यथे धनप्रयोक्तारि 

उत्तमखे' लि° स्तियां ङोप् 

कुसोदहदि स्त्र कुरोदरूपा उद्धिः | कसीदकपार ्मौ 
(खद) “श्सोदटदिद्ै यख्य नात्य ति सलदादृता'” या० 

स्मृतिः । बण्त्री° । कुरीदद्टपटदियुक्त विर 

कुसुम न° कुस-उम नि° रुणाभावः | पुष्ये, “कुठमसन्त- 
तिखन्ततसद्िसिः» माषः । “ङमो जितकषामुकोरः" 

कुमा०] “विपिन विहारे कुषमवि विला '* इन्दोभ०। २ फले, 

श्स्लीरजसि, ““वदा न्यः पिदर कुसस्तनसम्ध्रवः'' 

ज्यो ४नेतरोगभेदे च मेदिनिः । पड्धमाचध्रस्तावे | ऽ 

षठ १ प्रभेदे । फलकुहमविशेषाणां द्रव्यान्तर सलभत्वादि- 

सचकत्व' ० स० २८ अ० द्भिंत' वथा 

५फलकुरुमसस्मटरद्धि' वनस्यतौीनां विलोक्य विन्न यस् । 

छलभत्व द्रव्याणां निष्यचिक्ापि श्रदयानास्, | शालेन 

कललशवली रक्ताभोकेन रक्तशालि । पार कः दीरि- 

कया. नी्चाशोकेन मसूरकः | न्यसोधेन तु वकस्ति 

न्द्.क्डद्या च षटिको- भवति | अश्रुल्यन ज्ञ यै निषा 

त्तिः, सञजव्यानाम् । ऊम्ब भितिलज्ाधाः शिरीष्टदा च 

कङ्क निष्य्तिः। गोधनाय मधकथवद्धिः सप्रपरेन । 

र्मगिसुक्रक्कुन्दएभ्वां कपास .रापपात् वैदेदसर्नः | बद्रा- 

भिश्च क्नत्यांखिरवित्व नादिषेन्न गान् | अतसी वेतसपुष्यं 

पनाशकृसुमैस कोटवा ते या । तिलकेन शङ्कमौ क्रिक- 

रजनात्यय चेङ्गदेन इशः | {करि णश्च इहस्तिरष्थे राटेषता 

वाजिनो ऽच्वकयेन | गाधश्च पाटलाभिः कदलौभि- 

रजाविकर भवति | चम्यशक्रगुमेः कनक' विद्र मसम्यद्च 

बन्धुजीवेन । कररूवकडद्या बज बेद्रण' म॑न्दिकाव्तैः 

विद्याद ` सिन्वरारेय मौक्तिक कदम . कमरेन । 

रक्तोत्पलेन राज्ञा मन्तो नोलोत्पलेनोक्तः। रोटी इुवथ- 

प्रथमं: पदर विपा; उरोद्िताः कुदः: । सौगन्धिकेन 

"वंलयतिष्केण हहिरिग्यपरिषट्धिः। आस्र: तेम" भन्ञातजै- 

` भयः धीन्. भिम्तयारोग्यम् | खदिरशमीभ्यां दभि च्तनरुमेः 

[ २१६० ] कुसु 

शोभना दरिः | पिद नागकृढसेः उभित्तमय मारुतः 

कपिलेन । निर {बषटिभिय' व्याधिमयः भवति कुट- 

जेन | द्ूर्वीङशकरमाभ्थां भिचलृव श्च कोविदारेण | 

ष्यामालताभिदटङ्या बन्धका हड़मायान्ति 

कुमविशेष्प्रकाशने दोहदभेदः | “^सरपुररवेण स्तौ- 

चरणेनाभिताडनम् | ददं यदशोकख ततः दुष्मो- 

इभोभेत् । वबङ्लो सखशौधूसिक्तः | 

कुरूषकः कुरूते विकाशमालोडितस्तिलक उत्कलिको वि~ 

भाति" कृमा० टौ सद्खि°] तदख संजातं तार० इतच । 

कुषमित संजातकङ्स्मे वि । 

कसुमकाग्म क ए" कषस कारेकमख । कन्दे “कुमका- 
म्ब ककासुकसहितेयाि भाषः | कुस चापादयोषयल्'" 

पु°, “क +चापसतेलयद् एभिः" माघः | 

कुसुमपडकं न° कुमानां पञ्चकम् । कामदेववाण्छपे अर- 

| विन्दादिपञ्चके ““नलनकिशयमद्ास मन्ययाऽमौ न इम 

पञ्कष्यलं विसोदुम्” मावः । कुडुमवाणशब्ट विहतिः । 

ङु दुयपुर न(पाटना) इति ख्याते पाटलिपुत्रे नगरे ““ततः 
पिददधपरल्ासादपक्राने कुद्मएरात् कुमारे मल~ 

यकेतौ '' “चार्य ङ्तकेन आहवाभिह्हिताः कुद्धम घुर 

वासिनः?” इति च शद्राराः | कंड्मनगर घुष्यषराद्- 

योऽल न०| अन्तलोपरे कुदममप्यल्न | 

छुसुसमध्य प° कृष्ठमं सध्ये फलमध्ये यख । (चालद) 
उच्तभेदे । शब्द् चर ध, 

कुसुममय लिः कूउमाप्मजं बुखमप्ररर वा कष्ठम+सयट् । 

¶पुष्यलये रपुष्यप्रच्रे च स्त्रियां डोप । 

कुसुमवाण पु कृष्ठसानि अरविन्द दनि पञ्च॒ दष्याखि 

वाणाः' यञ्च । अन्दे | “अरविन्द मशोकञ्च चूतञ्च नवम- 

किका। नीलोत्पलच्च पञ्चते पश्चवाणख सायकाः” 

साषव्या० सर्जि एतवाक्यम्ं कदठमगरादटयोऽलन् पु । 

कुसुमविचित्रा स्ती. ““नयरुह्ितौ न्यो कुरमविचिला" 

दृन्र० क्तो श्दादशाश्वरपादक्रे वख हत्तमेदे । कभमेन 

, विचिलः । रुष्य वि चिते त्विः | ^विपिनविकारे कद- 
मविचिला' (उरम् त्तिः) डन्दोमञ्जरौ । 

कुसुमाकार ए०६०। व्रसंन्ते कतौ | “मासानां मागे शो ाऽखि 

कलनां कथेभाकरः” गोता | युष्माकरादयोऽप्यल षुः | 

कुसुमागम पु" कुदमानामागमोयलर | वसने ऋतौ 

कुसुमास््ेनै न° कमाकारमञ्जनं शाक । पेचलमलजाते 

एष्पाकारे अञ्जनमेटे अमरः | 

्रालोकितः 



कसु 

कसुमाज्ञलि ष कुचमपू्यऽ§लिः । ऽषष्पएखे'ऽञ्जलौ 
क् ष्ठमानामञ्चलिरिव । उदय 7चा्यप्रणोते पञ्च 

स्तवकरात्मके परमामनिदपके यन्यभेदे ““दृत्यष मीोति- 

कृ्ठमाञ्जलिरूच्वलच्नोः” इति तद् सन्धोपस "हारे 
न्यायप्रख्धनाञ्जलिरितय् पक्रमे च कीसेनात् तख न्याय 

कू माञ्जलिनामत्वे ऽपि देवदत्त पूव्वं दलोपे दत्त 

पदवाच्यतावत् पूव्वं पदलोपेन तच्नामता खोकप्रसिङ्ख ति । 

पष्पाञ्जल्यादयोऽप्यल्न पुर 

कसुमात्मक न कुद्ठममेवात्रा खद्धपं यख्य कपय् । !कङ्मे 

ारा० तद सर्व्वात्मनेव पुष्पाकारत्वात्तथातम् । 

कुसुमाधिप इ" कुष कुषठमप्रघानेषु शक्तेु ्यधिपः 
शेष्ठः सुगज्धित्वात् । चस्पकटच्ते शब्द्र० | 

कुसुमाधिराज ए कूष्भेषु अधिराजते छगन्वित्वात् 

राज-किप । चम्पके लिका | 

कसुमायुध षु” कुमानि अायुषान्यख । कामदेवे “कुमा - 

युपलि! 

$पि” कुमा° युष्मा ्लकुनास््रादयोऽप्व पुर 

 कूसुमाल षु कोः ्टयिव्याः मालः सु्बन्धनभेदोऽख । 
चौरे हारा०। तख भूमिसन्धिञारित्मेन तट्सम्बन्वि- 

लवात् तथात्वस् । 

कसुम्रास् न° कुमख नद्रसुखासवम् । ! पौप्मे मधुनि, 

तच्जाते, २ सद्य च राञजनि^ | ओआलवशब्दर विदरतिः। 

क्सुमषु एः कुष्ठमानि इष्वोऽख । कामदेवे अमरः कषठ- 

मवाणश्ञ्ट विटतिः | [त° | २ पुष्षने । 

कसुमो ञ्य ए० कठमानाखद्धयः समृ हो यत्र । १ स्तवक | 

क.सुस् यु कुस-उ नि° युच्षाभावः | (क्म) पृष्यप्- 

धाने द्वत अमरः । पुष्पादिप्रसवपररत्वे न° | (कुम्भ 

नालिकाशाकं इन्ताक पूतिका तथा | भच्तयन् पतितस्तु- 

स्यादपि बेद्ान्तगो इिजः' {तयत ० उशनाः (^कचवस्भ वातलं 

ष्यं रक्तपि्तकफापडस्?' भावप्र० | “कट् विपाके कटुकः 

कफन्नो विदाद्हिभावादद्ितः कन्म : शुखु* | तख 

^ कखग्भतेलमल्मोष्ण' युर खाद विदाहि 
बल्यं रक्तपित्तकफप्रदम्ः. 

> 

तलगुणाः 

चक्त्या 

भावप्र | चदयुते तु तत्तेलगुखाः सामन्यत उक्ता यथा 
८ कोस (4 ५ 
निम्बातसोकसम्पम् लकजीम तकटच्तकशतवेघनाककस्िज्ञ- 

कहस्तिकणंषटव्वौकापोलुकर ञे ददौ स् सेदव चेला- 

विडङ्कज्ोहिग्नती फलतेलानि तीच्छानि लघ॒न्य च्णयी- 

्थांखि कटूनि कटुविपाकानि सराण्यनिलकफटरभिकुठ- 

च| 

इल भः'' ^तव॒ प्रसादात् कडुमायुधो- 
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~ 

करद 

प्रमेतशिरोरोगहराणि चेति" | ““कद्श्शाकण्य सएव"? 
(लिफलासवः) खु्ते तस्यालुपानसक्तम् । > कमण्डलौ 
अमरः । “'ल्प्रकेसष्सश्चः पातो दर्डो कम्भवान्* 
मनुः | २ खे न° मेदि ' 

क्, सुम्भराग ए° & त° । कषठन्भद्ध तत्एष्मस्य रागः, कम्म 

स्तदरूस द्व रागः द्तिवा। कुद्ठस्भ पुष्मख १काथजरागे 

रर्दम्पत्यो रागभेदेच। सच साण्द् श्पर्द्र्भितः थथा. 

““नीचोकखन्भमञ्खि्ठाः पूव रागोऽपि च लिधा। न 

चातिशोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतस् । तन्नीलीरा- 

गमाख्यान्ति यथा शौरामसीतयोः | कुशस्भराग त 

प्रा्धयैद्पत्ति च शोभते । मङ्बिष्ारागमाडस्तं यच्नापौ- 
“ त्यतिश्येचते'" | 

कसुनतोज न° ६त° | (वरडा) पाश्चात्यमाषाप्रसिदधे वर- 

टाच््ये वीजे । यछ तेल कुखम्पतेटम् | 

क सुरुविन्दु ° ऋषिभेदः येन “आजन्न कणश” इ्याटि 
मन्त्रो दष्टः । यज्° ८।४२ केददी° दश्ः। 

कसू ष कुलज । गस्डपदे ( वो चो ) हेमच० | 
क्,सूल पुण कुस बा क्रूलच,। कुशूल शब्दे भरतः | 

क्ति सनो दुःत्सिता तिः गतौ भवे क्तिन् । शशाद 
अमरः २ इन्द्रल्नाले हेमच०। कुत्सिता ष्टनिरा- 

चारोऽख । रेदं तेः लि ““कामादभौ कुद्धमयःखलयो- 
नयस्ते'” भाग° ८।२३।६ 

कूसतुभ इ कूः एयिवौः स्तुभुोति स्तूनभ सृल० क। 
श्विष्णौ भरतः। रसखद्र च शब्ट्चि° | तस्वेदस 
अण् | कौम्तुम मरिभेदे तख विष्ण् लम्बज्चित्वात् सख- ` 
द्रोत्यन्वत्वात्तथात्वम् । कौ स्तुभशब्द वितिः । 

क स्वुम्बरो सत्री कुत्सिता ठम्बरी एषो० । धन्याके भरतः 
कास्तु कं न° कुत्सितः ठस्बर ठवि-मदहं ने बा० उर् | 

जातित्वे चट् | धन्याज्ते दि° कौ० | 

द् स्वो स्त्री कुगनिस° । कूत्सिताया स्तिया । तखा भावः- 
कम्रं वा युबा° अण॒ । कौस्त्र तद्भावे ततकर्म्मास्ि च न» 

कर्.सस बुदधिूल्वं कदने चुरा० आतम सक° रषदा अक. 
सेट । कुयते अच॒क्खतम्् न्यसध्य इत्ये के । 

व्, विश्मायने अद् आल सकन्रेट। कयते अच 

कहत, कुहया बभूव अस चक्रो ककम् कनम् । 

का अव्यः किम्+उन्द्मि ह किमः कुः। कस्मिन्नित्यये 
“यच्छा च्छन्ति क॒ शेति घोरम" ऋ 

“स्त वत्र कूड धितूसथः'' 
२।१२।५। 

ऋ१।५.६।६।२न्द्ख - 



कुदा 

वाख प्रयोगः न लोके | कहयति विख्याययति रेश्रयये'ख 

कुह-- अच | २कवेरे एु० हेसच० | रेविख्मापके ति° । 

द्धक न° कवार क्रन् । १इन्द्रजाले असदस्तुनः सत्ततन 

बोधके व्यापारभेदे । ““देष्य रपक्लेरह्धितेख तख भिद्यख 

नित्य' कुडकोद्यतञ्च'' भा० व° २२२अ० । “धाम्ना खन 

षदा निरसतकं हकं सत्य पर घीमद्हिः” भाग० १,१०१, 

श्व्चनायां स्तो स्िपका० नेत्वम् । इन्द्रजालं च माया 

व॒ कका वापि भीषणा” भागड० ५४६१ कोर । 

शनागभेदे पु । “(ततोऽ घस्तान् हा तले काटरवेयाणां स- 

पाशां मैकशिरसां क्रोधवशोनाम गणः क्हकतच्चक 

कालियद्धभेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः?” भाग ५।२४। 

३९ ““इिजोपद्ष्ः कु हकस्तच्चको वा (मा) दशत्वलं 

ममत विष्ण गाथाः" भाग० १।१९।१४१ प्रौचिद्ह्धिः 

कद्टकस्वन एसी कडकः वि्मापकः खनोऽख । कक्ट- 

विश्गे हेमच° स्त्रियां ष । [ ष । 

कष्टकस्वर पस्त्री कहकसतनवत् । कक् टे हारा० स्तयां 

कू हक ए०८८दरुतदन्व' लषुदन्ब' तले कु इकसंन्के” इनि सङ्घो 

तदामोदरोक्तं तालभेरे | 

कहन न° दभत् प्रयवरेन इन्यते हन- कमं णि बा प । 

१खङ्धाख्ड काचपात्रे च भेदि० तयो रोषतुप्रयल्ेन ह- 

ज्धमानत्वात्तथात्वस कत्ङ्तिचारेण हन्ति हन-अच । 

दद्षालौ त्रि०भेदि०। कु छँ हन्ति इन- खच् । 

४ धिके ५ सर्पे च पुस्त्ी स्त्रियां डेष । 

कुहना स्त्रो कड--युच। १द्स्भचर्यायां मेदि० रलोभात् 

मिथ्येच्छापथकल्पनायास् अनरः (दमन कतध्यान 

सौनादौ भावुदौचितः) भावे ल्युट् विश्मायने न° स्दाये 

क पत इत्त्वम् । कुहनिका तनां शड्ध्रला । 

कहर पर क्रति हृ-अच् क्हू-विखायनेक तं राति 

रा-क वा| ?नागभदे मेदि०। रगह्वरे २च्द्रं न मेदि° 

“तेः किं मत्तकरोन्दरकुस्भकृदरो नारोपणोयाः कराः" 

प्रसन्नरा० । ४कणे ५कर्टशब्ट् &गले ७समोपे च न° 

खजयपालः | 

कद्धरित न° कुष्रयति कण्ठ शब्दं करोति कुहर+लतौ 
खिच्-भाषे क्त । †पिकालापे भेदि०२रतध्वनौ च मेदिः 

श्गन्रन्गल्ने विशः 

क.हल्ति ए* कु+हचि-ए्न् । ¶पूगदुस्िकायां (पान्) लिकरा* 

कद्धा स्री कुह-रु। !कुकणटिज्नायाम् रकटुकयां च (कर्- 

कौ) चन्दचर | 
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कड्टुस्ती क-ग्टग०् कु कड््शन्ट्थं हेमचर | “को 

क्रिलानां कड्छरव्" खः छतिमनोहर :'” ० चाच 

७२४ स्लो* । कुकु हायते कुडशब्द् वच्यमाण भारत- 

वाक्यम् कुड + डा च् दि्च कुकु हायते । 

कस्तो कहकर । नन्द् कलायामावाखायाम् । “दे इ 

वा अमावास्या या पूर्वाऽमाव।स्या सर सिनीवालो योचर' 

सा कुरिति" खनिः। व्यक्तमादह कालमा° व्यासः “ट्ट 

चन्द्रा सिनौवालौः नष्टचन्द्रा कह्भेता? खात्यन्तरे 

““तिथिक्तये सिनीवालो नचन्द्रा केता । बाल्येऽपि 

कुद्ृत्तेया वेदवेदाङ्गवेदभिः” । तत्र॒ चाद्वाधि- 

कारिभेदमाह ततैव जावालिः “षराद्धहयाव्यापौ 

यदि दर्भस्ियिक्षये। व्ाह्िताग्नेः सिनीवाली निर- 

ग्न्यादेः कह्कमेता"' । आदिशब्दात् स्लीगद्रथोरपि सह- 

णम् यथाह ततैव लोगा्तिः “सिनीवाली दिजः 

कायां साग्निः पिटकर्मणि | स्त्रीभिः शदः कह्ः काव्या 

तथा चानमग्निकदधिं जेः”। अत्र विशेषादिःकालभाधवीया- 
दौ न्नेयः। २तदधिषात्र्रां देवपत्याम् ““रनीवाली कल्क 

स्ति देवप्याविति"” नैरुक्ताः; सा च अद्भिरसः सुता 

यथा भाग° ४,१,२९। “च्द्धा त्वङ्करिसः पल्ल चतस्तो 

$सूृत कन्यकाः | सिनीवालो क्ूराका चठश्य लुमतिस्तथा'” 

भाग्व०११७अ० तु खन्या अपि ततुकन्ा आह यथया 

“देवी भाद्मतो नाम प्रथमाङ्किरसः छता । भूताना- 

नेव सदष्ं यखां रागस्तदाऽभवत् । रागाद्रागेति 

यामां तोयाङ्किरिसः छता । यां कपर्दि्तामाङद - 
श्यादग्य ति देहिनः | ततुतात् सा सिलीवाली दतौ- 

याद्किःरसः हता । पश्यय्चि्नती भाभिडेविर्भिख हवि- 

प्रती । षष्ीमङ्गिरसः कन्यां पुर्टामामेहिद्नतीम् । 
मडामखेष्वाद्भिरसोदीप्रिमतृख मष्टामतौ । महामतीति 

विद्छाता प्रमी कथ्यते छता । यां त॒ दृष्टा भगवतीं 

जनः कुद्कृर्ायते | णएक्षानंशेति तामाड्ः कुष्मद्धि- 

रसः तास् ।” विदटतमेतत् नोलकण्छन 

“मादुसतो मृग्य युक्ता दिवसाभिमानिनीत्व्ः । रालि- 

माह भूतानामिति चषटप्चिकालत्वेन शआमनाशकत्वारब्दां 

रागोऽभयत् रागात् रागहेतुत्वात् सन्ध्यादये रागोपेत- 

त्वादा । कपर्दिनो र्रर छतामिव सुतां चन्द्रकला 

ललाट टतत्वात् दण्यादश्यष््पां तत्र॒ हेतुः तनुत्वा{दति 

तेन सृच्छचन्द्रयुक्ततल लच्छते चवर्देशोयुक्गामावासखा 

सिनोवालो 4या पू्वामावाखा सा सिनीबाखौ योत्तरा 



ङ्द्रा 

सा ङुइरिति'* श्तेः | अिद्मती पू चन्द्रःपेता शुद्ध 

पौखमासो यखां भाभिजनोरात्रावपि पष्यति द्पा- 

दिकभिति येष । सा चठुधीं यखां इविभिर्देवता 

इज्यन्ते सा हविश्रतो | प्रतिष्टुक्ता पौखमासो राका 

नाम पञ्चमी । पुर्यां व्रतादय मङ्ग्नितीं नाम चत्- 

दंशोयुक्तां पौखमासीस् अटनो नास “या पूजा 

पोर्खलास्मी साऽखुमतिर्योत्तरा खा राकेति" तेः। 

शुद्धाममाया्यामाह महासखे्िति कोमयागादिष्र 

दीप्रिमलो चमाबाद्ायां हि दीचाङुतैपैमानचन्द्रोऽपे 

हश्यते पौ स माग्यान्तु च्ोयमाणः अतो दोध्तिनत्द् ददतेष् 

र्षा महामतीत्युच्ते । यतोऽ महान् महखान् व. 

अन्तित विद्यतेऽखामिति योगान् पूवेषदराकारोन्ा- 

देश आपै; । कुड्धङुह7यते विखितो भवति णका कला 

अनंशा असां शवतो अलवग्था यवागूरिति वदसखःयं नञ् 

“योत्तरा सा कड्धरिति' उतः प्रतिपद्युक्ता अमावाखा 

कुह्करिति प्रसिद्धम् ।'' 

^कु ह् देवीं खतं विद्मना" अघ०७४७।१। ५कुद्कदं वानाम- 

सतख पल '' अथ०७४७।२। ^‹तं सिनो द कुद व दतिः 

शुष्टिः प्रतावषठः । "कोसतिं्टतिञ्च लच्छोञच नव देव्यः 

सिभेविरे'” इरि ण्य २५ आअ० । “असमये मतिरुद्धिषति 

भूषं, करगतैव गता यदिव इढ्धः”” “ज्ञ खताऽऽद्भवत 

चन्द्रवौरिष्णी १ नैषधम् 

श्कोकिलशब्द तस्य शब्ट् न विखरायकत्रात्तयात्वस् | 

“उरिति कुहूरयध्वनिभियाऽपतन्द् च्छि ता” “त्वमपि 

अन्दरविरोधिकुूरवः” उङ्कटः । 

क्ह्कणठ छुस्तौ कुरिति शन्द्ः करट यद । कोकिले । 

शब्ट्रता० च्छा ड । 

क.द्शुख एसो ङुलूरिति अन्दोखखे थस्य । कोकिले लिका 

स्ियां नेष । £त० | प्रतिपदुुक्तावाखाया रखे न। 

करव इस्त क्ञरिति रो यख, कोकिले ।. कु ङ्गन्दा- 

द्योत राजनिरच्तरियां ङो | कम्म ०।२कूहटपं एन्द् एु०। 

कल न° कुह-जलक्। सथल्यमूभिच्छद्रो जटा 

क.डेडो(लो) रो थत् डेडति वेहते नेलसच्वारोऽल् हेड 

वेष्ट दनु डेष_। कुजभटिकायां शन्द्माला खया 

नः । कूेलोत्ययल लिका° ख्ये क । कु ेडि(लि) 
काऽपि तल्लार्धे । 

क्वान न्ह्खो-मावे च्लुट् कगतिखच० । कुरतसितशन्देण“प- 

तनूष कुहन वे सून्याभच्छतः'" भागना, ११५१४, 

७२ का० भाग 3 
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कूट 

कू आरतस्लरे ठदा०अकण्सैट् कुटादि । कयते अजुवि्ट क्वे । 

कू शब्द् ऋर्ादि° उभ अकर सेट. पाद । कुनानि कनीते 

कवोत् अकवि्ट । कुकाव चुकुये | प्रनिकुनाति 

कृूस्त्रीक्र्-क्रिप् | पिशाच्यास् शन्दमा०। 

कूक्द् ष ज्र शब्द् भाते करप तखाः कोत्तेः कुसूलं ददाति 

दा-क । “सत्कलालङ, तां कन्यां योदद्ाति स बरूकृदः"” 

इतय् क्ते कन्यादातरि अमरः । ककुद्गन्् विदतिः 

कूच ए कु-चट दौषञ्च| स्तते टित्वात् ङोप। कूची 

रढलिज्ञायां चिव्रलेखनसाधनद्रव्य स्तो उराद् खाय 

क | कूःचकाप्वत्र रो । 

कूचवार एण क्रूच टरणोयत्र देे ट-आधार घञ् । शाम 

नेदे तत; सोऽभिजनोऽख दक । 

क्रभेख तत्र वासिनि | रेकषिमेदे पुर तस्यापत्यं विदा° 

अज । कौ चवार तदपत्ये पुसी स्तियां डोप | 

कूज अव्यक्रथन्द् भू7° प अक सेट् । कूजति अकज् ॥ 
“ङ्गुजन्त रामरामेति मधुरं सधुराचरम्” रामा० नु 

स्कोकिलोयन्द्रपुरं \ुकूज” कुमा० ““करूज क्रे कल हंस- 
मण्डली"? नेष० | “श्रुजितं राजसेन नेदं गषूरशि- 

चित्” विक्र | “समोऽङगजने'" पार | 

कूजित न° जज क्त । १पचिशब्द् \अव्यक्त शब्दे च ““सधु- 

करनिकरकरम्बितक्रुकितङ्ञ्जक्रटोरे'" इनि जयदेवः । 

कूटः अपपाद दानाभे च चुराण्ात्भ्सकण्तेट् | कूटयते 

खद्करटत्-त | कृूटवां-भूष शआरास चकार अरो | 

कूट दाहे मन्त्रे प्रच्छाट्ने च अट० चुरा उर्मय० सकश्सेद् | 

क्रुठयति ते अरक्रूटत्-त। कटवा बभूय आस चकार चक्रो 

कूटः ए० क्रुट-अच् यथायथं कम्म्दौ घ वा| शअरगस्टसुनो 

शब्द्रला० । रगृ पुःस्ती शब्दरता निशे राशौ 

खेरी) “यत्रवरूटा्र दश्यन्ने बहवः पर्वतोपमाः" 

रामा० | ४लौ हड्द्वरे ५ दम्प ६मायायास् “नेव धमो" 
तद्राज्य' नार्जवेन नचौजसा। अच्तकूश्यधिश्ाय इतं 

इस्पतैधनेन बे?" भा० व०१२६६ । ऽपर वद्ध वचित 

कूः लिक्लुठः। “खद्रोशामिष कूढानि धाठरक्राि 

शेरते" भाग्या०१९य० | प्लुक्ते €टाययुषभेदे फाला- 

धारे १०यन्तभेदे (काद्) ““वारुरापि पारेथ कूट वि- 

विपैस्तथा'" राभा" । ११दासत्ये कछतिभे च पुन ° मेदि 

नन्तुला्ाखनमानानां करूटशत्ताशकषए च" "मनुः | } २केतमे 

«वाचः क्रटन्त देदर्णः खयं [वभग्द्ुषिया ` 'भाग०६,५,१०. 

१शतद्वति त्ति०"न्त्रौइर्यौधनख्च च कूट प्यधा्तरा ण प्रेष्य 

कौचवा्ये पित्रादि 
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पार्डवान् प्रति'?भाजया०! चन क्ट रायु चैरन्यात् बुष्य- 

मानो रखे विपून'"मदः । ३४ग्नण्ट ङ एुज्डेमग्ययाथेखध 

वस्तुनः ख पप्रच्छाद् नेन १५ अययार्थवस्तुप्रकाशने ““्रह्मा- 

दथप्रमवभीन्् हदे कू> युक्तं सलं लच्धक्ख'भा० सौ ० 

११अ० | १६पुरद्यारि शब्द्चि? “द्यं कू? मतुष्यन्द्र् ! 

गना महती शमी" भाशवि०१५४ज्लोऽ । १७असमान 

+“किरीः कू ज्वं लितस् ष्टङ्कार दीप्रकणूडल म्" रामा० | 

“वजुककटाङ्कनिपातनेम विशौखं कुच्िः'' भाग २११३१९६, 

१८मिच्य7भते लर द्वियुखा वाऽन्वथा ब्र.युः ज्टाः ख्यः 

पूर्व साच्तिणः'” या०स्म° ! १६ निचले विः कूटस्थः । 

कूटकं ए०कू?-ख्. र । १खरानामगन्द्रजये शब्द् मा०९कवर् 

लिक्ा० हफाले न° असरः । कूट-सं्नायां कन् ४पञ्चं त- 

मेदे पु० | “टिज्ग्ट ऋषभः कूटकः कौञ्चः मह्यः" इत्यादि 

भा०५११९१७१ | 

कूटंङ्लत् वि, जरू करोति लकि ! ‡कदिममानादिडा- 

रके श्कितवे च दलाश।रुनसानानां कूटङ्च्नाणश्ख च” 

अलुः कायस्थे घु ४धिवे ए* लिका०। [राजनि 

कूटज्ञ ए" ूटाच्जायते जन--ड । टज ठचे (कडची) 

कूटकार्बीपण ए. कम्मं । मिव्याभूतरौष्यादिङदरायाम् 

कूटपूरव्व धुर हस्तिनां विदोषजे ज्वरे लिका° । 

कूटपालक इ° करट खत्स्तोमं पालयति पालि--रत्, ल् । 

-१कुलाले ऋभेदोपचारात् तत्माधने २कल शादिपाकख्याने 

(षोयान) 

कूटयन्त न° कश्च । (फान्द्) आमिषादिदव्यस् दच्वा- 

सगादि जन्बनाथेः यन्त्रभेदे अमरः । 

कूट शाल्मलि नि° कम्म ° । !शाल्मलिभेदे खम० | २लब्ण्- 
गालमलौ । “कू रशालमलिकस्तिक्तः कफवातजञ्चरप्रणत | 

भेदुष्णः श्ञोहजठरयक्रद्गुलमविघापहः । भुतानाह- 

विबन्धाखमेद्ःग्यूलकफापड्ः'“ भावप्र० तद्रा उक्ताः | ̀ 

कूटसंक्रान्ति स्त्रीङ्कुटा मिथ्याभूता तद्भिवसक्ञानाद्यनङ्ग- 

त्वात् संक्रान्तिः | “अखं रात्रे व्यतीते त॒ यदा संक्रमते 

रविः । साकन्नोवा कूटसंक्रान्ति निभिः परिकोत्तिता ' 

ज्यो उक्तं रवेरद्ंरालोपरिराश्छनरशञ्जारे तस्थाः 
कूटतवञ्च तददिने स्ञानदानाद्यनङ्कत्वात् | यथा “चर्राल्ने 

व्यतीते त॒ संक्रान्तिर्यदहभर्वेत् | पूय" व्रताटिक कयात 

मरेदयुः क्ञानदानयोः "म जव्रलभोमः । ““परदिवसोयस्ताना- 

द्य पूवव दिने उपवासः काय्य इत्यथ : र का^तनरषु° | 

क्टसास्तिन् वि क्० | भिग्याभिधायिनि साक्िःख 

कूटार्थभाषा सत कूरार्थख 

“न ददाति तयः सच्छं जानन्नपि नराधमः) ख 
क्रूटसाल्तिणां पापेस्तुच्यो दण्डन चैव {> यःग्ड°। 

नद्ध भावः ष्यञ् । कौटसाच्छ मिग्यासाच्चदाने , तञ्चो- 

यपावक “कौर ज्लच्य खद्दधः"" इति महुनोपातक- 
मध्ये तद्य गणितत्वात् 

इटस्थ वि कूटोऽयोधनवत् निच्लं यथा तथा वा तिति 

स्या-क। १एकच्हपतया सठकालस्थायिनि परिखामादिशन्ये 

(अधिष्ठानतया दे हदयावच्छिन्रचेतनः | क्टव्चि्वकार- 
त्वात् स्थितः ङ टस्थरष्यते"? इत्य् क्रलच्षणे र२परमा्मनि ए१) 

शेव्याघ्रनखाख्ये गन्धद्रव्य न° राजनि° । 

कूटागार न° कम्म) श्टपागारे, २चन्द्रथालिकायाम्, 
च(लिषर) दक्रीडा्टहे च विकार 

कूटायुस् कूटमायुरख । यग युल्डच्ते विका । 
कूटायुध न° कम्पं | न्तरं पनिडितश्ये वह्हिःकाणादि 

मये च्यस्त्रभेटे शब्द् धि* 

कल्पितार्थं ख भाषा कथा | 

` प्रबन्धकल्पनाद्पायां कथायाम् शब्द्रल्नार । भाष 

खिनि। क टा्थंभाषिन कल्पिता्ैकथके स्तिया डी 

कूड चनोभावे अक° भच्लणे सक° पर० ठदादि°सेट ¦ कूडति 

छकूडोत् | चक्रूड | प्रनिङ्रुडति 

कडा ग° कूड-प्य् । कद्यशन्दा्े शब्द्रत्ा* । 

कूण भाषे मन्ते च अद्*च्रा०टम° सक° सेट । कूष- 

यति-ते चक्रणतत। क्रूणयास्-चभूव आस चकार 

शक्रो | { कूखितम् कूणिः प्रनिकूणयति 

कूण शोचे चरा० अात०अक्त° सेट् | कूणयते अचूकुखत 1 

कूखि लिः करूण-ष्न् । रोगादिना सङ्खं चितनखरादौ जने 

कूपिका स्तर ज्र ल् । वौणामध्यस्यवशशलाका यां हेमच 

कूद्र शो “शब्राद्मण्याद्डपिवौय्ये"ख ऋतोः प्रथमवासरे 
कत्सिते चोदरे जातः कूदरस्तेन कर्तितः” ब्रह्मने 

चकत {जातिभेदे स्त्ियां ष ““तदशौ चं विप्रतल्यं 

परतितोहा,त दोषतः | सद्यःकोटकसंसर्गादधमो- 

जगतोतले"” 

कूद्ाल ए० षहाल+एषो° । उदाकलदटकषे रमानाथः । 

कू(कु)प दौ्वलये अद दुरा ० अर्ष" चेद् । जरू(कञ)पय- 
ति-ते बर्कू(क)प्त् ते) कू(कु)पयां बभूप आख च~ 

कार चक्र | 

कूप इ° रषत् च्यापो यल च समा, कुवन्ति 
भर्ड जा; अखनत् ज्रू-पक दोचेच षा !खनामनछते 

क) 



कूप 

जलाधार, अमरः तह्लच्चणं भावप्र° उक्त' यथा | “भमौ 

खानोऽख्यविच्तारो गम्मीरो नर्डलाकतिः । बद्ो- 
ऽ्बह्नः स क्रूपः खात् तदम्भः कौपख्च्यते | कौपं 

पयोयदि . स्वादु लिदोधन्न हितं लघ । तत् चारं 

कफवातन्न' दी यनं पित्तलत् परम्" | कूपसख दम् अण् | 

कौप ततसम्बन्विनि त्रि° स्तिया ङोप् ! “प्रावेषाख 

शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पाख्ति"" साच्द्० | 

ज्ञयादिकरणफ्रलादिकम् जलाश०त° ““सेठवन्धरता ये च 
तीधेशौचरताद्च ये| तडागक्रुपकत्तीरोखच्यन्ते ते 

ठषाभवात्?” आदित्य षु | “अय कू पक्त सन्प्रढत्ते 

मानौये इष्वाताद्' विनग्यति” विष्णुः । 

सतकूपादलिते | “तडागकूपकन्ौरस्तया 
प्रदायिनः | अत्रोपानइद्ातारस्ते नराः स्वगे गामिनः 

विष्ण् ध० । “भ्यो वापौमथ वा कूपं दे तोयदिवच्जिंते | 

खानयेत् ख दिवं याति विन्दौ विन्दौ शन समाः''नन्द 

श०“क्रूपारामतङ्ागेषु देवतायतनेष च † एनः स्कार 

कन्लौ च लमते मौलिक' फलम्” विष्ण: “संस्कार 

विधौ “जले जलक्चऽपाद्य इति वचनात् जलन्छन्य- 

देशखनन एव प्रतिष्ठा न त॒ पदङ्कोद्धारमात्र । “श्रासादे- 

ऽष्येवभेव' खात् कूपवापोषु गम्यते'' जलाश० त° त 

यचनाद्च तत्न वास्तुयागः कार्यः| तव्नलञ्च “शोत- 

कले भवेदुष्णं खोग्रकाले छ शोतलम् | वसन्ते तु प्रथ 

स्त ख्यात् कालभेदात य॒णलयम्''राजवज्ञभः “रे त्तादि° 

चत्रथ्यंम् इनि। कूपिन् तत्सन्रिलषटदेशादौ लि 

स्थां गेप । रगत्ते उच्णादिके.षः | 

कूपक पु" करूपे गततः कायति कक । ¶नोकायाम् युणा- 

कधणयन्त्रूपे इक्चे (मास्तुल) रन दौमध्स्वटच्ते ३तथा- 

भूतप्वैते च उणा० । कूप+स्वारथे क | ४खहगाणड 

मेदि* । ५ तेलादिक्ले हाधारपातरमेदे (कूपा) कन्दरे 

७खदपामे दचितायाञ्च मेदि०। तनः प्र्तादि चतु- 

र्यम् दनि। कूपरकिन् तत्सच्चिकशटरेशादौ तिर 
स्यां डप् ` 

कूपकच्छप पः करूपे एवान्यत्र स्चारचून्यः कच्छप द्व 

पाव्मेसमि° स | ऋल्पविषयाभिन्नतया {नन्द्नौये 

कपम् अकू प्ददू रावष्यत्रे । जुक्तारोदा० स्तय जानि- 

ल्यात् ङो । (“यद्यसौ क्ूपमण्ड कि ! तवैतावति कः 

अयः"? . भङ्िः | । 

कूपय्छ] लिश्परं खनति खन- बेटे विट छग च| कपखनकरे| 

तत्प्रहत्ते 

कन्या- 
११ 
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कूपज ° कूपडूव जायते जन-ड | रोपे शब्दद्िऽ 

कूपद् अूल्य° कूप-बा* अदि | प्रश्न प्रशंसायाञ्च मनोऽ 
कूपाङ्(ङ्ग) ₹० कूपाकारोड्धचिह्' कूपाङारमङ्' वाञ्धिन् । 

रोमाञ्च शब्द्रल्रा०। 

कूपार पुर ज्ञ चिवो पिपरति पूरयति चण्ण॒पूरवव॑दीषः | 
सुद्र अमरटीका एषोऽ कूवारोऽष्यत । 

कूपो स्त्री कूप-इन् डप् । (कपो) कते हपगलभेदे शब्द् दि० 
कप्य ति कूपे भवादि यत् । कूपभवादौ । “शन्नः सखद्धिया 

चप; शमनः सन्तु कूयाः” स्ञानमन्तरः | “कू याः"? कात्या 

१५०४,२०) 

कूम नर्कोः ्टच्य॒ाउमा कान्तिः यतः | सरोवरे जटाधरः । 

कूमनस॒ ति कृत्सितं मनोऽख “छवि तहुषेव्या दिना” पा०. 
ऋचि पूर्व्वं दीषेः ! कुत्सितमनस्छे । लोके ठ खादः 
कमना इत्येव 

कूर एन० वेज- भावै किप् ऊः कौ भभौ उव" वयनं लाति 

ला-क लयं रः| अन्गं हलायुघः 
कूच एुनण्क्व्यते कुर-चट. निण्दौषेः ! ‡श्ब बोमेध्ये स्थिते 

लोमोञ्धये, अमरः रभ्सख्ुखि, ३ेकोतते, मेद०४दग्घ्न भ्मय्- 

रएक्छ ६्कणषषटयौ ऽग्र्कटाङ्गलिभष्यखोपरिभागे ८शो्े, 
अन्द् चि०€आखनभेदे, तन्तोक्तं १०वौ जभेदे (इम्) च । 

क्र चेवीजन्त हूमिन्येव | “थानः सेन्दुवामच्रवयरि- 
गतो वौोजमन्यन्छद्ेशि ! इन्द ते मन्द्दरेता यदि जपति 

जनो वारमेकं कदाचित्" इति कपर स्तवे तटृद्धारः । 

“र्गाद्यः वङ्किसंस्य' विषुरतिवलितं तच्तय' जर - 
दुभ््स्'? तेव ! भैरषतन्त “कालीवीजदयः देवि! 

दषे ङारमेव च । त्थच्चरी सा महाविद्या चारा 
कालिका ख्टता'?। ! १कटिने लि°। १ २विकलने डम च० । 
१९्मला पकषनाथे (कृ चि} ख्याते पदाे“ततःसमर्भयेत् कूं 
छशीराद्विनिस्ि तस् | मलापकर्णादयाथें ्ौमन्द- 

क्यं द्ग सन्वितः'' ““उधौरकूचैकं दत्त्वा सर्वपापैः प्रसच्यते । 
दत्त्वा गोबालजं कूचे सर्व्वान् तापान् व्यपोहति। 

दक्वा चाभरकं कूचे चियमाप्रोत्यरत्तमाम्” रसि 

ए । तलासनभदे “किंश्चं पर्टज्य कूचं न्यसाजगेत्'" 

शतण्व्रा° तद्यत् स्चं परिद्धज्य क्रूचं न्यमाजिषम् 

शतण्व्रा०११.२१५.१२.घ्नानाञ्च क्रूचमध्वयं 7 संस् वन्ति" 
सांख्यार्खौ ०० “स्फु ख कूच सौ वर :'' भार आश्र, 

२०६२० ख्ार्थेक । तल्ला्यँ ““खटदुना वा दन्तधावन 

कूतक्रेनापनयत्'' छख अस्त्य" इनि । जुषकिन् 



कम्म 

्धच्यययाकारयुक्तं ति । “कूच किन्मेऽभ्यन्तरङपरि्टादा"* 

छ्°च्डा० लच क्रचेलः । श्सशयुक्त ति०। १४पद्चगव्ये 

शच्छरशब्द् विति; 

कूचेथिरस् न ६ त° । पादच्छन्धे (गुडछडा) “बाड्मेमांखि 

त चिप्रवजद्रयकूचक्ूचशिरोमखिवन्धेनद्रबस्तिकरूपेराखि” 

सु° ! 

कूद भष न कूच श्म तदच्छोभैमस् वा कप् | १नारिकेणे 
शब्द् चि°। २जोवके अवग तगेते ओषधिभेदे राजनि० 

कच्च खर पु.कूचे" शक इव गे खरस्य । नारिकेले राजनि 

कू्चीमुख ए०विच्ामितवंजे ऋषिभेदे । “लोला नारद- 

व तया कूवांखखः रूटतः'"भायादु०४अ०। तद चेक्ती 

कूर्चिका स्तो कूचस्तदाकारोाऽस्यस्या; ठन् । चोरविल्तिभेदे 

खा च दिविधा दभिङ्चिक्षा तक्रङ्रुचिका च ।“दभ्ना सह 

च यत् पक्क चीरं सा ट्{भिक्रचेका | तक्रो ण पक' यत् चोरं 

सा भवेत् तक्रकूचिका?' भरतः | ““दधितक्रकूचिकाम- 

सत् सौविरकेत्यादि? । ““ाह्िणौ वातला खत्ता जेरा 

क्रङचिकरा | तक्राह्षुतरोमण्डः कूचिका दधितक्रजः'? 

छते तद्गुणा उक्ताः । ‹.कर{देका विल्लता भच्छा गुरवो 

मातिपि्तलाः | बिद्ारहोवृक्तो जनना ख्च्वा ददि प्र 

दूषणा" खुर | 

कू ऋरौडायां कड बत् | 

कुहन मर क्ूट-नाते ल्यट् खेलायाम् (को दा) अमर 

कूट्नो स्तनी शरद्य तेऽत्र अाधारे ल्युट डप । 
मायां लिका | तत्रहि जनाः शरं नोद्धव कुव्वं न्ति 

कूप एर कर पाति पा-क दीधः | भ्वषोभध्ये हेमा० 

कपर इ कुपरवत् | वद्य । 

कूर्पीख एण वरर्पासपत् । वदेः । खाये" क । तन्ना" 
कमा एस््रोण्कुत्वितः कौ वा ऊन्पिे"गो यस्य एषो० १कच्छ 

पे, अमरः स्त्रियां टाप । तज्ञचख इह °सं०६४अभ्यया 

“सफटिकर जतय नोचराजगेवचिल्ः कलशसदशमूति- 

चारूव'शख कूमेः। अरूणसमवपषा सपैपाकार चितः 

सकलब्डपम हततव" मन्द्रिग्यः करोति । अञ्जनण्टङ्कण्य।- 

मवघुवा विन्द्, विचिल्नो ऽव्यङ्क्रौरः } सपेथिरा वा 

स्थ.न्गलो यः सोऽपि पां राषटविब्द्यो । वेद्य 
त्वियं स्व लकण्ठस्छिकोणो गूढच्छिट्र्ार शद शस्तः । 
कोड़ावापयां तोयपूर्े मणौ वा कार्यः ज्रर्भो मद्धनला 
चँ नरेन्द्रः" 

खन्मोने खतः शर भिन्नाञ्जनसमप्रभः'' दारतिण्डीर 

चेत्रप्[ख - 
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उक्तो !देस्थे वायुभेदे । रेभगवदतारमभेदे कमठशब्द् 

१६८०० विद्टतिः । ४सद्राभेदे दत्खद्धशं तन्त्रसार यया 

स्वामहस्तख् तञन्यां द्च्षिणख कनिष्या | तथा दकि- 

खतजेन्यां वामाङ्गे न योजयेत् । उन्नतः दक्षिाङ्ग्टः 

वामस्य मध्यमा{दिगः । अक्र यो जयेत् एढ दिस्य 

करद्य च | वामख पिदतीर्थेन मध्यमानाभिके तथा । 

अधोरुखे च ते इरयाहलिण्ख करख च । कूम एष- 

सम कु्यादच्पाणिश्च सव्यतः । कदां खद्रेयमाख्याता 
देवताध्यानकर््मौण'” | 

कूचक्र नण जरद्ाकारं चक्रम् । तन्त्रोक्तं साद्यमन्त्र 
शुभादिख्चके कृम्म्राकारे चक्रभेदे } ततखद्पादि ख्द्र- 

यामले उक्त यथा 

५कू क चक्र प्रवच्छानि शुभाशुभफलाककम् | यज न्नात्वा 

सव्वं शास्ता जानाति पण्डितोत्तमः | भेद्यं भेदकं 

चक्र टणष्वाद्रपूव्वं कम् | कृ्ाकार महाचक्र चतु 

ष्यादसमाडतम् । तर्डे खरान्, दत्तपादे कवग, वामपा- 

दके । चवर्गे, कीर्ति तं पञ्चात् अधःपादे टवगेकम् । तद्- 

धस्तु तवर्गः खाइदरे च पवभकस् । यवान्न" दये प्रोक्त 

शद्ान्' एमध्यके । लाङ्गले शक्रवीजड(लं) चकार 
लिङ्खभध्टके | लिस्ित्वा गवेण सन्तो चक्राकरं मलापड- 

स् | खरो लाभः कवे चद्वगेच विवेकदः | वग राजल 

पट्ीः तवग धनवान् भषेत् । उदरे सर्वेनाशः खात 
हृदये बदुःखभाक् । ठे च सव्वं सन्तापः लाङ्गले 

मरणं क्वम् । बेष्णवे देशे ठ इःखच्च वामपादके । 
विरडद्यलामे तु न कां इक्रचिन्तनम् । विरेक धन्वं ~ 
माशो युग्मराषे च सारणम् । यत्र देवा्तरद्धांस्त तन् 

चेच्निजवणकम्। विरङ्ञ्च त्यजे क्रमन्यमन्त्र'वि चारयेत् |. 

यक होमे यद् भेत् वखंमाला महेश्वर ¦ ! यदि तत् 

सौ ख्यभागः खात् तत् सख्यं नापि वज्ज मेत् | विभिच्नगेहे 
दोषञ्चेत् श्ुभजन्त्रञ्च संत्यजेत् | इति ते कथितं देव! दटा- 

ह्टफलप्रद्म् । बे शोधयन्ति च्क्रन्द्रः मन्त्सिरबिप्रदः 
शभम्'" । 
रजपाङ्गटेशभेदस्हचके चक्रभेरै तत्खङ्ूप' तन््रसारे 

खक्ञ' यथः “दौयस्थानः शमा.अत्य लतः कमं 
दीग्यते पुरूषो यन्न॒ दीषस्यान" तदुच्यते ॥ 

चतुरं भूव'भिन््वा कोष्ठानां नपकं लिखेत् । पूवं को- 

छादि विलिखेत् सप्रव्गीनशक्षरत् । लच्लमोये मध्यकोषे 

स्लरान् बृमम्र्ा्िखेत् । दिक पूौदिनो यन. चला 

फलप्रदम् | 
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यच्लरशंस्थितिः । खचरं तत्तख जागोयात् हस्तावुभयतः 

सितौ | कोषे कत्त उभे -पादौ दे शिष्ट पुच्छमी- 
रितम् | क्रमेणानेन विभजेत् सध्यस्यमपि भागतः। 

खखस्यो लभ्ते सिद्धि दरष्यः खल्यजीवनः | उदा- 

सोनः कुच्तिसश्यः पादस्थो दःस्वमाप्यात् । दुच्छस्थः 

पौ चते सन्ती बन्धनो द्धाटनादिभिः | कूमचक्रमिद् प्रोक्त 

मन्तिणां सििदायरम्"” पिकः कायाम् ८ नेचक्रमवि- 

काय यः कु्याञ्जपवन्नकम् | तद्य यन्नफल नस्ति 

सव्वीनर्थांय कल्यते" । 

शज्योतिषोक्तं नत्तत्रभेदेन देश्मेदानां शभाशुभत्तापके 

क ् ाकारे चक्रो च तन्निरूपम् च्योर तन्यथा 

“^प्राङूछखो भगवान् देवः कूमैदपी व्यवस्थितः | आक्रम्य | 

भारत' व्रं नवभेद्'सवाक्रमस्'” | तत्र नखलतरन्यासक्रमः 
=, 

सं्तिकादितयत्रयः । क्र.र- 

तत्रे वेषो यथा 

<मध्यप्रागश्नयाम्यादि 

.वेगयुतेसतस्त्, पौ द्यन्ते त्नवािनः'" 

“पूवा परे भवदव धो बेधञ्ञोत्तरदच्िणे । ईणानराच्चसे वेधो 

वेव च्याम्नेयमारूते । तारालयान्वितः तत्र सौरिः यले- 

न चिन्तयेत्""| तत वेधादिजन्यदाषाः “अतिरटह्टिरनाहषटिः 

शलभा मधिकाः खगाः | सखचक्र परचक्रञ्च सप्रते स- 
स न = 

स्भवन्तिष्च | रए" देषगु हस्रामन्तेबनाभच्चतो वदेत् । 

तवाच यन्न नक्षत्र दिव्यपाःयेवनाभसाः। ट्य 

न्ते महोत्पाताः खां दिशः तत्र पौडयेत् । सौरि 

बै लाधिको दष्टः, खल्मवौय्यं : शुभावहः । एकदा पौड- 

येद्यत्र भालुजः कृूमचक्रके | तत्र स्थाने महाषिघो जाय- 
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ते नात्र सशयः। दुश्ष्याने गते चन्द्र कत्तव्य 

शान्तिपरौषिकम् | दरूयरेशभदाञ्च कम्ब विभागशब्ट् दशाः 

कम््पुराण न° कूम भाषितं एुर,णम् । व्यासप्रणोतेष 

अष्टादशसु महपुराणे पञ्चदशे राणे ततुप्रतिपाद्य 

विषथाञ्च ठहनच्ना° दशति यथया 

““त्रीबरह्नोवाच। ग्टण वद! मरीचे! ऽद्य एुराण 

क् कोसंन्नितस् | लच्छौकल्सादुचरितं यत्र कृस्ंवषु- 

ेरिः। धर्््यननाभमोचायां माहातयञ्च क 

यङ् । इन्द्रयुजगसङ्गोन प्राहषिभ्यो दयाधिकम् । 

तत् सप्रदश्सा हस्तः सचत सं {हतं शुभम् । यत्र बाह्या 

( संहितया.) 'धुरा प्रोक्ता धम्मं नानाविधा खने ¦| 

नानाकथाप्रसङ्न नृणां सद्रतिदायकाः”। ततुपूैभागे 

तन पूवर विभागे त॒ इराणोपक्रमः पुरा । लच्ीप्रदयु 

श्दसेवाद्ः क्रमपिगणसङ्यां। वांश्रमादारक्था 

५४३ 

५५ कद्ध 

जगदत्प्रत्तिकौत्तंनम् । काटसङ्या सप्रासेन लयान्ते 

स्तवन विभोः । 

चरित" तथा| 

वतः सह्घेपतः सगः शहर 

सहस्रनाम पाप्रेत्या योगख च 

निद्धपणम् । भ्टगुवंश्रमाख्टानः ततः स्वायम्भ् वख 

च। देवादीनां सखत्पत्तिदे च्यन्नाहतिखतः | द्- 

च्तद्टरिकया पश्चात् कग्यपान्वयक्रीरेनस् | आत्रे वव 'श- 

कथन कष्ण चरितं शुभम् । साङ्ग र्डक्ष्णरंबादो 

व्यासपाण्डयसं कथा | युमधस््र दुकथन" व्यासजैमिनि- 

को कथा। वाराण्खाञ्च सहालं प्रयागस्य तनः 

परम् । त्रै लोक्यपनद्धौव वेदशाखानिख्प्णम्” 

उत्तरभागे “उन्तरेऽख विभागे त॒ एरा गीतैश्चरौ ततः । 

व्यासगौता ततः भोक्ता नानाधम्प्रयोधनौ | नानावि- 

धानां तोर्यानां महात्मन थक ततः । नानाधम- 

प्रकथनं $ब्राद्मौय संहता ख्या | अतः पर' रभगदतौ 

खंद्धिताथेनिखूपये | कथिता यत्न वर्णानां एथ ग्ठ्ति 

र्दा्ता'” । तदुत्तरभागे भगवल्याख्यदितौवसं ि- 

तायाः पञ्चसु पादेष् ““पादेऽखाः अधमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां 

व्यवस्थितिः | सदाचारात्मिज्ञा वत्घ ! भो गसौ ख्थविवङ् - 

नौ | दितीत्रे चतनियाणान्तु ठत्तिः सभ्य प्रकोत्तिं ता । 

यया त्वाञ्ितवा पाप विधवे ब्रजेदिषम् | तृतौ 

वैशयजातीनां ठत्तिरक्ता चतुर्विधा | यया चरतया 

सम्यक. लभते गतिखत्तमास् | चतुथे ऽख्ास्तया पाटे दर- 

हृत्तिरूदाहृता | _ यया सन्तष्यति च्रौशो नां च्ेयो- 

विवद्नः। पञ्चनेऽख्यास्ततः पादे ढत्तिः सद्धरजन्म- 

नाम् | यया चरितयानौति भाविनौखत्तमां जनिम् | 

द्त्येषा पञ्चपायुक्ता दितौया संहिता सने ! | दतौया- 

त्नोदिवादसौरौ णां कामविधायिनी । षोढा षटकमे- 

सिद्धि खा बोधयन्ती च कामिनाम् | चठ्थींवेष्णगी - 

नाम मोच्तदा परिकौत्तिंता | चत्ष्पदी इिजादीनां सा- 

चात् ब्रहम्धपिणो । नाः क्रमात् षट्चतुीं एसा 

ष्टाः परिकीर्सिताः'” । तत्फल छतिः ^“एतत् ज्रुमेएरा- 

णन्तु चतु गैफलप्रदम् । पठतां टदा नणां सर्भत्- 

कटगःतप्रद्म् | लिखित्व तन्न यो भक्तया छेमकूपस्मन्वि- 

तस् । बराह्यणायायने दच्यात् स याति परमां मातस” | 

तच्च पुराणम् तापसं ““माुस्यं कौप तथा रङ्कः 

शेवं स्कान्द तथेव च । अग्ने यश्च षडेतानि वाससाःन 

निबोधत पाद्मोत्तर ४३अ० । 

ककविर्भाग षन्कमंख तदुप भ५३द्वयवट विभारेाऽन्न । 
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वराह भिड्हिरोक्तो नच्त्रभेदेन देशवियेषाणां शएभाशु- 

भबोधके खन्धभेदे स चत्र" संर १४ अध्यायः | यथा 

«नच्चत्रत्यवरगै राग्ने या दयैवयं वस्वितेनेवधा | भारतवधै 

मध्यात् प्रागादि विभाजिता देशाः १भद्रारिभेदमार्डवव 

साल्वनोपोज्निहानसङ्खयाताः। मरूत्सबोषयाखनसारघलत- 

मत्सगमाध्यभिकाः। माथुरकोपज्योतिष धमारण्यानि 

रसेनाच | गौर योवोड हिक पाण्ड युडाऽशत्यपाञ्चालाः । 

साक्रेतकङ्करुकालओोटिकृक्राञ् पारियात्रनगः । ओौड- 

म्वरकापिषठलगजाहवाञ्चेति मध्यभिदम् ९।४।५} थ 

२पूर्वसप्रामञ्जनद्रणभध्वजपद्ममाल्यवद्विरयः | व्याघ्रषखद्च- 

द्यकपेटचन्द्रपराः षं कर््णीच । खसमगधघशिषिरगिरि- 

भिथिलसमतटोडाच्ववद्नदन्त॒रकाः । प्रागज्योनिषलौ हि- 

व्यचो रोदखचद्रपरपरादाः । उदयगिरिभद्रगौ डकपौ ण्डमैत्क- 

लक्ञाशिमेकलाम्बडाः। श्कपदतास्लिश्चिककोशलका वधे- 

मानञ्च ६।७।८ । चाग्ने वयां देदिथि कोधलङ लिद्गवद्धे- 

पङ्गजटराङ्गाः । शौ लिकषिदमेवत्सान्धु चे दिक्ञाशोध्वं - 

कणठाञ्च । ठषनालिकेर चभेदोषा विन्ध्यान्तवासिनस्त्निएरा | 

प्सद्ुधर हेमकूटव्यालखोवा महहाखीकाः । किष्किन्धक- 

र्टकस्यलनिप्राट्राद़ाणि एरिकदाशाणां | सहनग्नप- 

सशवरौरले प्रादयो <।१०।;१| तिके देशाः | अथ दचि- 

खेन ४चद्धा कालाजिनसौरिकींखं तालिकटाः । गिरिन- 
मरमलयदट्दु रमहन्द्रमालिन्द्यभरुकच्छाः । क ङटट ङूयव- 

नवासिशिविकंफखिकारकोडूःणाभोराः। आकरवेणा- 

बल्लकदशषुरमोनटंकेरलकाः । कर्णा टमहाटविचिलक्रुट- 

नासिक्यकाङ्लगिरिचोलाः। 

रिसिद्रभरुब । वदरयेशङ्खशक्तालिवारिचरधमेपट्नहौोपाः । 

ग णराज्च णवेल्न, र पिशिक या द्विश छमनगा; । वम्बवर 

कारमरोयकयाम्योदधितापसाखमा ऋषिकाः | काञ्चोनर- 

बलदेवपठ़न' द- 

र कावनतिमिद्भिलाश्ना भद्राः । कच्छोऽथ कुञ्जरदरी 

ऋतःञचहीपजटाधरकविर्या- 

चीपद्रनचेयाय कसिं हना ऋष्रभाः | 

सलाश्र॑पणीं ति विन्नयाः १२।११।१४। नें त्यां दिथि१ 
देशाः पड्कपकाम्बोजसिन्च् सो बीराः । बडवादठखारवाम्ब- 

एकपिललनार घखानताः | फेनगिरियवनमाकरकणं प्रा- 

मेयपारखवरलाः | व वेरक्िरातखगङक्रव्यादाभो र चच - 

काः। देमगिरिसिन्ध्.कालकरः वतक्रचचरादृवाद्रद्रवि- 

डाः | स्वात्यादो भल्रितवरे १५१६1१७) न्तेयञ्च भडहा- 

सयवोऽ्लव | अपरस्यां ६मिमान् मेषान् वनतैषः लु- 

राप्रेष्णो $स्रगि{रः अपरान्कशान्तिकहेहयप्रशज्ञाटि>- 

ह 

काणाः | पद्धनद्रमढष. .तारच्ितिञु्गःश्यकन कथ- 

काः। निभेर्यादा श्डेच्छाये पञचिमदिकस्यितास्ते च 

१८।१६।२० | दिशि ऽपञ्चिमोत्तरस 1 साखण्डव्यतषारता- 

शहलमद्राः । चअष्मकङुलूनल ह डस्त्नो राज्यन्ड सिं हवन - 

खस्थाः । वेणुमनो फलगलुका शरुङा मरक्चे चमैर- 
ङगख्याः | एकविलो चननदूचिकदीषोवासकूशाञच २१। 

९२।२३ । उत्तरतः ८केलासो हमवान्वच्चमान् गिरि- 
हुषा । क्रौञ्चो मेः करवस्तयोत्तराः चदरमो- 

नाञ्च । केकयवसातियाखनभोगस्याङुनायनास्नीधःः 

ष्याद् नदी पितिगतेतुरगाननाच्रदखाः । केशधरविपि- 

ठनास्िकटासैरकवाटघानशरघानाः | तत्तशिलापुव्कला- 

वतकेलावतकरढधाना च| अम्बरमद्रकमालवपौरवकच्छार- 

_दर्डपिङ्गलकाः । माणल णको इल शोतकमाडब्य - 

भूतपुराः। गान्वारयश्ोदतिद्ेमतालराजन्यख चर गव्य | 

यौषेयदारमेयाः श्यामाः च्टेमच् ताञ्च २४१२५२६, । 

रेशान्यां < मेरुकनदटराज्यपशुपालकौरकाश्डीराः ! ख- 

भिसारद्रदतङ्गणकुल् त सेरि्धु वनराः । बद्मएरदाबे- 

डामरवनराज्यकिरातचो्+ चन्द्ाः | भङ्खापलोल- 

खजटाद्वर कुनठखषधोषङचि(वि)काद्याः । रकचर णातु- 

शिचा छवणेभूवद्धवनं दिविष्ठाञ्च | पौरवचोरनिवसननि- 

नेलसञ्चादिगन्धषः २७।१।२। वरगैराम्ने यादयः क्र रयह- 

पोडितेः भेण न्टपाः ! पाञ्चालो मागधिकः कालिद्गन्ब- 

च्य" यान्ति । चऋावन्ोऽयानर्तो द्व्, ' चायाति चिन्धु- ` 

सौवीरः। राजा च हारहौरो मद्रथोऽन्यख कौ लिन्द्ः"। 

कूठ न कमं ख एमिव । १ शरावे २अस्ढानट चते च ए* 

शब्द् च० | ६त° | कूष्म ख एह न° 

कराज षु" कून्दाणां राजा श्रो त्वात् टच समाक - 

पेण राजते राज-अच वा ऋरश््ंपे भगवद्वतार 

जटा० । “छथि ! सिरा भव मुजङ्कम । धारयेनां त्व 

कमपराज ! तदिदं हितयं दधौयाः""महना० । रकनप 

णां श्रेठे च ४ 

कल अहतौ भा पर° सक० सेद् । क्रूतति अकरलीत् च्- 

कूल प्रनिकूलति ब्रूलम् | ““तासां प्राजमानो योनिम 

क्ूनयत्"? टत° ब्रा ४६। 

कूल न° कूजति आदणोति जलप्रवाहम् कूल-कच् । नद्या- 
देस्तलीरे ५नदीँ ५ ,११ ि ६४ ॥ 

देस्तीरे । कुलं यथा ठच्ः' मलः व 

भाक्" रषः । “चुकूज कले कल इंसरणड़लो'' नेष । 
य् [न 

कणो चजथे" क| रस्तुपे रेतदागे ४सेन्द्टटे च विश्च 



मते 
२१२ (; &अनिकरे “कलायक्लेष बिलुख्य ते ताः” नघ | “कूलाय 

कलेष्, नोडान्तिकेषटु*"मक्ि°। बलादि० अ्तद्रथे" वा मठप् 

मस्य वः। कुलवत् पे इनिः कूलिन् । तदयुक्तं त्िरस्ियां 

ङोप् | ततः धृमा° सौवीरे सम्ब्धिन्य्ये बुञ् । 

कौलक कुलसम्बन्विनि सौवीरे लि°। |[ रस्तृपे भेदि° । 

कलक न° कूल1ख ल । तीरे विश्वः 1 कूल+स्वाघे क| 

कूलङ््र तिर कूलं कषति व्याप्नोति कप्-खश खम् च । कूल- 

व्यापके | सरितस्तथाऽपराः'' “कल ङ्षीषा ६ सावः । 

“कुल ङ्गव सिन्च्ः प्रसन्नमम्स्तटतरूञ्च” शकुन्तला | 

कलवतो चली कूल+अस्त्यये' बलादि० मठुपष् मख वः | 
¢ 

डप् । नव्यां राजनि । 

कूलचर वि कूले नदोकूले चरति चर-ट । गजादिजन्त॒षु । 

क्लचराच जन्तवः समां सगुणाः छद्ठते दिता यथा 
«तत्न गजगवयमड्िषररुचभरद्मररोहहिघ्वराइखद्भि- 

गोकयैकाल च्छक नदर न्यद् रण्यगवयप््टतयः कूलचराः 

पशवः । वातपित्तहरा ष्या मधुरा रस्पाक्योः | शी- 

तन्ञा बलिनः च्िग्वा सबलाः कफयङ्ं नाः? | 

कलन्धय् लि कूच धयति षे-खस् छम् च छग्धनो । कूल 

स्सथिनि वनादौ स्ननियां डप् । 

कलभ स्तौ &त०। तौरभूमौ हेच । 
तौरमूम्याद्योऽगि “कावेरोतीरभू मोर हरु जगव धूम्र 

खक्तावशि्टः | (वायुः) उद्भटः । 

कूलमुदुज तिः शलशद्र जति उद्+रुज खश् खम् च । 

कलभेदके । ५अासादितौ कथः बर तं न गजैः कूलखटूजेः” 

भट्धिः । “मदोदसाः कङ्दमन्ः सरितां कलश, जाः'"रघुः 

कूनलमु दह लि” कलमापूययै वति उद्+वह-भ ज्ञम् च । 
्लमापूव्य वाहिनद्यादौ “उन्ती वा कथ' भीमाः 

सरितः क्लचद्हाः"" मट्िः) 

कूल ह(ह)णडक ए० कूठे छरण्डते सं्ीभवति डि-संषे 
ख््ल् एषो° वा उलोपः । जलावर्ते लिका० 

कलास विः क्लमखति चि मति अस-अण् | कलन्ेपके ततः 

सङ्का चत्र्वम् अण॒ । कौ लास तत्सन्निलदटदेशादौ 

लि° छ्ियां डप । 

कलेचर लि° कले चरति चर अल् कस । नद्यारेस्तीरचरेष 

सङ्िपादिपश्ष । ते च ““चमरीवारणाद्यः। एते कले- 

चराः प्रोक्ताः यतः कूले चरन्त्यपाम्'" 

आदिपदात् कृलचरणब्द् चद्तेनोक्ता साहा: । ` कृ 

अरा पश्तूपित्तष्हरा उषया बलावहाः । 

कलभनि- 
० > 

भावप्र° उक्ताः 

मधुराः श्ोत- 

[ २१६९ ] कमा 

लाः क्लिग्धा मवलाः कते प्रवद्ध नाः" तदुयुणा स्लनोक्ताः । 

कृल्य लि° कूले भवः यत् । {तौरभवे २रद्रभेद एु° “नमस्तौ - 
श्यांय च क्ललयाय च” यज्ु° १६१४२, रुद्राध्यायः 1 

कवर ए* क्-शब्ट् काटादि-वरच् | !कुअके टचभेरे (कुजा) 
कुजे लि° रेमनो इरे व्रि° शब्द् चि०४युगन्धरे यत्र युग- 

काषमासच्यते तत्र॒ रथावयवमेदे पु'न° अमरः ५ 

द्यं िकूवरम्”' रामा० | “रथ चाभितकृवरम्"" 
मा° आदु° ४२६९ जञो° । ““पादेः षुरः कूवरिणा विदा- 
रिताः'” माषः | ५ रथिकस्याने गोयुक्त' रथसपक्रम्य 

“पच्चसो कूवरवाङ्ूराउमिग्छेत्* गोभि । कूवर 

रथिकस्थानम्” सं त° रवृनन्द्नः । 

कम्बलः ्रादितरथ सनी इला० गौरा० ङीष । 
कवार षु कु तोरभुनि' द्योत ट-अण् उप०स० एषोऽ 

दोषैः । कूपारन्द्पये* असरठीका 

कूम ए इवनौयदेवभेरे ।*“प्रदरान् पायुना कृषा स्कपित्त :” 
यज्ञु° २५७ “र्सान् देवान् प्रौ णवामि""वेद्दी° । 

कू द्माण्ड पु" देष्दरद्माण्ड ष॒ ॒वीजेष्यख । !१कद्माण्डशब्दाधे" 

रशिवपारिषदभेदे हेम च° “अन्यं च ये प्र तपिथाचभूत 
कूप्राख्डयादोग्गपच्छघौश्चाः»भाग०२१६,४५।२पिभेरे षु* 
““कञ्माण्डो राजय्रत्र च त्यन्त खा हा समन्वितैः"? या०ख ° 
तद् .्टत्वात् “च्य वा देवहेडनमित्याद्याछ्च ४कच्त सी 
डगेप् ““ल्िरालोपोषिनोभूत्वा कष्ाख्डीभिषं तं शुचि 

छरापः खख हारौ च रुद्रजापी जलेस्थितः'"यान्न°्ख 

“लिरालखपोषितः क्राण्डोभि्ह् वादेवहेखन मित्या- 
द्याभिः कृग्राण्डदष्टाभिरलुष् बभिमैन्तलिङ्गदेवताभि्छ ~ 
गभिचत्वारिं धद वाह्तीड्क त्वा शुचिभरेत् । तथा बौ- 
धायनेनाप्् क्रम् “अथ क्द्माणडोभिजुयाद्यो ऽपूतमिवा- 
कान मन्येत यद्वां चीनभेनो भ्ण इत्यायास्तखानम् च्यां - 
अयोनौ वा रेतः सिक्का अन्यत्र खादिति” । मिता० 

“सव्वं वेदपयिले।ख वच्छाम्यजमतः परम् | बेषाञ्जपेख 

येमे पूयन्ते नात्र संएयः । अषसर्पयन्टेवशतः शु्ध- 
वत्यस्तरत्समाः । कंद्माण्डय्रः पावमान्यञ्च दगासावित्य- 

चव च” भिता्चरायां वशिष्सरः । खाये" क । तनाय 
जूाण्डवटिका स्तौ कुद्माणडखण्डमिच्िता माषादि वटि- 

का शाग्त०।, (कुम्डाव डी) ख्याते पदाधे“कृश्राख्डवटिका 

शचेया पूर््ौक्तवटिकागुणा | विभेभात् रक्तपित्ती श्व 
कथिता बुधैः” भावप्र" । पूर्व्व टिका माण्यटिका 

काच्छो क्ली शदरप्राऽखूटस्याः गौरा खोष । ¡अभः 
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निमेदे रक्रौरेदुर्गा वाच्च हेच | द्गायाञ् कूश्नाण्ड 

बलिप्रियत्वात्तथात्वम् | “कुग्ाणडो त॒ भ्टरं लव्वी क- 

कारुः परिकीततिंता'? भावप्र। चग्विरेषे च 

कहा स्री श्रत् ऊहातेऽत ऊह-षितक्गे आधारे घञजये क । 

कुज कटिकायाम् शब्द् रल्रा° | 

क्त तौ भा° उभ° सक अनिट कविकर्म । करति ते 

अकारीत् अहत । चकार । भौ याटिक्खाद्यापाणिनोवता 

क॒ कतौ तना० उभ मृक° अनिट । करोति कुरूते कुर्यात् । 

करोतु कुरु अकरोत् अकारषरत् अकत | चकार कत्तां 

करिष्यतिते क्मंणि क्रियते 

अकारिञ्रकारिषातासृक्षारयिषाताम् | कारक. कत्ता 

कारी कु्ेन् कव्वांसः चक्रिवान् चक्राणः । ड-रतिमः 

ङतः रतवान् करणं कतिः क्रिया क्या लत्वा प्रय । 

ल्यः काय्य: कत्तव्य: करणोयः । णिचि कारयति ते 

द्ीकरत्तसःन दिकर्ति ते यजि चेक्रियते यङः लुकि 
च{र(री)करीति चरि(री) कसि चकंरीति चकास्ति 

“कञो हेठताच्छल्या लोमे ष्” पार 

“रष द्योत्येष करोतेष्टः सगरात् | आतः कक्षमौति 

क्रियात् कषोद | 

सः| यशस्करी ग्द्या। ्राङकरः वचनकरः” सि° कौ° 

< दिकवाविभानिशाप्रनाभाद्कारानानन्तादिबह्नान्दी- 

क्रिम्लिपिलिबिबलिभङ्गिकत्तं चब्रत्तेलसं ख्याजङ्घाबा ह ह- 

वततदवनुररुप॒ष'› पा० । 
“एष कुंजटः सत् | अहेत्वाद्ावपि । इद्वाकरः 

कण्कादित्वा्ः। भास्करः 

ब्धशब्दर बेपुल्याये" सं ख्यापेक्चया एटवग्- 

प्रहणम् लिपिलिबिशब्द पर्यायौ । संख्या-एककरः | 

विभाकरः निशाकरः 

बद्छक्रर्ः 

दिकरः | कस्कादित्वात्सः| अहस्करः | नियम् सः- 

सेऽतुत्रपदस्थस्टं ति घत्वम् | धनुष्करः | रुष्करः | 
““क्रियत्द्वङ्प कजोऽज्विधाननिति” वार्तिकम् कह 

रा | तत्करा । ह्ेलवाटौ टम्बाधित्वा प्ररत्वादच। 

योगे खेप । किङ्करी | ““कम््ंखि भ्टतौ'" पा० 

“कश थड्ट उपपदे करोतेटः स्थात् श्टतौ | कर्म्- 

कर्म कारोऽन्यः” सि° कौ ® 

“न न्द् लोककल हगायावेर चाय् स्हत्मन्तरपदेष्”” पा! 

^एप्र कञटोन। 

करो ज्टतकः| 

ृत्वादिष प्राप्रः प्रतिपिध्यते | 

शन्दकार प्यादि'" । ““स्तम्बशक तोरिन्”” पार 

^ ब्रौहिवत्मयोरिति वक्तव्यम्” वा्ि| स्वम्बर्रि- 

त्रैहिः। मकुट्करिव्ं दयः | वीद्िवस्षयो किस 

सोम्भकारः | धकत्कारः)" । सिर कौ” 

क 

जं पायमन्त्पुश्ये घ कञः” पार न्स 

कम्म्रादिषु च कञः क्रिपय्धात् । ल्िविधोऽव 

नियम इलति काशिका। दरत् कमकत पापकृत् 

न्त्रङगृत् एणगरशत् | क्रिबेवेति नियमात्कम्ब 

कतवानि तिनउान। छंज एवेति नियमान््न््रमधीत- 

वान्डन््ाध्यायः आल न किप् | भत एवेति नियमात् 

मन्वङ्रो{ति करिणयरति वेति विवचायाच्च किप! खवा 

दिनषेति निवमाभावादनग्रजिन्ुपपदे क्रिप । शास्त्र- 

छत् । भाषकर्'' । सि° कौर 

क्ि+कचिकारे आरम्भे अधिकरोति अआधिल्य 

अदु+सडशीकरणे अनुजरोति ।“गेलाधिपखा दु चकार लच्छम्'" 

खप+अपकरारे अनिष्टाचरणे अपकरोति "^ सान्वमपक्रि- 

या” माषः 

छप-+आा निवारखे सक° | 

आ+आकारे ऋवयवसंस्याने आलतः दाकारः ष 

५ङ्दाकरोति उत्काल्यति 

स्कर० 

[प्राधान्ये नायाति” हण्ड भार 

अपाकरोति “खयं प्रञ्ः 

उट्+आ+उत्कालने सकर 

“भया्तकलक्यः स्वमेव ब्रह्मचारि णखुषाचेताः सौम्योदज 
सोमश्रवा: ! दति ताह्ोद्ाचक्तार''टृन्ड० | “तागा: 

उदाचकार उत्कालितवानाचार््ंग्टहम्'” भा० 

उप+उपकरारे सङ उपकरोति“ डपलतं बद्ध तत्र किर्च्यते'" 
सा°द्० | संख रे सक ट् च । उपस्करोति 

उप+अआ+अआआरम्भे उपाकरोति उपाङय “च्रावर्टां प्रोष 

पद्यौ वा उपाय यथापिभि'” मनुः पश्चादिसंस्कारे च 

उपराञम्म्ं शवरदे उदा० । 

इर् इष्टा चरणे इष्क, तं दष्क, तिः । 

नि+पराभवे सङ° निकरोति (पराभवति) नकरः 

 निस्+निर+शुडौ अकः निष्करोति निष्कृतिः ( शुः) 

निर् अ+निवारये सकर निराकरोति “निराकरिष्ण, बद्ध च 
वर्ण, परितोरणम्”' भटः ! ५निराकरिष्योटं जिनः- 

तेऽपि!" रघुः 

परा+निराकरण्ये सक० | पराकरोति [ परि्किरोति 

परि+परिष्कारे सतोगुणान्तराधाने भूषणो च सक० सुट् च 

प्र+प्रस्तावे सक° प्रकरोति प्रख्य । आरम्भे च श्रत 

जपविधीनामाद्धसद्रश्सिदन्तम्'" लाघः , | 

प्रतिनैप्रतिकारे कन्ि्टनिवारणे प्रतिक्लाचरणे च सक" प्रति 

करोति प्रतीकारः प्रतिक्रिया । 

वि+षिभागे विकरो^त ““स त्रेधात्मानं ष्यकुरत"" दा० ङ० । 

“व्यकुरूत व्यभजद् '"भा०] विकारे (अश्यथास्थितस्य वस्तु- 

मोऽन्यथाभाफं) अक्रा वादुर्धिकृरुते'” सि° कौ» । 
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वि+ञ्ा+प्रक्ञागने व्याकरोति “अनेन जोतेनात्मनादुप्रविश्च 

नामद्ध्पे व्यक्ररवाणि'" ऋतिः । व्याख्याने व्याङ्तस् 

पाणिन्याद्य् क्रशब्द्साधुत्वाधायकसंखतारभेदे च “शित्ता 

कल्याव्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चितिः वेदा- 

द्ोक्तौ ““व्याक्रियाव्यञ्चनीया वा जातिः कापौहसा 

दता भन्तं, इरः । 

वि+प्+उपद्रवे सकर विप्रकरोति.“त्िन विलताः काले” 

कमा० | “कमपरमवश' न विपरकुब्य :"" कुर 1° । 

खम् । संस्कारे सतोगुषान्तराधाने स्क्ण्डर् च | संखरोति 

` पालस् । 
सम् +परि उप+भूषणे अथे चट्! सं्करोति परिष्करोति 

उपरोति अलङ्रोती चः | ततुपूव्वंकाः सनवायेऽ- 

ये^च अक° छट संस्करोति उपस्क रोति परिख्करोति सं 

चौोभवतौ यथं; उप+सतोयुणान्तयाधाने . विकारे आका- 

ङ्गितगाक्यख पूरणे च छट् । उपरतं भुङ्क्त वितं 

ङ क्तो | उपकं बरन वाक्यमध्याहृतय न् ते'” सिण्कपै° 

अथ मतभेदेन ठजोऽर्योनिद््यते तत्र वैयाकरणाः 

वश्च यल्नार्थेकवानिराक्षरखेन 

यथा वै° मृ सारे 

व्यापारा्थकतांमाड़ः 

न्व्यापारोभावना सवोत्यादना सैव च क्रिया| ल 
जोऽकन््कतापत्तेन हि यक्नोऽथे इष्यते? म् । 

«पचति पाक्सत्पादयति पाकार्करुला भावना ताद- 

तद्ाचकतेति 

भावः। व्यापारषद' कूकारादोनामयलानाभपि कूकार- 

त्यादिरूपेण वाच्यतां ध्वन यितु कस् ! अखनणएउ परचतोच- 

लावःसनापनत्वकूत्कारत्वच्क व् परिधार शत्वयल्नत्वादिभि- 

बौध: सर्वसिद्धः। नचेबभेधां शक्यतावच्छ द्कत्वे गौर- 

वापक्त्या छतित्वत्नेव तर्दवच्छे दक्त वाच्यस् रथो गच्छति 

जानाती्यादौ च व्यापारत्वादप्रकारकबोधोलच्तणयेति 

नेयाविकसोतिः साध्वी; शक्यतावच्छं द्कत्वख्यापि ल- 

च्यतःवच्छे दकत्व रयि शम्भवात् तर्योर्विषभ्ये दीजा- 

भावात् | नच पचति पाक कतोतीत यल्ला्ेकरोतिना 

विवरणाद्यन्रणवाख्याताथं इनिः वाचम् । रथोगसन' 

करोति वौजादिता ऋ्करः त इति दशनात् क- 

जोयल्यैक्तायाः असिद्धे; | किञ्च भावनायाः अवा- 

चत्वे चट भाग्यतौयल्रेव षटोभवतोयलापि दि- 

तीया शात् नचात्र षटद्धय कर्टत्वेन त्यन्नया क- 

श संजायावाधान्न दितीति वाच्रम् यतुगतक्डलय 

श्य् त्मादनेव्याःद्.व र्ािवियमाणच्छापि 

अदे का०्डागदे ५.४४ 
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त्वन्ते इव्वं चत्वेन धटखयाकट त्वात् । कचाच्रथत्वख 

कारकचक्रप्रयोक्त त्वय वा षटादावभावात् | धातर्थात- 

क््नव्यापाराञ्रयत्ख च कारकमाल्रातिव्यापकत्वात् | 

आपि च भावनाया अवाचवृत्वे धाटूनः सक्म्बक- 

त्वाकम्भ्ं कत्वविभाग च्छत्रः खात् | सखाथेफलव्य- 

धिकरणव्यापारवाचित्वः खार्धव्यापारव्य{चिकरण फल- 

वाच्वक्त्वं॑वा सकमेकत्वः भा नायावाच्यत्वसन्त- 

रेखासम्भषि। अन्यतमत्व' तच्वमिति चेन्न रएकखं- 

वार्धभेदेनाक्मेकत्वसकमेकत्वदर्थनात् तदेतदभिसन्धायाह 

कछ इति| अयं भावः व्यापारावाच्यत्यपच्ते फलमत 

सर्धद्{ति फलितम् । तथा च करोतीत्यादौ य॑ल्लप्रतते-- 

स्तन्दातर वाचप्रमभ्य् भयम् | तथा च यती प्रयलैदति- 

यत् फलस्थानौ वयल्लवाचकत्वािशे षादकर्मकता पटिः =- 

क्तरीत्या . दुर्वारेति । वथा च नहह यलः इत्यलं फल- 

श्यानोयत्वेनेति शेषः कञः इति धाठमालोपलच्णं 

सर्द षामग्यकर्म् कता सङसेकता वा न खाःदति भावः! 

अथ वा व्यापारोभावना इत्यङ्खेन व्यापारख वाचदरत्वं 

परसःध्य फलां खापि तल्याघयन् नेयायिकाम्थ प 

गत जानातिकजाैः केबलन्नानयलादिक्रियारालवा- 

चित्वः दूषयति कुञ्जः इति । खयं भावः पफलांशस्ावा- 

चत्व व्यापारणव धात्व्ः खात् । तथा च सार्थफ- 

लव्ययिकर शव्यापारवा चित्वादिष्धपसकभेकत्वोच्छे दा पत्तिः 

नच कुजादौ सकं कलव्यवहारोभाक्गद्ति नेवायि- 

कोक्तं युक्तस् व्य्हारद्य भाक्तत्व ऽपि कर्मश लका- 

रासन््व्रात् । न हि तीरे गङ्खगपद्ख्य भाक्तत्वोऽपि तेन 

स्ञानदिका्थेः करः शक्यम् | रञ्च नहि यल इयत् 

यत्नमात्रमिव्यर्धः,, | तरवा इ । 

“किन्त त्मादनसनेयातः कम्ब वतृरात् यगाद्यपि । 

कशतं न्यथा ठं न भवेत् तह. गेरिव मू" : 

“उत्मादनम् ऊत्पतिद्धप फलसहहितं यल्नादि कुजथैदत्यथेः । 

फलस वाचते युक्तयत्तरमादह आतद्त्यादि। यतः 

कञोयन्रमालार्योनिषगरते खतः कर्मवत् खादिति पदेन "कमै- 

यत्कमं णा तुल्रक्रियः"'दईति(पा.) तरं च्यते | अयमर्थ: 

यतणवाश्ोत्पादनार्थकता अतः पचदरते ओदनः खयेवे- 

तिवत् क्रियते धटः सखयनेेति यमःद्योऽ्य पपद्यन्ते । 

अन्यथा यल्नख कमनिषत्वाभावात्तन्न श्यात् भ दश्िवत् | 

यथा दश्यते चट: स्वयमेवेति न, दशंनख घटारत्ति- 

त्वार्या यल्लखापौ"त, तथा प्रयो गादुपपेरिति'' | 
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नैयायिकास्तु व्यापारार्थकतानिराकरथेन यल्लाधैक- 

तामाह्ः यथा शब्द् चिन्तासणौ 

५खाख्यातस्य यत्न वाचकत्वादचेतने रयोगच्छतोत्यादौ 

चाख्याते व्यापारलचणा तथाद्याख्यातख पचतीत्यादौ 

यल्लोवाच्यः पचति पाक करोतोत्यादियलनायैककरो- 

तिना सब्वांख्यातविवर शाद, इत्यवहारादिव बाधक 

बिना बिवराणाद्पि व्य, त्पत्ते; । इन्दादिसमाखख विग- 

हेण विवरणादपि विग्रहा न शक्तिपहः ऋन्य- 

लभ्यत्वात् किंकरोतोति यल्नप्रश्नो पचतोलयुत्तरस्य यला- 

यत्व विनालुपपत्त रित्याचार्याः | अन्न वदन्ति-ञखाख्या- 

नदय करोतेख न यलनाधेकत्व' रथो गच्छति जान7ति यतते 

निद्रातीव्यत धाव्थाहङ्कलयल्नामावेऽप्वाख्यात पद्प्रयो- 

गात् गमनं करोतीति करोतिना तव्राख्यातविवर णाध 

अल व्यापारख करोत्य्धत्वे चेतनेऽपि तथा। न च तल्ला- 

स्यातक्गरोत्योर्गँ खत्व' चुख्ये व;घकाभावात् । अतणव 

प्रञ्नोत्तरयोने यल्ना्ेत्व' किन्तु क्रियावाचकलवमेव कंजः, 

तेन कि करोतीति क्रियामालप्रन्न पचति गच्छतीति 

्रियाविशेषेणौत्तरमपि हसञ्जसश्धवति'? । ततः परो- 

न्धः कन्तु श्ट १७१७ दर्थितोदग्यः । ततृपरसतु- 
£नजु प्रहतेस्तदधेत्वे ऽपि प्रत्ययख न॒ तद्यत्व' दोषः ए- 

कोद्यौ बहवःएषिषतोत्वते व तत् सम्भवात् ।-यसु तब्न दितौय- 

सं ख्येच्छा दिकल्यनावद्हापि दितौययल्नकल्छनमिति तच्च 

इितीययलेच्छाद् विच्छायब्ञा ऽभावात् । वस्तुतस्तु परत्य कसा- 

मथ्यषष्टतौ सम्भेदे उभयोपस्थितेरावग्येकत्वेन क्या- 

ग्यनन्वयेऽप्यदोषात् पाकाय यतेत पाकं कुया दित्यत्र सत्य्थ- 

काख्यातेऽपि तथैवान्वयादिति चेत् न णको हलौ बह्व 

इत्यत्र नामाधेदध विभक्त यपनोतसं ख्यान्वयावगमायोम्य- 

त्वात् लडदेर्यत्रसामथ्यानवधारणात् लिडः पवचेते- 

त्यत्र ङतौ सामथ्यावधारणाञ्च | अथायनार्थकधातु- 

पराख्यातख यल्नार्धतवं तेन यतत इति नानन्वयः अचे- 

तने चाख्यातप्रयोगो गौणएव । न च इनत््यन्तरेणापि 

प्रयोगसमये शक्तिकल्पना युक्ता | यद्वाऽलकूलयने प्रदत्त 

प्रदं तदेकदेशेऽलक्रलमात्रं प्रवत्तंते विुद्धिमात्र घर 

सकत ब्राह्मणे श्रोत्रियपद्वत् । चेतने त॒ मध्यमोत्तम 

षुरूषौ न भवतणव रपपदयोगुं मद स्दोद्चे तना- 

थंत्वात् । भवतु वा गौण एव लोकखापर्यतयोज्यत्वादिति 

चेत् न अचेतने आख्या रख्यत्वे बाधकाभावेन गौण 

त्वाभावात् व खादाख्यातब्दादुक्कलत्वे न व्यापारो वाचः” 
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दति माङः | तेन चेतनःचेलनयोधात्व्थी ह्लव्यापारख 
सत्वाद्ाातप्रयो गो च्यव | पथि चरसशयानेऽपि पच~ 

तौति खात् चमशा निद्वारा थयनखख पाकालुक्लव्यापार- 
त्वात् तव यल्नविधेष वालुकूलब्यापारविेषख्य वाच्रवात् 
अन्ध य॒ल्ञवाच्यत्वे ऽपि तख्ड, लादुक्लयलनवति पचतीति 

ख्यात् एषमचेतनेऽपि करोतनाख्यातविवरणात् 

करोत्ययोऽपि व्यापारविशेषः | कथन्ति चैत्ःपचतीत्यत् 
पाकालुक्रूलताप्रतीतिः आच्तेपादिति चेच्न आख्यातार्थेन 

व्यापारेण संख्यया वा यल्लानपेच्षणात् तयोः प्रयन्नं 

विनापि सत्त्वात् नापि कचन, दरव्यमातरख क्े,ल्ात् च~ 

लववञ्च कलते आख्यातेन तदभिधाने यल्नख्याप्यभिधा- 
नात् । नापि धात्वथमातनेण, तख यनं विनापि 

सत्वात् नापि यन्नोधात्वधंः क्रियायास्ततृफलद्य वा 

धातुवाच्रत्वात् अन्यथा पाक इत्यत्रापि यलाुभवप्रसङ्खय 

दिति चेत् न धात्वधं विशेषेण पाकादिना यलाचेपाव् 

तख यन्न विनाुपपत्तेः । अथ पचतीत्यत्र पाकयल्नवा- 

निति विवरणात् यल्नाथेतेति चेत् तहि कचं र्य तापि खात् 

न हि पाकयलनद्रत्ये व विवरणं पचतौतल्यख,. तृपां विव- 

रणन्तत् तद्धाक्तेपेणापि निव्वं तीनि चेत् तल्यं यन्नेऽपि 

कथन्तह्ि रथो गच्छति, विद्यते व्योमेति भावनाल्ञभवद्ति 

श्वेत न कथद्चित्, भावनायाधात्व्थौन्वयायोग्यत्वेन 

त्वयापि तत्न गौखत्वाभ्च् पगमादिति | उचते । चैवः 

पचतोत्य पाकादुकरलयलादुभवावाद्यब्न  खवाख्या- 

तार्थौलाषवात् नत्वचुकूलो व्यापारः यन्नत्वापेचया व्या- 

प्रारत्वसखोपाधित्वेन गुरुत्वात् नचाचेतन आख्याताः 

शस्त्वा मलुयुग्णोव्यापार एवाख्यातवाचर छख्यत्वसमवि 

व्यागायोगादिति षाचप्रः शक्तिखाहकेण लघुनि शक्ति 

परिच्छदात् अचेतने प्रयोगख ््यन्तरेणापि सम्भवात् । 

छख्यत्वाथ' श क्रिकल्यने च इन्त्यन्तरोच्छेदः । एतन व्यापा- 

रवाचकशयाख्यातख यल साध्यां रूपपचादिधाद्रपसन्धा- 

नेन व्यापारविशेषयनत्रेप्स्यापनभि{ति निरस्त लाघवेन 

यतर खव शक्यत्वात् नन् यत्नो नाख्याताथं : पाकत्वोन 

पाक्खख यलसाध्यतानुमित्या यन्नलाभादिच्, क्तमिति 

चेन्न चो यलं कताव्यतः पाक्ासुकूलवतेभानयल्नवान् 

प्रतीयते । नच पाक वत्तेसानयलेन व्याप्ररसि अती- 

तानागतयोव्यं भिचारात् । न च धात्वथे'नाल्भिते यन्न 

व्याख्यातिन वत्तं मानतान्वयः सम्भवति यल्रखापदार्थः त्वात् 

खार्यं व्यापारख वत्तं सानत्वगोधने नाख्यातख प्यं वसि- 
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त्वाञ्च! अथ चेतः पाकालुकूलत्तेमानव्यापारवानिति 

शाब्द्शोधानन्तरं चैत्रः पाकादकूलवत्तं मानयलवान् चे- 
तनत्वं सति पाकातुकूलवत्तं मानवा पारवत््वात् सैत्रवत् । 

अनुमान विना च पाकयल्ने वत्तं सानताभानमाख्यातख 

यल्ने शक्तिभ्चमादिति चेन्न यल्नाभावकालेऽपि तच्जन्य 

व्यापारस्य वत्तं मानतया व्यभिचारात् किञ्च | व्यापारख 

वाच्तः तक्जिग्कञ्च वत्तेमानयल्नालुसान्मिति कल्य 

नादयमपेच्छ यल वाचद्रत्वे लाववात्। नचाचेतने अाख्या 

त्च व्यापारवाचकत्वाबधारणःदेव कल्पनेति युक्ता 

गौणतया श्तभ्ननेण वा तन्नाख्याताद््रापारावगमोप 

पत्ते; | यल्नविगमद शायां तच्जन्यव्यापारकाले परचती 

त्यत वत्तं मानव्यापाराभिधानमाख्यातेन लचणया | 

यथा रथोगच्छतोत्यत्र, अतोऽन्यलभ्यत्वान्न तददुरोधेन 

वप्रापारे शक्तिः । अन्यथा तवापि यल्लकराले पचतोति न- 

ख्यात् तस्मान्न लडाख्यातं यल्न आ चकं च्ाख्यातत्वात् लिडग- 

ख्यातवत् तकंञ्ोक्त ण्व । एतेन फलालुकूलोवव्रापा 

सरोधात्ेः खख्यातवाचा संख्यव तेन चेतरः पचति 

रघो गच्छतो्यन्न॒चेलरथयोधा तया दक लवगरापारवच्त 

प्रतीति सय एव प्रयोगः । पचतो यल यल लाभोधातवे ना 

केपात् विक्लत्यनक्लवय्रापारख यलं विनादपपक्ते रिति 

युरुमतम पास्त' पचतो त्यत्र पाका दुक्लयल्नयत्तं मान त्वसखा- 

च्तेपादलाभेनाख्याताथं त्वात्” । रल्नकोषक् तस्तु घात्यो 

व्यापारः अख्याता उत्पादना सा चोत्पादकता सेव 

भावना पचतो्यादावाख्यूातख पाकङत्पादवतौति विवर- 

शात् धात्वरयोतपाद्कता च चेतनाचेतनयोरिति सव्वं - 

नराख्यातप्रयोमो ुख्यएव । यतते जानातीत्यादावरपि 

यन्नं ्ञानखत्पादयतोल्यथांत् नतु व्यापारो यलोवाख्या- 

तार्थः; यतत इत्यादौ खख्यत्वे सति गौ णत्व खान्या त्वात् 

श्राख्याताघं विवर णकरोत्य्थो्य् तृप, द्कतेव पाकं करो- 

तीव्वादौ करोतोत्यस्योतृपादयतीत विवर्खात् घट 

करोतीत्यादौ कजधं तृप्तिरेव गम्यते । अतएव कि 

करोतीति सामान््ोत्पादनाप्राश्न पचतौति पाकोत्- 

यादनाविशेगेोत्तरमात्रमपि समञ्जसम् । चेव उत्पाद्- 

यतोत्यत्र धात्वर्थं एवोतृपादना चैत्रे णान्वे ति चाख्या- 

तार्थौत्पादना त्न ज्वितेव उत्पन्तं रुत॒पत्तवर॒भावात् । 

वस्तुतच्न तृपादयतो त्यन् धात्व एवोत्पादना अताऽदुत्मा- 

दना षं धाुत्तरवत्तिन च्ाख्यातखानन्यलभ्य तयोत्ादना 

वाचा” ततश्च यन्द्चिण दूषितं विस्तरभयान्नोद्ुतम् ) 

कच्छ 

एवं द्भितेषु मतेषु युक्ञाबुक्तव' छधोभिभाव्यस् । 

ततः खात् कारयति करोतौ, | “दश वध- 

सहस्ताखि रामो राज्यमकारयदिव्यादि"” रामा , 

क्तं बधे खादि उभ० सकर्सेट् । णोति कणुते अका- 

पीति अलत । चकार | चख न ट् ड़ विधौ ताना- 

दिकखयैव यह णात् | 

कक ए लं-कक । गले करे हेमच° 
ककण पुच्छ इति कणति कण-शब्ट् चच | (कयार)!करकगर 

पिखि, अमरः च्तियां डोप । चुलकारके रदेहस्ये 

वायुभेदे पाठान्तरम् रेटमौ हारा०। 

ककर दुष्ल इति थद्" करोति। च् तकारके देहस्य वायौ | 

““लकर(ण)सतु चुते चेव जवाङ्घ्ठमसनच्निभः" पदाथादेँ 

योगाखंवः | रशिवे लिका° शेलंकणविद्गे शब्दरता" 

४चब्ये (चद्) ५करवीरेदच्च च राजनि० | 
कला स्त्रो टक्रं ठक्ाकारं लाति ला-क । पिष्यल्याम् 

क्कलास उस्त्रौ सक करड लासयति लस-खिच अच् सरटे 
(क्ाकलास) पच्िखि अमरः स्त्रियां जातित्वात् डष । 
शकलासस्यानिटखचकत्व' तच्छान्ति्च शान्तिशब्द् दश्या 

लिक्षा वालव्यान्ः पाठः षो. । “द्द श्स्ते महाकायं 

शकलासमवस्वितम्” । “खमाटत्योदपानख सकलासः 

स्वितोमहान्” भा०्आाडु* ७०अ° । खाये" क तत्राये* | 

स्त्िवां डेष । एषोऽ संक्लासोऽप्यल अमरटीका । 

ककवाकु स्त्रीः रकेण वक्ति वच-परिभाष्णे ख् कञ्च । 

शकुक््,ट अमरः | र्मयूरे, शसरटं च मेदिनी | 

^“ल्ञवाकोष्वं निमाकखे य कल्ये"? माषः । [लिकषा" । 
छकवाकरुध्वज ष लं्वाकमयूरः ध्वजोऽख । कान्तिं केवे 
छकाट न अक्तं कयठमटति अण् उपर स | षाटायाम् 

“इन्द्रः शिरो, ऽग्निलेलारः यमः ठज्ञाटम्'* खथ ९,७१, 

ककाटिकीा स्तौ रकं बण्ठमटति अट-ष्वल् टाप् कापि- 
च्यत इत्वम् | सीवायाखन्न तदेशे अमरः “ललृन्' मर्म्मा- 

खि चतस्लोधमन्योऽष्टौ माटका दे ककाटिके | “जातु 

कूपरसोमन्ताधिप तुल फमश्पिबन्धङकुन्द रावत्तं ककाटिका- 

च्चेति सन्धिम्््राखि। “कुकुन्दरे कच्चधरे विक्षर 

स्काटिके'” इति च छशु° । ““शरोखीवयोः सन्धाने 

ऊकारिके नाम तत्र चलम ता" छते तत्स्यानसक्तम् । 

"छकाटिकान्ते छिन्ने 2 गच्छत्यपि बभौरखे'" छ - । 
छष्छ्ं ए°न°कत-रक् व्टोऽन्तारेथः उखा | \सान्तापनादिनः 

दच्छद नानाविषः भिताण्द््ितः यथा 

[राजनि 



कच्छ [ २१७४ ] कच्छ 
“गोमन गोमयं चौ रन्द्धि सपं : कृशोदकम् । जग॒ध्वा- 

परेऽ, पवसेत् लं सान्तपनञ्चरन्” या० । “पृडे दयुरा- 

हारान्तरपरित्यागेन गोसू्रादौनि गव्यानि पञ्च द्रव्याणि 

कुशोदकसद्ितानि संयुज्य पीत्वा अपरेदरूपवसषेदिति हौ 

राल्रिकः सानपनः लच्छः सान्तपनञ्चोत्तरज्ञोके एधगवि- 

शषानाद्वगम्यते । स ्छ इ{त चाचथेसंन्नो यस् तपोक््पत्वेन 

क्तं शसाध्यतवात् । गोमृत्रादोनाम्परिमाण' वच्छते । यदा 

एनः पे दुरुपोष्यापरेद्ः समन्त्रक' संयुज्य समन्त कभेव 

पञ्चगव्यम्मौपते तदा जद्वकूचे इत्याख्यायते यथाह 

पराशरः “गोमलरङ्गो नय स्लोरन्दधि सुप्प; कुशोदकम् । 

निदिदम्पञ्चगव्यन्तु पवित्र कायशोधनम् । गोमूलना- 

स्वव्णा याः, च तावाच्चापि गेःमयस् | पयः काञ्चुनव- 

णावा, नौलायाञ्च तथा दधि । शतञ्च केष्णवणायाः. 

सपं कापिलमेव वा| अक्लाभे सर्ेव्णानाम्पञ्चगव्ये ष्वय 

विधिः। गोमूभाषकास्वरौ गोमवख त षोडश । 

रख दादश प्रोक्ता दभरस्तु दश कौन्िताः। गोस्लव- 

ददते टास्तदङइन्त॒ कुशोदकम् । गायल्रादाय गोमत, 

गन्धडरेति गोमयम् । आग्यायखेति च चौरन्द्धि- 

्राबणेति वे दधि । तेजोऽसि शुक्रमित्याञ्चन्देवस्य त्वा 

कुशोदकम् । पञ्चग्यश्टचा पूत होभवयेदग्निसन्निधौ | 

संप्रपतरास्तु वे दभा अच्छिन्नायाः शुकत्विषः। रैस् 

इ,त्य होतव्यस्प चचगव्य' यथाविधि } इरावतौ इद्"वि- 

वश् मानस्तोके च श वतोः । एताभिच्वंव होतव्य' इत्वा 

शेष पिबरेदृद्िजः । प्रणवेन समालो प्रणवे नाभिमन्त्रव 

च | प्रणवेन सछदु.त्य पिरेत्तत् प्रणवेन तु । मध्यमेन 

पलाशख पद्मपत्रेण वा पिबेत् । सखणपाल्रेण रौप्य 

जद्यतोर्थेन वा पुनः । यक््वगस्थिगतम्पापः रेषे तिष्ठति 

मानवे। ब्रह्क्रर्चौपवासस्तु दहत्यग्निरिेग्धनमिति”” | 

यद् त्ये तदेव विभिखितम्पञ्चगव्य त्रिरालमभ्यखते तदा 

यतिसान्पनसंज्नां लभते ^“रतदेव ब्रदहाभ्थस्त' यति- 

सान्तपन' ख, तमिति " शङ्खख्मरणात् | जावालेन ठत स- 

प्राहस्य सान्पनछ्कम् ““गोभूलरङ्गोमयः चचौरन्द्- 

धि सण: कुशोदकम् । एकैक प्रत्य इम्पोत्वा तहोरात्र- 

भोजनम् । लचछरः सान्तपनो नाम सवेपापप्रणाशनः?” 

दति । रणाञ्च गुरुलपषुलच्छरा णां शक्तय दय पेच्चया व्यवस्था 

विज्ञेया । रएश्त्तरलापि व्यवस्या बोद्व्या । मडहासा- 

न्तपनःख्य' ठच्छनाह “धक् सान्तपनद्रव्येः षडहः 

सोपवासकः; सप्राहेन तु लक््रोऽयः मह्ासान्तपनः 

,तः'' या° सप्राहेनापवन्तितो महासान्तपनांख्यः शच्छ्रो 

विन्न यः कथमिन्यपेक्ायाक्तम् टग् भतेः षड भिरम- 

लादि भरे केकेनेकोकम हर तिव इयेतसप्तमञ्चोपवा सेनेति ॥ 

यभेन तु पञ्चरृणाहसम्पाद्यो महासान्तपनोऽभि- 

हितः ^“ इभ्पिवेत्त गोभरन्त ह' वे गोमयस्पिभेत् । 

त्वडन्द्धि त्रय चौरन्ल्य्रहः सरपिस्ततः शुचिः। 

महासान्तपनः दो त्स्व पापप्रणाशनमिति'" | जावाकेन 

त्वे कविं श! तरात्ननिर्व यो सहासान्तपन उक्तः ।““ाभे- 

ककभेतेषां लिरात्रषुपयोजयेत् | त्रय हद्धोपवसे- 

दन्त्यः महासान्तपनः विदुरिति | यदा त षां सान्त- 

पनद्र्याणामेकेकख दयहखपयोगस्तदातिसान्तपनम् 

यथाह भुः “तान्येव तथा पेयान्वे कौकन्त॒ दय 

इयम् । अतिखान्तपनद्नाम श्वपाकमपि शोधयेदिति” । 

-धपाक्मपि शोधयेदि्यथेषादः | इति सहासान्तपनाति 

सान्तपने | पणं चराख्य' ब्रतमाह “पर्ेदुम्बररा- 

जोवविलपलक्गोदकेः । ्रच्ेकश्प्य हस्योतेः पर॑ठच्छर 
उद्ाृतः'> या० | “पलाशोडुम्बरारांवन्द् च्रौटच्चपणा- 

नाभेकंकेन काथितखद्कस्मत्य ह म्यिनेत् कुशोदकद्चौ क खिन्न. 

नत पञ्चाहसाध्यः पणंलच्छ । यदा त॒ परणादीनाभे- 

कीलतानां कराथस्तिरात्रान्ते पीयते तदा पर्क्षः 

यथाह यमः ^^एतान्येव समस्तानि ल्िराव्नोपोवितः 

शचिः। काथयित्वा पिेदद्धः प्रथ॑जर्चैऽभिधीयते'" 

द्ति। यदात विलादिफलानि प्रत्येकः कथितानि 

भासम्पौयन्ते तदम फलकंच्छादिव्यपदेश' लभते यथाह 

सा ण्डेयः ““फले मासेन कथितः फललच्छो मनीषिभिः । 

श्रीलच्छः श्रौफलेः प्रोक्तः पद्माक्रपरस्तथा ¦ मासेन7- 
बलकैरेव' शीशच्छ्रमपर' ख. तम् | पतैमेत, पत्ररच्छ्रः 

पष्य स्तत् रच्छ उच्यते । मृलरच्छाः खतो सलस्तोयरच्छ हो 

जलेन तु" इति पणेलच्छ भेकाद्शविधम् , छथ 

नप्रसच्छ" व्रतमाह ““तप्चोरहताग्ब नामेक क' प्र 

इम्पितेत् | एकरालोपवासश्च तघ्रसच्छ उदाहृतः" या० । 

इग्धसःपेशदकानान्तक्चानाभेकं कसप्रतिदिवसस्भःश्यापरेदुरु- 

पवसेटेव"दिवसचतु्यसम्पादयो सहातप्रकच्छ: | भिरेव 

समस्तः सोपवारहिरात्रसम्पाद{ः सान्तपनवत्त- 

प्छच्छः । भनुना तु दादशथरालनिव्यऽभिहितः ““तम्र- 

शच्छ, चरत् विप्रो जलच्चौरषटतानिलान् । प्रतिल- 

इहम्मिगेदष्णान् सलत् स्ञायो समाहतः" इति । ऋीरादि-- 

परिमाणन्तु पराशरेणोक्तनद्रद्व्यम् ““खपाम्पिबेतत्; लि- 



द 

चल" दिपलन्तु पयः पिबेत् । पलमेकःभ्िबेत्धपिं स्निरात 

चोष्णमारुतसभिति'" । लिराल्र चोष्णमारुतमिति लि- 

रात्रमा छपूरणशष्णोदकवष्प' पिर्दित्यथेः। यदा 

ठ शौत' चौरादि णौयते तदा शौतल्छ, “त्रयह" थोतं 

पिबेत्चतोयन्न्यहः शोत पयः पिबेत् । ब्रह शीतः 

तम्प्रोत्वा वायुभच्तः परन््रवडमिति” यमस्मरण्ात् | 

दूति नप्रगच्छरखतुदिघः । षादलच्छमाह “कभक्तन 

नङ्गन तथे वायाचितेन च । उपवासेन चैकेन पादशच्छः 

प्रकौत्तिंतः""या० ¦ रएज्ञभक्तन समद्धोजनेन दिषैव, नक्त 

नेति एथयुपादानात् । ऋतञ्च दिवैव एकवारमेव भोज- 

नेनैतेकम होरालमनिवा हयेदिःत । तन्न॒ दिविति रालि- 

बय्दासः एकवारसिति दिबारादिव्य् दासः | भोज- 

नेनेत्यभोजनव्य् दासः । णतद्च जच्छ दनां जतद्ूपत्वात् 

रूषां भोजनपगयुद्ासेन लच्छक्गमूतस्मोजनं विधौयते । 
वथा चापस्तम्बः “ब्रवहमनक्ताश्यदिवाशी च तत्तव 

मं} त्यहमयाचितन्रतस्रद्ह नाश्नाति किञ्चि 

दिति" ।. अत चानक्ताशौयनेन तते विह्ितखिनि 

अत्ययेन गक्तपयुदारेन दिवाभोजननियमः -दशैयति । 

गौ तमेनापौदभेव सखषटोकतस्. “हविष्यान् प्रालराशान् 

भक्गा तिकलो राल्ीनौश्नोयादिलि'? | एव नक्तभोजनवि- 

श्वावपि । न विद्यते याचितः यस्मिन् भोजने तद्याचि- 

बम् तेन कालविशेषादुपानाद््वारात्रौ वा सछद्न्येव 

तपोष्ूपत्वात् रच्छ.गणां, दितोयभोजने तदनुपपत्तेः । 

अया -चतसिति न केवल' प्ररकौयान्नयाचनप्रतिषेधोऽ- 

पिठ स्लीयमपि परिचारकभागया;दभ्यो न याचितव्यस् 

प्रेषणाध्ये षरणयोः साधारणत्वादययाच्जायाः| खतः खम्ट- 

हेऽपिष्टययमायांरयोऽनान्नापघ्रा ए यदिः भोजनङ्पड- 

रन्ति ति भोक्तव्यः नान्यथग | असुनेवाभिप्रायेखोक्त- 

दन तमेन^“अथापरलर यहं न कश्चन याचेतेति" अत्र च 

्ासख ख्यानियमः परारेण दर्जितः ““सायन्त॒ हाद- 

अ यासाः प्रातः पञ्चदश स्मरताः । चत्िंशतिरायव्याः 

परचिरशन' स्मृतमिति" । शआापर्तम्बेन स्वन्यथोक्तम् 

“सायं दाविशतिखौसाः प्रातः, बद्धः अतिः ख ताः । चतुः 

विशतिरायाच्याःः परे निरुथनायस््रः । $क््टाण्ड़ 

प्रमा्ु यथावा सःविशेन्् खमिति" । अखनयोख 

कल्ययोःक्घत्रपेच्तो विकलः । अपस्तन्बेन तु प्राजा- 

पत्य" च त्ख विभज्छ चतुरः पादलच्छ.न्, चक्घाय वथा ल्- 

ष्टपेण व्यव्खया ठता^लह निरशनं पादः पादञ्चाया- 

५४१. 
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चित'त्रवहम् } साय" वव्रहन्तथा पाद्: प्रातः पादेश्तथा- 

त्वहम् । प्रातः पादं चरेच्छ द्रः सायं वेश्य ठ दापयेत्। अ- 

याचितन्त॒ राजन्ये लियन बराह्मणे ख, तभिति'” । यदा 

ठ याचितोपवासातकलरय इहयाहुष्ानं तदाड़ लच्छ : साय 

व्यतिरिक्तापरव्रहत्रयादु्टानन्त॒ पादोनमिति विन्न- 

यम् “खायंप्रात्विं नाङ्गं: ख्धात्पादोनं नक्तवजितमिति'? 

तेनेबोक्ततवात् । अदं च्छ प्रकारान्तरमपि तेनेव द~ 

शिवम् “सायः प्रातस्तयेकेकन्दिनहयमयाचितम् | दिन- 
यञ्च नाश्रोयात्क च्छा" तद्विधोयते” प्राजा 

प्लच्छ माह “यया कथञ्चितृतिगुणः प्राजापत्योऽय 

च्यते" या०। अयभेव पादजच्छ : | यथाथ द्खिदृण्ड क- 
लितवदाटनत्या खष्यानविष्द्या वा| तनराष्यालुलोम्यन . 

प्रातिलोम्येन वा | तथा वच्छमाखजपादियुक्त तद्रहत 

वा लिरभ्यस्तः प्राजापल्योऽभिधीयते । तत्र ट्ण्डकलित- 

बद्ृत्तिपच्छोवशिढेन दर्तः“; प्रातरड््क्तमद- 

रकमयाचितस् । अहः पराकन्ततरेकभेवञ्चतुर होऽपरः । 

कलुयहार्ध' विप्राणां भद्ध रश्डता वरः | बारद्ातु- 

रेष्वेव भिश्एलच्छखवा च हेति” । ऋअलुलोम्यन खस्थान 

विदटद्धिपच्चस्त॒ भुना दर्शितः “नर्ह'प्रातः त्वह 

खाय व्यहमद्यादयाचितम् । व्रप्रहम्परच्च नान्नौयात् प्रा- 

जापव्य' चरन् दिजः" इति । प्रातिलोभ्यादन्तिस्तु वश 

हेन दशिता । “प्रतिलोम्चरेत ट. लच्छ चान््रायण्णो- 

त्तरभिति” | जपादिरङ्ितपक्लस्तु गृ द्रा{दपिष- 
योऽङ्किरवा दथितः ““तखाच्छः द्र समासाद्य खुदा धं 

पथे स्थितम् । प्रायच्चित्त' प्रदातव्यः जपहोमविवजजित- 

भिति" | जपादिबुक्तपच्चसतु पारिशेष्याद्योम्यतया च 

लैवख्िंकविबयः स च गौतमेन द्र्थिनः| “यातः 

कंच्छान् व्याख्याखामो इविष्यान प्रातराथान् भुक्ता नि- 

खोरालौचन्रीयादयापरन्यय हं नक्नाम्भञ्जोतायापर- 

न्यं नः कञ्चन याचेताथापरन्त्रयुहष्ठपवसेत्ि द्- 

नि रात्रावासौत च्िप्रकामः सत्य वदेदनरथनं 

म्म्राषेत रौरवयौ.घाजपेच्धितय प्रबुद्चीतादुखवनचखदको- 

पञ्यनमापोड्िेति तिद्धभिः प्रविल्नवतोभिमाौजंयीतः 

हिरण्यवर्णः शुचियः एवक्षा इत्य्टाभिरथोट्क- 

तपं नमोहनाय नमोमोहनाय नमोधन्वने नाप- 

साय पुनषैसे नमः, मौञ्ज वायोभ्यपय वद्ुविन्दाय स- 

वैविन्दाय नमः| पाराय पाराय महापाराय पार- 

दाच पग्षाराय प्प्ररयिष्णवे नमः| रुद्राय प्रशुयतयेमः 
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ति देवाय लग्बक्ञायेकचरायाधिपतग्रे हराव शर्व्वाया- 

वनाथायो्ाय वजि टस्िने कपर्दिने नमः । खयाया- 

टिल्याय नमः | नौलयखीवाय शितिकण्ठाय नमः । सबष्णा- 

यापिद्खग्लाय नमः। च्छेष्ठाय श्रेष्ठाय इद्वायेन्द्राय ह- 

रिकेशायोङ्खरेतसे नसः। सत्याय पावकाय पावक्वणीये 
कवण्य कामाय कामद्कपिणे नमः| दौप्राय दौपघ्रष्हयि- 

खे नमः| तीच्छाय तौच्छद्पिखे नमः} सौम्याय सु- 

शरूषाय महापुरुषाय सध्यमपुरुषायोत्तमपुरूषाय ब्रह्म 
चा,रष्ये नमः। चन्द्रललाटाय लत्तिवाखसे नसः इति 

शतदेोदित्योपस्यानमेता णएवाज्याह्धतयो हाद्शरा- 

त्रख्यान्ते चरू चपयित्वौताभ्यो देवताभ्यो ज॒डयाद- 

ग्ने खाद्ा | सोनाय खाडहा। च्गनोषोमाभ्यासिन्द्राय 

विच्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापरतयेऽग्नये खिटशत 

दति. । अन्ते ब्राह्कणभोजनमिति'" | तत्र ““ति दहनि- 

रात्नावासौत च्विप्रकामः'" इत्यस्यायमथः यस्तु महतोऽप्यं - 
 नसःक्तिप्रभेकेनेव कच्छ छच्ये यजिल्ये वं कामयते अ- 

सावद्नि कर्माविसङ्खघ कालेषु ति द्राल्लावासीत | 

एवः रौरवयौधाजपसामजपौ नमोहनायेत्यादिभिस्तः 

पण्ाटित्योपस्यानादिकञ्चरुच्रपणादिकञ्च योगोश्वराद्य- 

क्ताचिप्रकामः कुर्वीत । ऋतञ्च योगौश्वराद्यक्तमा- 

जापन्यदयस्थाने गौतमी यभनेके तिकरैव्यतासड्ित- 

नद्र्टव्यम् । रएवमनग्रनयरापि च ख, त्यन्ततरतो विशेषा- 

न्तराश्छन्वे षणोयानि । अतिरुच्छ म्गह़ ^अयभ्ेवाति 

रच्छ :खात्मािपूराच्रभोजनः” या०। रतङ्कमेक णव 

एकभक्तादिप्राजापत्यधमयुक्तो ऽ निरुच्छः खात् ॥ द्यां 

कहु विेषः वद्यं लहते पाणिपूर्यमालमन्न भ्- 

श्त न एन विंश्तिसासान् । खन् च प्राप्रभोजनालु- 

वादेन पाश्िपूरान्नभोजनविषानादन्त्यल्रहेऽतिदेशप्राप्र 

दषः. ठोऽप्रतिपच्चण्व । अतापि पादशो व्यवस्थापूव- 

देव दरषव्या । यत्त मनु : ऊ मू ““केकं सखासमञ्नीयात्तरय- 
हानि त्रीणि पूरषैवत् । न्वहं चोपवशेदन्यमतिकच्छ,' च~ 

रन् दिजः'* इति तत्याखिपूरणपरिमितादल्यत्वाच्छक्तविष- 

यम् । लछतिङ्च्छ.माइ “ल च्छति, पयसा- 
दियसानेकविंशतिस्'?या० एक्विंशतिराल्र' पयसा वत्तंनं 

हच्छ.1तिकुच्छ ख्य व्रतं विन्न यस् । गौतमेन त॒ दादथ- 

साल्युदकेन यत्तं नं कच्छ 1निकच्छ,उक्तः “अन्भच स, तोयः 

स ल्छनिरुच्छ"' इति । अतश्च शक्तगरमे्चयाऽनयोव्यं 

वस्या | परराकमाडङ "द्वादशाहोपवासेन पराकः परि- 

कौत्ति तः""या० कञ्चुर्योऽयमद्ख स्लोकः | सौ स्यकच्छुमाह 

““पिण्छाकाचामतक्राम्ब् सक्त नां प्रतिवासरम् । एकरानो- 

पवासञ्च ठच्छ,: सौर्यो ऽयरुच्यते”” ¦ पिख्याकोनिःसृततेल 

स्तिलस्तस्दौदननिस्तावोदखिडुदकसक्त् नाञ्च पञ्चानामेकेकं 

प्रति दिवसशपस्ज्च षषे ऽ द्ध उपबसेदेवं सौस्याख्यः रच्छ्रा- 

ऽभिधीयते | द्रव्यपरिमाणन्तु प्राण्यातामात्रनिबन्धनम- 

धिगन्तव्यम् । जावालेन चतुर हव्यापौ सौम्यलच्छ्रखक्तः 

“पिण्याकं सक्तवस्तक्रञ्चत्थ ऽ हन्यभोजनम्। वासोतै दल्लि- 

णां द् दयालसौ स्योऽयं लच्छ.उच्यत'? इति | ठलापुरुषाख्यं 

छच्छ माह ““एषान्तिरातरमभ्यासादेकं कस यथाविधि । 

ठलापुरूष दत्य ष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः” या० “एषां पि- 

ण्याक्षादीनाम्मञ्चानः क्रनेयक कय तिराल्ाभयासेन पञ्च 

दशाहव्यापौ ठलाषुरुषाख्यः कच्छोवेदितव्यः। अल पाञ्च- 
दशा {हकित्वविधानादुपवासखख निति: | यमेन त्वेक 

विशतिराल्निकस्तुलापुरष्डक्तः ““काचाममथ पिण्याक" 

तक्रञ्चोद्कसक्तुकान् । बयहन्नव् इश्ययुञ्जानोवाञुभच्चस्त्य- 

दयस् । एकविं शतिरालरस्तु द) पशष उच्यते”? इति । 

अल हारीताद्य् क्तं तिकत्तव्यता॒खन्धगौरवभयान्न चि- 

ख्यते” भिता० । चान्द्रायणकच्छरसतु चन्द्राय णषब्द् व- 

च्छते । रकष्टं दुःखे “अमन्त्रयत कच्छ च॒ त्याः सरः 
सभाजनः'"रामा०। “भत् खल् कच्छ ममू तं तलमभव- 

त्या" मालवा० | शकषटसाधने ४कषटयुक्तो च ति. अ 

मरः^“इल्यञ्च देशानल्सञ्चराम! बनानि छच्छ्राणखि च ल- 

च्छर्ू्पाः'' भा० व०३४ अ ।“लच्ां प्राप छ चापदम्" 

रामा० | ५कटसाध्ये लि ““यमन््यित्वा सचिवैः योऽ- 

यं रच्छं पञ्चरेत्”'रामा० | ““ञलोऽव्यया त्वसाध्यः ख्यात् 

छच्छ ऽयं मिख्लन्तणः'" चुु° । ६ प्रजापत्यत्रते ““विप्रद्- 

खडो दामे दच्छम तिलच्छ निपातने?” मनुः |““तांञ्ञारयित्वा 

लोन् कछच्छरान् यथा विध्य, पयनाययेत्” महुः । “शकवे 

गवि इते लच्छर पादोविधोयते । अनु्धिपूं एसः खाद्- 

इिपादस्तु ददिदायने । लिदहायणे ल्िषादस्तु प्राजाप- 

त्यमदः परम्” प्राण्त° बद्धप्रचेताः । “व्चद॒हायणादौ 

प्राजापत्यविधामात् छच्छ पदं प्राजापत्यपरम्"” प्रा° त 

रषु° । परापे न° नेदि° स्मूत्ररच्छ.रोगे इ राजनि १ 

रच्छ, ' वेदयते चच्डा० व्यडः पापचिकौषायाम् । ल- 
च्छ यते पापं चकोपं ति। चखा° अस्यै वा मतम् मख 

वः | ढच्छ.वत् पे इनि। किच्छिन् तदयु्ते नि* “शह. 

च्छो बभूव” शा» उ° |, स्तियां छोप.। सलपर. 



कत 

ततोहेतौ पञ्चमी लच्छाद्क्तः सत्वपरत्वे ढतीया 
चण विषये सक्तः एतत्पञ्चम्या अलु कस | 

कच्छसान्तपन एण्न° सम्यक् तपनमलर प्रन्नाद्यण् कम्म ° । 

्तभेरे कच्छ वदे वि्टतिः | 

छच्छातिल्च्छर ए० लच्छादपि अतिशच्छ; अतिक्टसाध्य- 
त्वात् । त्रतभेदे कच्छ शदे विदटतिः । [ तथात्वम् । 

छ्लच्छ[रि ए०६त० । विल्लभेदे राजनि०। कष्ट निवारकत्वात्तख 

कच्छा ए ्रतमेदे लच्छ न्ट विटतिः । | 
कणज्ञ ए° कुणञ्च+षो° | कुणञ्जय शब्दय राजनि° । 

कणु ए" लं-बाण्ु णत्वम् । चित्रकरजातौ लिक्षा० 
क्षत सशब्द चरा०्डभग्सक° सेट् । कौतयति ते अचिक्गो- 

तेत् त कोततेयां बभूव चल चक्षार चक्रो ¡ कोति 

कीत्तंनम् कौर्तितः कौत्ते यन्! कोत्या ते कौत्यमानः 
क्षते ङेदे ठदा० पर० सक भेट छचादि । छन्तति अकर्त 

क्ति ष्यति-कते ति ईदित् शत्तः शन्तिः । “न विश्वतेद्- 

विश्वस्ते विच्वस्ते नातिविश्वसेत् | विश्वासाद् भय्त्पन्' 

सलान्यपि निन्तति" हितो° | प्रनिङन्तति खिति 

कत्तं यति ते अचौलतत्-त अकर्त त्-त सनि । चिक- 

त्तिंषति “शिरोऽतिरागादूथमं चिकोत्ति घुः” माषः | 

कत्तेन' कत्तं नौ ठन्तनम् । [ चकं 
छत वेष्ट रुधा पर० सकण सेट । श्त्ति लनः चअकर््तौत् । 

छत् एण्करोति प्रातिपदिकसंत्नां ल-क्रिप् । १प्रचयभेदे सत्व च 

धातुप्रकतिकत्वे सति प्रातिपदिक संत्नानिभिन्नप्रत्ययत्वस् । 

धातोरित्यधिकारेण तदहिधानात् धातुप्रकतिकत्वम् ““श- 

सद्धितखमासाञ्चेति' पा तख प्रातिपादकसंन्नाव- 

चवम् | अतरएयोक्तमेभियुक्ग : “उणाव्यन्त' कदन्तञ्च तञ 

तान्तं खमासजम् । नामसं त्ता भवेत्तेषां खादय त्मन्तिस्ततः 

परम्" तदधितव्य्.दासाय धातप्रशतिकत्वविशेषणम् 

तिङ् व्य्.दासाय प्राविषदिक सत्नानिभित्तत्वमिति ““कन्तैरि 
सत्" "पा० | ““गतिज्ञारकोपपदानां कद्धिः समासवचनं प्राक 

छवत्पत्ते;""वात्तिं ०।श्कृदभिचि नो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते"" 

महाभाथम् “सप्तम्याः ति बलम्” पा र्कततेरि लिर 
क्षत लि ल+क््मणिक्त। ?सस्पादिते २जनितेश्भ्यते 

च । “ङतमोद्नसक्खादि नसख्डलादि. रतालतम् । ब्री- 
यादि चाहतं प्रोक्तमिति द्रव्य" निधा बुधैः” काव्या 

छक्तो ४योदानादौ हविषि | «शतमहुमतं दष्टः वा यै 

सद् यरु परातजगम्” वेणीसं° ५ विदिते ति° । ६फले 
न° | ऽसद्यवुगे न° तन्नानाद्य कतं मदुना “त्वाया; 

{ २१७७ ] क.त 

सहस्ञाणि वर्पणान्त॒ तं युगम् | तख तावच्छती सन्ध्या 

सन्ध्याशश्च तथाविधः"? | तेन ४८०० दिव्रवास्तस्नानम् 

व्यक्तसक्त ° सिर यथा ““तदृहादशसहस्ताणि चठ 

खु गखदाहृतम् | स््यातदसङ्खवया दिलिसागरेरयुता- ` 
इतेः | सन्ध्यासच्ध्यां एस्हित' विन्न य' तञ्दयुगम् । श- 

तादीनां व्यवस्य ध्मेषादव्यवस्यया युगख श्शमो 
भागञ्वत॒च्जिदं गकसड्युणः | क्रमात् कतुगादौनां ष- 

"शः सन्ध्ययोः खकः” | ततच्च मातुषमानेन १७२८००० 

वा्तन्ानं | तदेतदुक्र' सिरथि°“खखाभ्वदन्तसागरेयुगा- 

भ्नियुग्ममयुखेः । भमेण यं वत्यरेः सतादये युगा- 

ज्ञयः। सखसब्यक्रातद्थकेनि जाकं १२भागसंमितेः । 
गुताञ्च तद्युतौ ञुगं रदाश्वयोऽयुताइताः”? मू 

“खरा ऽश्वदन्तञचागरोरिति | रविवभा्णां लच् चतुष्टयेन 

इानि'तयहस्ताधिकेन चठगुखेन शत" नाम प्रथमो जुग- 
चरणः १७२८००० | लिगुखेन ल्ेतासन्नो हितोयो 

युगचरणः १२९६००० | दविगुखेन दापराख्यस्त, तोयः 

८६४०० | एकयुखेन कलिच्चतधेः ४९१२००० | किविधिषटा 
एते बुगचर णाः । स्तसन्ध्यकातद् थव निजाम भागसाम- 

लेता । ञुगचरणप्रमाखस्य यो हादशांशस्ततृप्रमाणषा 
तस्य चरस सन्ध्या । सा चरणादौ भवति | तावाब 

सन्ध्यांथः | स चरणखान्ते | एव" ससन्ध्यासन्ध्यां यैः 

ड णते युगचरणा; कथिता इ्य्धः| ततञ्च छतादौ 

सन्ध्यावर्षीणि१४४०००। रतान्ते सन्धां शः१४४००० बे ता- 

दौ सन्धा १०८००० । लेवान्ते सन्धां शः १०८००० । 

दापरादौ सर्न्व्रा७२०००। हापरान्ते सन्या थः ७२०००, 

कलेरादौ २६००सन्धपरा तदन्ते १६०० सन्यः"? पमि 

^"पदैशचतभिः सलतेःखिरोशते शतेऽखना के न तपः प्रपे- 

दिर" मैष० । ११४ ° अयशब्ददभिते < चतुरङ्कयुकते 

पारकमेदे १*सोमभेदे च तत्रौवोदा* १।पर्याप्ने ति. 

मेदि भावे क्त ! १२क्रियायां न° क पूर्वी कटम् सतपू- 

` बिं शब्द् ,विटितिः। १शद्ासभेदे घु" कृतद्सशन्ट् विषटतिः 

१४चतुःसंख्यायां “्ुग्नाग्नौ मतभूतानि"" तिन 

निग्रमः| १५ साधिते पक्रं वि° कतान्नम् । 

कतक ।तलर छतं करणं भावे क्तं तत चखागतः कन् कत- 

भेव खाये क छन्तति खद्छपं ठत-कून् वा| १सलिमे 

करणाजज्ाते । कलिमख ख्छ५।च्छाद्कत्वात् तधात्वम् । 

“यद्यत् शतकं तदनित्यमिति न्यायः | ““अन्दोऽनित्यः 

सतकत्वात्'” छक्ता० “एतेन् विधिना न्नः शेतकेन 



कत 

यथाऽब्रखः** भा वि. र्य | “र्यं द्पसमाचार' 
चरन्तः कतके पथि'* भागा" २६०७ ज्ञेर 

^“ कञ्चन्र शतकैदू तै रित्यादि" कच्चिदध्यायशब्द दशितम् । 

“सतक कामिनि चु वे कगाच्छा"” साषः | र्वि लवणे 
न° चमरः । 

हतक लि° रतं क येन | ¶दष्दे चतरे सायं लभे 
डेम° } रशतखज्ञा्ये च “यावदस्त' नं यात्य ष कतक्म्प् 

दिवाकरः" रामा | ` क्तव्यताशन्ये ३परमभेश्वरे ए । 
““इनद्रकश्ा म हाकां कतकम्मां कतागसः”” िष्ण्, स» 

^श्ञतमेव न कत्तं व्य' किच्चित् कम्म ख विद्यते धर्ा- 

कग कम छत वा टतकम्म"? भा | ंतक्ञायं शतक 
त्यादयोऽप्यत्र लि “सम् हकाय्यं आयतान् ङतक्ञाथ्यौव् 

विज्ञ येत्” या०खा,० ।“यथे ट गस्यतां तत्र कंतक्गायया पयं 

त्वया?” भा०अदु०१८६२ ज्ञो° । ““ङतलं योविधिभेन्ये न 

बङ्गंयति तख ताम् माषः। ५कयलयादिशक्ते 

संन्यासिनि । ““ज्नानाख्तेन टप्रख रतरन्यख्य योगिनः | 

बेवास्ति किञ्चित् कतत व्यभस्ति चेन्न स तन्त्ववित्"*इ् कया 

तद्य समाप्रलवयत्वात्तथात्वम्, “छवसत्यस्तु संन्बद्य खात्म- 

मातरर तिभेवेत्^ | अलतशग्योहि खलयोर्भिभेति यथाह 

“प्रायेखालव्य्ंतत्वान शटलोरद्विजते जनः” इति । 

छत काल निर सतः काखः समयोयेन । इलतावधौ चिष्यादौ । 
कम्प्रं* | र्ते समे पु" “कतशिखखयोऽपि निवसेत् ऊंत- 

कालं शरोग्ट हे"? या०।कतखमयादयो ऽप्यल्न [च लिकाग 

कछतकोटि ए" छता कोटिः येन । {काश्यपञनौ २उपवणंछनौ 
छतक्निय लि° कता क्रियायेन । कंतनित्यादिकार्ये “विप्रः 

ध्यय. स्य.दा चलियो वाहनायुधम् | यैश्चः प्रतोद 

र्लीन वा यटि खद्: शंतक्रियः'° महुः | 

कछतत्तण लि कतः णः सभयो येन | लब्धावकाे |८“तश्तङ्कः 

पर्य्. वाच छतच्च एवाख्ि शोष मिच्छानि यथोषपच्रमयस्- 

पतम्” भा० खा० शअ० | ऊतसस याद्येऽष्यतरः 

कलतन्न ति° छतं इन्ति इन-टक | लपोपकारख्यापकारके 

५गरणःग्तदीनस्त्रीडखकान खंवरेन्र त | चीख 
ब्रतानपि खदा शनन्नसद्डितानिमान?' या^ -ख,* 

“वालक्नांञ्च शत्रा विशुद्धानपि ध्तः.| चरणा- 

गत्न्् ख खत्ोइन्त, खन संवसेत्” महुः 

“शतज्नानाह स्छान्द्पुराणमर "“भन्तेपिश्डापलां च 

पिदपिण्डापङारक. , तखमादृग्ट इत्वा विद्याश्च दाच्चणां 

म प्रच्छति | षल्रानू स्यश्च योद टि यद्वौतानु घातये- 

| [ ३१७८ ] र्त 

श्रः | शत॑द् शोषं वदति सकामाच्र करोति यः|. न 

खरेश्च रत' यच यआश्रमान् यस्तु दूषयेत् | सरवीस्ताकट- 

विभिः साचे कत्नाननवी नहः” ““नद्धक्ने च राप च 

चौरे च युरुतत्छगे | निव्कुतिविंड्िता सद्भिः कन्न 

नास्ति निष्कृतिः" । “तसात् पिल्लादियरोः कतस छत् 

कमनं शक्ति कामाच्च करोति उपक- 

कनिति शेषः” प्रा त रषृनन्द्नः । 

क्ञतन्नोपाख्यान नन्लतन्नविशेषखो पाख्यानस् । भारतशान्ति 

पव्वा लगेते १६८ ऋष्यायमारभ्य १७२ अध्यायप््यं नते 
न्वे नाडोजङ्कथब्द विति: । “कतः तन्नख यथः 

कुतः स्थानं कुतः चम् । सश्रड्यः कतन्नोहि ल 
वज्ञे नास्ति निष्कतिः | भिलद्रोहो न क्तव्यः एषे 

विेषतः | नित् क नरकं घोरमनन्तं पतिपद्यते । 
ज्तन्नेन खद् भाव्य' भिलका््ेःख चैव । भिता लभे 

सव्ये" मित्रात् पूजां लभेत च । नभिलाद्गोगांच भुञ्जीत 

भिनरेष्णापत्द् च्यते! सत्कार रुत्तमे्मित्रः पूजयेत 

विचच्छ्यः । परिव्याज्यो कुः पापः छन्नो निरप- 

तपः | भिब्रदरोहौ कुलाङ्गारः पाष्कन्दराः नराघमः । 

एष धम््ं भृतां श्रे ! प्रोक्तः पापो भया तव | भितद्रो- 

ङो ठतक्नोवे किंभूयः चोठभिच्छसि"” । भाग्या० १७२० 

ज्ञतच््छिद्रा स्त्रीशतं ट्र यख्ाम् | कोधानकीलतायास्ः। 

राजनि } 

तन्न व्रि" लतं शतोपकार जानाति स्षा-क | १छतोपकार 

श्राति रततूप्रत्य् पकारके । “छतन्नेन सदा भाव्यम्” 

भार शार १७१९ ख०]र कुक् रे ए० भेदि० स्तिया जातित्वेऽपि 

खंयोगोपधलत्वात् टाप्। कतं कां जगत् जानाति 

त्ना-क, कतं कार्य ̀  ज्ञातम यदय वा |४. परमेश्वरे एज 

“सहिः कथिलाचाययं : कतन्नोमेदिनोपतिः' विष्ण, सर 

«क्गवज्ञतामख्य यदन्ति सम्मद्ः'' किरा० | 

क्तल्रास्ी लतं वायते वरै-क | लायमाखालतायां राजनि° 

कतदास इ० कम्ब । एदावतकालं लहाख इत्यभ्य्, गमिते 
पञ्चटासदासान्तगेते दाषभेदे दासाद्ध पञ्चदशविधाः 

भिता० दर्शिता वथा 

«ग्ट हजातस्तथा क्रौोनोलब्धोदायादुपागतः| चआनाका- 

लभ्टतस्तददा हितः स्वामिना च यः| -भोक्ितोमदडह- 

तच्चा दयुद्धप्राप्नः पथेजितः | /तवाहभिच्य्,पगतः प्र 

जख्चावसितः कतः । भक्तद्ासञ्च पिद्ेय॑स्तयैव बडबरातः । 

विक्रोता चाखनः थाश्ते दाशाः पष्दय छता; या^। 

शचः | 



क्त 

"हे दाखां जातो ष्टहजातः? रोतो मूल्येन२। लश्चःद 

प्रति्द्याद्ना | दायादुपागतः पिल्रादिदासषः8 |. अना- 

कालभ्टतो दुर्भिच्ये योदासत्वाय मरणादरक्तितः५ | आ- 

हितः स्वामिना धनय्रहणेनाधितां नोतः& । करमो- 

चनेन दासत्वमम्य पगतः कणद् स: ७ | युद्धपराप्रः समरे वि- 

जिय म्टद्णोतःट८ | पणेजितः यद्यस्मिन् विवादे पराजितोऽ 

न्तद्ा त्वह्वासो भवामीति परिभाष्य जितः€ । तवाड- 

भिव्य्पगतः तवाह्न्दास इनि खयम्प्रतिप्रन्नः१०। प्रत्र 

ज्यावसितः प्रनज्यातञ्चव् तः११ | छतः एतावत्कालं त्वहास 

द्भ्य पगसितः१२। भक्तादासः सनेकालम्पक्ताेभे द्ास- 

त्वमभ्य्.पगस्ययः प्रविष्टः १३ | बड़वरादृतः बडवा ग्टदा- 

सौ तया हतस्तक्लोभेन तासद्दाद्य दासत्वेन प्रविष्टः१४ । 

य॒ आत्मान विक्रोणौते स आत्मविक्रोता'१५। 

इत्यं वस्पञ्चदश प्रकारा”: । 

क्ततधो वि° छता सम्पादिता धीर्येन । शस्वाभ्याससरत- . 

तान्तःकरणे, स्थिरचित्ते, “कतधीः कि पभाष्रतेति" 

“छती मै निरूच्यते'” गोता । 

ल्लतध्वज ए ्पमेदे “कशध्व जस्तख पुत्रस्ततो धम्म ध्वजो- 

न्धः धम्प्ध्वजखय दौ प्लौ कतध्वजश्टतध्वजौ” भागः 

+ १०,१३, [ भ्थासनिषएुखे अमरः | 

क तयक ए रतः अभ्यस्तः पुङ्खः तद्युक्रोवाथे येन । भरा- 

छतपू्न्वी ल्रि° कतं पूञ्वं मनेन ““सपूर्व्बादव'' पाण्द्निः | कतप्- 

व्व कर्म्मके तद्वोधप्रकारः सरलायामस्माभिनिषं पता यथा 

“ङतपूर्यँ कट' भृक्पूर् ओदनमियादिम हाभाष्य- 

कारप्रयोगा दश्यन्ते तत्र च छतं पजमनेनेति विग्रहे 

““सद्ध सुपा'' इति पासमासे ूर्व्वादिनिरितोनेरनुडत्िमता 

नसम लि" पा० डते ख दइनिर्धिह्हितः ततर. यदि शत- 

भिति कण क्तः स्थात् तदा तष्य कटादिकभ्मंङपवि- 

शेषतया सापरे्त्वेन प्रवीदिपदेन समासो न स्छात् एकतर 

विशेधणतयोपस्थितखान्यत्र विशेषणतयान्वयायोगात् 

न इत्तिसम्धवः | भाष प्रामाण्याञ्च तत्र टन्तौ सत्याभेष्रा 

रोतिराकलनोया तया प्रयमं कमो विवच्चयाऽकर्मकत्वे न 

भापरे क्तप्रत्यये विहिते तदन्तेन वख “स इपेति” 

पान्समासे कत तत्पूमैकात् पथ शब्टादिनिप्रत्ययो भवति । 

पञ्चान्च कत्तढतक्रियायाः कर्माजाङ्क्षायां कटादि- 

क्म्ोऽन्बयः एतरेव {रिका द्{ित यथा ““अकमेकत्व 

स्येव क्तान्ते भावाभिधायिनि | पञ्चात् क्रियावता 

ङ्न योगे भवति कभेणा | अविग्रहा गतादिखा 

७६ का० भाग दे ५.४६ 

[ २९०९ ] कृत 
यथा सामादिकन्मभिः | क्रिया सम्बध्यते तदत् लत- 
पूवरदिष स्थितेति"" | गमनकतंवाचकगतादिमध्यपातिनी 
गमनक्रिय। कन्तविशेषशत्वे नोपस्यिता यथा अविद 

अच्बोधा तथा शतपूवैकन्तःवोधकलत पू्वमध्यपातिन्य- 

पीति तदर्थः" | 

क्तप्रणाश एर छंतयोः एर्याएुण्ययोरमरगमन्तरेण प्रणाश्ये 
नाशः | कत्ानौ दोषभेदे । स च दोपविशेषः कतप्रणा- 

शाकुताभ्यागमौ दोणौ जवसा नित्यत्वे प्रसक्तौ” शा० 

० भा० दर्थितौ [ सती राजानि 

क्तफल न° कतं फलमख | १ककोठे रकोलशिम्बयर टाप 
क्तब्रह्मन् तरि° कतं बहन स्तोत्र" येन । तस्तरे ^4वन- 

वहनुश्मतः कतनद्या” ० २,२५, १, 

कतम् अव्य शत-बा० कस | अलमथ, निषेधे च | 

तमाल एुण्कता मालाख .। †अआर ग्बधे, (सोन्दाल)रकर्णि- 

कारे च अमरः | रकस कारटच्वेनदीमेदे सती राज- 

नि° } ५लछतमाल्ये मालाकरे लि °। 

क्तसुख 1 कतं सुरतं खख' यख | पाश्डते अमरः 

कुतरय एः ?निमि्वग्् ्पभेदे “भिरोः प्रतोपस्तस्ाञ्ख 

जानः कतरो यतः" माग० ९,१२,१, च्ो० । रसम्मा- 

दितरथे रथकारे ति° 

क.तलक्षणा लि० छंत।न लक्षणान्यख | शगु दाति 
अभरः | रेकतचिद्क च ^“ज्ञातिसम्बन्विभिस्वेते त्यक्त 

व्याः कतलत्तणाः'" मनुः । ८ 

क.तव्धन् ए कतवोय्ं भ्वातरि कनकन्डपातमजे । “कन- 
कख तु दायादा्यत्वरो लोकवि्ुताः | कतवीयखं : लतौ 

जलष््च कतवम्म्ां तयेवच । कता{ग्नस्तु चतुर्थोऽमत् क्त- 

वीर्यादथाङुनः” हरिवं ३१अ० । यदुवंश्ये २ ् तियभेदे 
“समीपतः प्रतित्तत्ः प्रतित्तन्रख् चालमजः । ख्यंभोजः. 

स्वयंभोजाद् दिकः सबभूव इ । तख घुला बभदुह्ि 

सव्ये भोमपराक्रमाः' कऊतवम्म्ापजस्तेषां शतवेन्वा 

त॒ मध्यमः'' हरि०वं०२६९ अ०“ "रामे भार समासज्य युयु- 

धाने च वीष्यंवान् | अक्ररे व्ष्टथौ चापि गदे च 

कतवम्ब् खि'" हरिव ०११२अ० [ लिका 

क्रतविद्य तिर कता अभ्यस्ता विद्या येन | अभ्यस्तविद्यं 

क्तव पुण कतं वीय मनेन । ?चन्द्रवश्यो कान्तेवीग्या- 

च्ल. नजनके न्टपभेदे। ““कनक्ख तु दायादाश्चत्वारो 

लोकविश्ुताः |. कतवीर्य्य : कतौ जाञ्च कतवम† तधैव च। 
[र + 9 ६4 

कताग्निस्तु चठर्योाऽभूत् कतवोग्धादयाच्ज्. नः” रिव° 



क्ल 

११अ० तखाप्रयम् अरणं | कान्त वीग्य तदपत्ये कातते- 

वी शब्ट विदतिः “गर्भस्य सम्भवतः पूष्वे शिरः 

सम्भर वतोल्याह शौनकः चिरोमूलत्वाहे ह न्द्रियाणां, 

हृदयमिति ढतवौय्ं : वद्धे मेनसञ्च स्यानत्वात्” छखतः। 

रवो्यांन्विते लि° : 

कौ तवेतन लि° शतं वेतन यख । “ध्योयावत् कुरूते कायं 

तावत्ते ह वेतनम्”” या० उक्तरीत्या कतभ्टतिके दासे । 

“प्रमाद्ड्टन्टांश्च प्रदाप्यः छतवेतनः” या०ख्ट० 

कु तवेदिन् लि° कतं वेत्ति विद्-शिनि । छशलोपकारसखोप 

कारके स्तयां डोप [रलमा० 

कुतवेध(क) इ" लतो वेधाऽख वा क् । अतक्चाषातक्या 

कु तवैघना स्तो कुत वेधनं यद्धाः | केषावकौलतयाम् 

राजनि° [शिल्योऽपि निवत् क तकालं शरोष्ट हे” या० 

तथिल्य ए क तमभ्यस्त' शिल्प ' येन । अभ्यस्तशिल्मे “कल~ 

कतश्रम लि कुतः शरभो वेन । महोल्ा हाच्विते | “पारा- 

खिक्ञः एराणे कृतच्रमः'” भा० आ० स्प क्लो | रधम 

राजसभ्थे ऋषिभेदे “वलीवाकः शिलोवाकः सम्यपालः 

कतच्रमः', भा० स ४० यभसभ्योक्तौ 

क् तसं लि° कृता संत्ना संह तो यख , कतसङ्कते दासादौ 

“सुल मांश स्थापयेदाप्रान् कतसंन्नान् समन्ततः" सदुः 

 रे्लतचतन्यो नरोणाकुतसं्नन विशुद्ध नान्तरात्रमा” 

भा० आश्ु०५अ० | कु तसं तादयोऽष्यतर “"नासग्ट तं 

कतसङक तम्” जयदेवः 

कलतसाप्निका स्तो कृतं सापत्य" यद्या; कण् टापि अत 
द्वे यलोपः । ऋध्य्,टायां स्तक यदा ` विवा- 

छात् पश्चात् तद्मतिना विवाहान्तर' कुतं ताम् अमरः 

कतस्वर ए° कुतः खरः शब्द् उपरतापोवा येन यत्र वा। 

खौत्म्िस्था ने खणाकरे कात्तं खरः रकतशब्ट् तिर 
क्तदस्त ति कृतः अन्यतः स्तो वाणादित्यागमोच्चणला- 

ववद््पा ₹हस्तशिक्ता येन | सशित्ितशरविद्यं जने 

असरः «प्राप चौव तान् (शरान्) पाथं खिच्छेद् कृत 
स्तवत्” भा०वि ०१९७६ जो०““अप्राप्रं व तान वाणान् 

चिच्छेद कुतस्तव? इरिं०१९१०५ सो” 

कृताकृत न° कुतं काग्यंञच्च अकृतं कारणं च समा० ह" | 

१काय्यं कारणयोः । “क्तंन नञविशिष्ट नान्”? पा 

कमं । कृते अकृते च र होमादौ । ऋलिगिथेष बरह्मणः 

कताकुतव्रैचणाय होमादौ वरणम् क्रियते इति याच्चिक- 

खस्मदायः | शकुतशब्टोक्तं क व्यायनपरिमाभिते तण्ड्. 

[ २९८० ] कता 

लादौ का्यंकारणद््पे ४परभेश्वर ए ““लोकाध्य्तः 

खराध्यक्ः ग्टहधम्म कृताकृतः" भिष्ण्.सं ^“कुतञ 
कायं रूपेण, अङतञ्च कारणक्पेण ति 

भा० | भावे क्त कतं करणम् अकु तमकरणं हन्द०। ५कर- 

वशाकरणयोः न° इविव०| “नन कृताकृते तपत.” त° 

ना०१४।७।२।२७। कृतञ्चालतच्च । ६भि्चि्क्ते 

शञ्चिदलते च “कु ताकु तञ्च कनकं हस्तिना चलोपमाः”” 

भाग्याचु° ५३अ० “कृतक तां रण्ड लां च॒ पललौ दनभेव 

कताकतः'" 
[} [} 

` चच” या ख, 

कंतागम इ* कुत आगसोधेन । परमेश्वरे वेदशास््न 
कत.त्यात्तख तथात्वम् । “कु तकमा कृतागमः” विष्णुं 

कु तोवेदाढमकागमोयेनेति कुतागमः “अख महतो 

भतस निःचसितनेतद्यदगेदा यजर्वेद्ः सामवेदच्च” 

दूति खुतेः” भा० “कामः कान्तः कतागमः'” विष्णसं° 

कंताभ्नि ए० क नवी््यादुजश्चातरि । कतवीर््ं शब्द् विद्टति; 
का, ताङ्क ° तसंख्यकञ्चठःरं ख्यकोऽङ्खोयत्र । चुः सख्याः 

न्विते पाश्कभेदे [ लद र्संदटौकुतहस्ते विर धरणिः 

कर ताच्ञलि ए कतोऽञ्चलिरिव पत्रसङ्खोचो येन । शलच्जा- 
कृतात्मन् ° कुतः शिचिवः संखछतो वा॒च्ात्राऽन्तःकरणं 

यच्छ । {शिचितचित्त, रेशुद्धान्तःकरणे च | “ग्ट 

ग्ट हवतां नित्य मागच्छन्ति कु तानाम्” ^ उद्धावचेषठ 

भूषु इन्ते^यासकु तास्मभिः” तः ` “पव्या प्रकाम कृता- 
मनस्त्, इहेव सवे" प्रविलोयन्ति कामा” 

कतात्यय इ कृत्य कम्पं जन्यभोगदखात्यमौऽवसाकक् | 

भोगं िना कुतक््म ना “कुतात्ययेऽलुशयवान् ”” शा०० 

कुतानुक,त न° बृतस्धालुकुतमहुकरणम् | कु तम्रतिलतौ 

कुतताडनादेस्ताडने “तौ जन्नदस्तदान्योन्य' कुताुकृत- 

कारिणौ” रामा ““कुताजुकारलतप्रतिक,व्यादयो ष्यत 

क.तान्त इ* कृतः अन्तो विपय्यं बनाथो- निचयो विषयपरि- 

च्छेदोवायेन । सिद्धान्ते | “कृतो नाधो येन । 

रदेवमालरे श्पापे ४यमे च | ५ पूव हेहजन्ये फलोन्श्, खे 

हदे अमर; ऽशनौ ठतदहारे च शब्द्वि° ““कता- 

न्तकृजयोर्वरि यख जन््दिन "भवेत्"? तिश्त° च्यो० €्यस- 

दैवत्य भरणीनच्तले ल च्ितलच्चण्या १०दित्वसंखूयया च 
क.लान्तजनकं इ०६त० । यये हेमन्" केत न्तो जनको- 

यच्छा: कालागुरु रेकागन्धद्र्ये सनी न्द् च 

क,तान्न न° कुतं पकर तदज्ञ्च । लङड्कादौ पकान्ने,कु- 

तान्नचद्कं स्त्रियः” इति अपिभाच्छे कतिः | पादश्च 



कता 

भाषानामकाः कतान्नभेदास्त्साधनप्रकाराच भावप्र 

` दर्शिता यथा 

अय कतान्नव्मेः ततरान्नाना साधनप्रकारः सिद्धानां युणाश्च 

तत्न परिभाषा | समवायिनि हेतौ ये खनिभिभे खिता 

गुणाः | काययेऽपि तेऽखिला न्याः परिभारेति 

भाष्िता। कचित्घ'रकारभेदेन गुणभेदो भवेद्यतः। 

भक्त लघु पुराण  शालेसतद्धिपिटो गुरुः । कचिदयोः 

प्रभावेन युान्तरमपेक्तते । कदन्न' युर पिच लप- 

क्त'ह {हितं भवेत् | 
च्य भक्तस्य नामानि साधन गुणाञ्च | भक्तमन्न तथान्धञ् 

कंचि रञ्च कीर्तितम् । आओदनोऽसतनौ स्तयां भित्चा- 

दोदिवः एसि भाषितः | छधौतास्तण्ड लाः रुफोतास्तनोये 

पञ्चयणे पचेत् । तङ्धक्त' प्रस्तुत चोष्ण' विशद युख- 
वच्तम् । भक्त वद्धिकर पथ्य" तपेणं रोचनं लघु | 

अधौ तमश्टते' शोतं गुवेरुच्य कफप्रदम् । 

अथ (दाख) । दलितन्त॒ शमौधान्य' दालिदाली स्तियारूमे । 

दालो ठ सलिले सिद्ञा लवणाद कडिङ्कभिः | संयुक्ता 

स्पनाम््ी खात् कथयन्ते तद्वणा अथ । पो विष्टम्धको 

ङ्क्ष: शोतस्तु ख विशेषतः | निस्तुषो भ्टटसंसिङ्धः लाघवं . 

तरां त्रजेत् | 

थ (खिचिो) । नख्ड ला दालिसंभिच्रा लवणाद्रंकद्हि- 
कुभिः । संयुक्ता सलिजे सिद्धा लंशरा कथिता वुधेः। 

शरो शुक्रला बलया शुकः पित्तकफप्रदा | इजैरा 

बुद्धिविष्टम्भनलमृवकरो शता । 

अथ तपरौ (ताताहृरौति) लोके | इते हरिद्रासंयुक्त 

माषजाभ्पव्लवेदटौम् । नर्ड खां चापि निधौ तान् सेव 

परिभजयेत् । सिद्धियोम्य' जल" तत्र प्रतिय कुशलः 

पचेत् | लवणाद कहिङ्गःनि मात्रया तल्न निःकिपेत् | 

शुषा सिद्धिः समानन्ना परोक्ता तापहरी बुधैः । एषा ता- 

परो बल्या उष्या छ प्माणमा हरेत् | "हणो तपण 

सूच्या युवी प्रित्तहरौ ख,ता | 
अय क्लोरिका । पायसः परमान्न' खात् चौ रिकापि तदुच्यते | 

शद्ध ऽपक दग्धे त॒ षटताक्तांस्तर्ड, लान् पचेत् । ते 

श्रद्धा च्तोरिका ख्याता सचिताज्ययुतोत्तमा । क्षीरिका 

इजेरा प्रोक्ता इ-इणौ बलवद्धंनौ । नालिकेडन्तनूकच 

च्छन्नं पयसि गोः लिपेत् | सितागव्याज्यसयुक्तो तत्मचे 

न, दनाऽग्निना । नारोकेलोद्धवा चोरो सजि शताति 

उष्दा। रवी इलध्रा श्या रक्ञपि्षानिलापडा | 

[ २१८१] कतां 

अथ (सेवद्) । समितां वर्तिकां लत्वा ष्मा त॒ यवसन्नि- 

भास् । शुष्का चौरेण संसाध्या भोज्धा टतसितान्विता। 

सेषिका तपेणौ बल्या गुव पित्तानिलापहा । खाहि 

सन्धि्द् च्या तां खादेन्नातिमात्रया । 

अथ (मण्ड) । गोधूमा धवला धौताः कु्धिताः शोधितास्ततः । 
प्रोचिता यन्तनिध्ि्ाचचालिताः समिताः (यदा) ट, ता। 
वारिणा कोमलां शत्या समितां साध मद येत् । इस्तला- 

लनया तखा लोपं सम्यक् प्रसारयेत् । अधोषख- 

चटस्धो त् विक्त.तं प्रचिपेद्वद्हिः | दडदुना वङ्किना 

साध्यः सिद्धो भण्डक उच्यते । लोपली (लाई) | 
इग्धोन साज्खण्ड न भण्डकं भच्चयेच्वरः | अथ वा 

सिङ्गमांसेन सतक्रवटकेन वा| मण्डको ट'हणो इष्यो 

बल्यो रुचिकरो भ्टशम् ! पाकेऽपि मधुरो राहो लघु- 

दौषल्लयापड्ः । । 

अथ (पोरौ) कृतापि (इनौरी) इति च । “या त्यनितयाऽ- 
तौव तन्वी पपं टिक्ञा ततः ¡ स्ते दयेत्पठक्े (नाओ्ोया) 
वान्त पोलिका जगइुधाः । तां खादेज्ञपशिकादुक्तां 

तखा भण्डकवद्् खाः । 

अथ प्रसङ्काह्ञप स | समितां सर्पिषा श्यां धकवरां पयसि चि- 
पेत् । तस्िन् षनीछते न्यखं ज्ञवङ्क" मरिचादिकम् । 

लप्िका हणो ष्या बल्या पित्तानिलापहा । स्िग्धा 

के प्रकरी र्थौ रोचनी तपौ परम् । 

(रोटि) । एव्कगोपृमचरणे न किद्वत् शाञ्च पोलिकाम् । तपते 
(वाया) । स्ते देत्कत्वा भूवं ्ारेऽथि तां पचेत् । 

शिद्गौषा रोटिका प्रोक्ता युण' तद्धा प्रचच्छहे। रो- 

रिका बलढद्् च्या इइ धातवर्खनी | वातन्नी कफ 
ठद्युवे दीघ्राग्नीनां प्रपूजिना । 

अय (लिद्धो) शएष्कगोध मचरणन्त॒ साम्ब॒ गाढं विमरहुयेत् । ` 
विधाय वटकाकार' निधं भेऽग्नौ शनैः पचेत्| अङ्गार # 
ककंटी योषा इहो शुक्रला लघः | दीपनी कफा- 

कछदट्चल्या पौन सश्वासकासजित् । 

अथ (यवरोरटौ) | यवा रोदिका रुच्या मधुरा विदा 
लघः | मलश्ुक्रानिलकरो बल्या हन्ति कफामयान् | 

अथ साषरोटिका | माषाणां दालयस्ताये स्यापितास्यक्तक्ञ- 

च्काः। आतपे शोषिता यन्त्रे पिष्टास्ना मसो खता । 

धूमसौ रचिता चेष प्रोक्ता भभोरिका वुधैः । 

कफपिन्तन्नी किञ्चिहातकरो ख, ता । 

अथ चनकरोटेकषा। चनक्यारोटिकषार्च। चे धपिनाकह- 

कोरी 



जता 

क्रः । विष्न्िनौ न चनु्या तद्णा चातिशब्कुलो" । 

अथ पिष्टिका | दालिः संस्थापिता तोये ततोऽपडहृतकञ्च् का । ` 

शिलायां खा सभ्पिटा पिटिका कथिता बुः 

अथ (येढई) | माषपिदिकया पूेगभां गोधूमचूणेतः | रचिता 

रोटिका सेवय प्रोक्ता वेटभिका बुपेः| भवेदेटभिकरा 

बल्या इध्वा रूच्याऽनिलापडा । ऊग्रसन्तपेणो युवी ट 

णी शुक्रला परम् । भिन्नमूत्रमला स्तन्यभेदःपित्तकफ- 

प्रदा । गुदकोलादिं तश्वासपडङ्क्तिन्ूलानि नाशयेत् । 

अथ (पापर) भूमसौ रचिता हिङ्कहरिद्रालवे्ुता । 

जोस्कसखजिंकाभ्याञ्च तनृकत्य च बे्निता । पण्यं टास्त 

सदाङ्खारण्ट्टाः परमरोचकाः | दीपनाः प्राचना खत्ता 

युरषः कञ्धिदौरिताः | भौद्राच्च तह णाः प्रोक्ता विे- 

पाज्ञबवो हिताः । चनकख गुखेगुक्ताः पप्मं टा चनकोद्ध- 

वाः । चे इण्टटास्तु ते स्वँ भवेयुभष्यमा गुखः । 

अथ (पूरी) । भाषाणां पिष्टिका पूर्य लवाद्रं कहिद्ुभिः । 

तया पिष्टिकया पूणा समिताङतपोलिका । ततस्तं लेन 

पका सा परीका कथिता बुषैः। रुच्या खादी गुरुः 
्जिग्धा बल्या पित्तास्लदू धिका । चन्तुस्ते जोहरौ चोष्णा 

पाके वातविनाशिनो | तथेव तपक्तापि चचुष्या रक्त- 

पिन्तष्ृत् | 

ऋथ (वरा) । माषाणां पिदिका युक्ग. लवणाद कड्डिङ्कभिः। 

लला विदध्यादटकास्तास्तं लेष॒ ५० च्छनेः । विश्ुष्का 

वटका बल्या इहो वीग्यवद्धनी। वातामयहरा 

रुच्या विशेषाददिं तापा । विबन्वमेदिनी क्त ्रकारिणो- 

$न्यग्निपूजिता। सं च, रं निक्िपेत्क्रो `ष्यट' जोरक- 

` इडङ्कृभिः । लवण तनन वटकान् सकलान।प मच्जयेत् । 

शुक्रलस्तत्र वटको बलकद्रो चनो गुरः | विब्रन्ध्दि- 

दाही च ्लेग्रलः पवनापहः | राज्यक्तपातिनो वान्यान् 

पाचनांस्तःस्तु भक्चयेत् राज्यक्ता (राद्ता) इति लोके | 

अथ (काञ्चीवरा) | मन्धनी नूतना धाव्य कट् तेलेन रेपि- 

ता। निरूलेनाम्ब् नाव्यं तसां च. पिनि: चचपेत् । 

राजिकाञ्जोरलवणह्िङ्कशुण्टौ निशाकतस । निःच्तिपेदट- 

कास्तल भार्डखालञ्च सद्रयेत् । ततो दिनत्रयं 
सचनाः ख वेटका भवम् | काङ्चिको वटको रुच्यो 

वातन्नः ज्ञेषनकारकः। शतो दाहं खूलमजौयं 

रते हगामवरेष्वह्टितः ! 

(रीदवडा) । अग्छिकां स्वे दयित्वा त॒ जलेन सह महंयेत् | 

( २१८२ ] 

बन्नीरे कतसख्कारे वटकान््व्जलयच्जनः | अग्हिका वट | 

क्ता 

कासते तु रुच्या वद्किप्रदीपनाः। वटकस्य यथे पै 

रेषोऽपि च समन्वितः | 

अथ (रुगवडा) सङ्गानां वटकास्तपर (ताओ्रोया) भजिता लघवो 

हिमाः । सं्तारजप्रभावेन लिदोषशसना हिताः । 

अथ (माषवडा) माघ्ाणां पिटिका हिङ्कलवखशाद्रं कसंखता । 
तया विरचिता वस्ते वटिकाः साधुशोषता; । भजिता- 

सतप्रतं लेखा अधवान्युप्रयोगतः | वटकस्य युरोयुक्ता 

ज्ञातव्या रुचिदा भ्यशम् । 

अथ (को -हडावडो)। क, षपमार्डकवटी जे या पूरवौक्तवटिकायु- 
ख्ाः। विशेषात्पित्तरक्न्ती लघ्वौ च कथिता उुधेः। 

अध (खद्भवटी) सुद्भानां वटिका तहद्रचिता साधिता तथा| 

पथ्या रुच्या तथा लघ्वो सदरस्टपगुणा स, ता | 

(्षरिकवच्छ) | साव।पटटिकया लिप्न ना गवज्ञोदलं महत् | तत्, 

संस दयेत् युक्ता स्वाल्यामास्तारकोपरि | ततो नि- 

ष्काख त खण्डन्ततसते केन भजयेत् । खर खणड न 

योम्य्भिति याबत् । अलौकमत्सय उक्तोऽयं प्रकारः पाज्ञप- 

स््ितः। त' इन्ताकभटितरेख वास्त केन च भक्तयेत् । 

अथ (कडो)। स्थाल्यां हते वा तले वा हरि द्राहिङ्कः भजेत् । 
अवलेनसंयुक्त' तक्रन्ततरौ व निः्तिपेत्। र्षा सिद्धा सम- 
रोचा कथिता कथिता बः | अवलेहनस् । (अरि हन) 

इति लोके । कथिता पाचनो रुच्या लब्नी ब्किप्रदीपनौ ।` 

कफानिलविबन्धन्नी किद्धित्पित्तप्रकोपिणो। अलोकमत्यवाः 

शष्कावा क्रिंवा कथितया पुनः| हहा रोचना 

कोषश्ुडिकराः शक्रताः 

अर्हते सह्ृदुस्तम्पो विशेषेख 

ड्या बल्या वातगदाप्रह्ाः । 

किद्धित्ित्तप्रकोपनाः । 

हताः ,ताः | 

अथ (ऋादवरा) । खद्भपिष्टाविरचितान् वटा॑स्ते लेन पाचितान् । 

स्तेन च. शं यदस्यक् तसिये" वितिःच्िपेत् | भ्रट 

हिन्वा कं च्छ मरीच जोरकगं तथा । निभ्बरस' 

यवानीं च युक्तया सवे" पि्मिच्रवेत् | सद्गपि षटि पचेत्य- 

म्य स्याल 1भास्तारकोपरि । तखाम्तु गोलक कुथा त् 

तन्ध्ये पूरणं लिपेत् । तैले तान् गोल कान् पक्रा क~ 

यितायां निमज्जयेत् । गोनकाः पाचकाः मरोक्तास्ते त्वा- 

द्रकवटा अपि | सद्गादरं कवटा रुच्याः लघवो बलका- 

रकाः | दीपनास्तपेणाः पव्यास्तिष दोषे परजताः। 

(षकौरी) दालयञ्चनकानान्त॒ निस्तुषा यन्त्रपेषिताः | तच्च शं 

वेशनं प्रोक्तः पाकशासत्रविशारदेः | वटिका वेशनदापि 

कयितायां निमच्जिताः | शच्या विरम्भ५जननी. बल्या 



क्ता 

एदिकरौ खता । एयमन्ये ऽपि वेशनभवा प्रकाराः 

श्य ण्डन ख रणड प्रष्टतयो बो इव्या : | 

अथ मांसख प्रकाराः | सत्र शुमांसम् । (खुधमंस) इति 

सोके | पाकपात्रे टत दद्यात् तलच्च तदभावतः | तत्र 

हिङ्क हरिद्र च भजवेत्तदनन्तरम् । ऋागादेरस्थिर्हितं 

भास" तत्खख्डिति भूवम् 1 धौतः निगौलितं तञ्िन् 

इते तद्धजयेच्छनैः , सिद्वियोम्य जल द्त्वा लवणन्तु 

पचेत्ततः; । सिद्धे जलेन सस्मि व शवार' परिक्िपेत् | 
बेशवारः (वेशम) इत लोके| द्रव्याणि वेशवारख नाग- 

यक्ञोदलान च । तण्ड लाञ्च लवङ्खगनि मरोचानि समा- 

सतः | नेन विधिना सिद्ध शुद्धमांससिति ख,तम् | 

शडमांस पर ठय' बल्यं रुच्यञ्च इ हणम् । लिदोष- 

शमनं श्रेष्ठ" दीपम' धातुषद्खं नात् | 

सहाद्रकम् (सह्धरमांस) दत लोके । द्ागादेभेम्- 

वदेः कुट्टितं खगडलं पुनः । शुद्धमांसविधानेन पचेदे- 

त्चदादरैकम् । सहारं क गुणदन्वे शुदस सगुणं खा. तम् | 
तक्रमांसम् (अखन) प१,कपात्रो इतं दत्त्वा इरिद्रा 

ह्िङ्क भजयेत् । छागादेः सकलस्यापि खण्डान्यपि च 

भजथेत् । सिद्धियोग्य' जलं दत्वा परचेन्म,दतर' यथा| 

ङोरका"दयुते तक्र मांसखण्डानि तारयेत् | सक्रमांसन्तु 

बातन्न लघु खचरः बलप्रदम् । कफन्न' पित्तलं किञ्चित् 

सवांहारस्य पाचनम्। 

अध इरोखा (आस) | पाकपात्रे त॒ हति मांसखण्डानि निः- 

चे पेत् । पानीयः प्रचुर' सपि प्रभूत हङ्ः जोरकम् । 

छरद्रामाद्रकं श्रौ लब्ं मरिचानि च। तण्ड, - 

लांापि गोधूनात् जन्बौराणां रणान् बह्कन् | यथा 

सर्व्वाणि वस्तनि खुपकानि भवन्ति ्ि। तथा प्रचेत ठ 

निपुणो बमांसस्थिति्येधा । एषा हरीसा बकछत् वा- 

तपित्तापहा गुरः । शोतोव्णा शुक्रदा च्जिग्धा सरास- 

ग्वामकारिणौ। 

तकितमां सम् । शुमा सपिधानेन सांस सम्यकपसाधितम् | 

एनस्तद्ाज्धं समप सलिलः प्रोचगते बुधः| सलितः 

बलमेधाग्निमांसौ जः शुकडृद्धिरंस् । तपणं लघु सक्तिं 

रोचम' दढताकरम | 

अथ शल्यम् (सोख) कालखण्डादिमां सानि पथितानि शका 

कया | तेलं सलवणं दत्त्वा निधने दहने पचेत् । तत्त्, 

श्यूल्यनिद्ं प्रो क्र' ̀ पाककमेविचक्त णः । श्दूल्यं पल' छधा- 

दल्यं सुच वज्िकर' लघ | कपफवात हर बल्यं किच्चि- 

४४७ 

च्प्रथ 

च्य 

[ २१८२] छता 

ल्ित्तकरं हि तत् । (इदमेव श्लाकृत' भद्धितरञ्चेय् चरते) 

मासग्टङ्ाटिकम् | सिद्धमांस' तनूकत्य कत्तं स्वे दित 

लले । लवङ्कहिङ्कुलवणसमरि चादर कसंयुतम् । एलाजि- 

रकधन्याकनिम्ब् रससमन्वितम् | इते रुग्न्धे तद्ध 

मसिष्टङ्गगटिकोच्यते । मांसण्टङ्गाटकं रचत हयः 

बलक्लदुगुर् । वातपित्तह्र ष्य कफधु वय्यं वद्वनम् । 

मांसरसा । सिद्धमांसरसो रुच्यः शरमश्वासन्तयाप्रहः । 

प्रीणनो बातपित्तघुः चौ णानामल्परेतसाम् | विद्िटमग्न- 

सन्धौनां कृशानां शु्धकषङ्धि्णास् | ऋत्योजोवबल- 

नानां श्चरक्तौणक्षतोरसास् । शखते स्वर हीनानां 
हदटपायुःखरवणाथिनाम् । प्रकाराः कथिताः सन्ति बहवो 
भांससन्भवाः । न्य विस्तारभीतेस्ते मया नात्र प्रकी- 

तिताः। (तिच चशतेक्रयुणकथानऽलुपदं वच्यन्ते) 

शाकपाकविधिः। हक्क जोरयुते तेरे लिपेच्छाकं इख {गड 

वस् । लवणं चान्चणांदि सिद्धं हिङ्.दक' चिपेत् । 

इत्येव" सवं शाकानां साघनोऽभिह्ितो विधिः | 

अथ ठकः (माठ) इति लोके ! रमिता येदन्यजलेनापि 
ख सन्नयेत् | तखास्तु वटिकां शत्वा पचेत्ा्पणि नीर 

खम् । एलपलवद्भकपू रमरोचाद्यं रलङ्,ते । भच्जयित्वा 
सितापाके ततस्तञ्च सछद्गरेत् । अयं प्रकारः ससद्नौ 

मढ इत्यभिधौयते । सन्नयेत् महू येत् । भटस्तु ट'हणो 
दृष्यरो बल्यः छमधुरो गुरः । पित्तानिलडरो रुच्यो 

दौप्ठागोन+ चपूजितः | समिताः शकैरासर्पििसिना 

अपरेऽपि ये। प्रकारा शह्ना तलयास्ते ऽपि चे्तह् गणाः 
स्ताः £ 

सम्पावः(पेराको)पपं श्यः साञ्यसभिता निनिता एतम -जं- 

ताः। कद्टिताचाल्ताः शुद्धशकराभिविमदहि ताः । तत्रः 
चण क्षिपेदेल7लवङ्गमरिचानि च | मालिकेलं रुकपू- 

रञ्चारबोजान्यनेकधा । टताक्रसमिता पुटरोटिका रचिता, 

ततः 1 तदन्तः पूरणं तखा; कुया द्रां दडां उधोः । 

सपिषि प्रचुरे तान्तु सपचेचचिएुणो जनः । प्रकारन्नः 

प्रकारोऽयं सम्माव इति कौत्तिंतः | 

अथ कपूंरनालिका। इताश्चया समितया लम्ब" कसा पुटं ततः। 

च््रय 

खवद्खगेल्वग्णकपू रयुतया स्िितयाऽन्वितम् | पचेदाच्येन 

सिद्खोषा नेया कपौरनालिका । सम्पयवसडशी प्या गुखः 

कप॑ंरनाकिका | 

फेनिका (फेनी) समिताया ताद्याया वत्ति दषा समा 
चरेत् । वास्तु सन्निहिता दर्घाः पीठोपरि धारयेत् 



छता [ २१८४ } ` अतो 

बेद्धयेदे हञनेनैता यथैका पर्पैठी भवेत् । ततच्् रिकया 

वान्तु सलम्नामेव कत्तं येत् । ततरतु वेज्ञयेद्ध.यः शड्केन 

च लेपयेत् । शालिचृश्' तं तोयं मिचितं शङ्कं वदेत् | 

ततः संत्य तज्ञोपलरौ विदधौव एक् थक् । एनस्तां 

बेद्ञयेज्ञोपलीं यथा स्खान््ण्डलाङ्जतिः । ततस्तां छपचे- 

दाच्छो भवेयु टाः ख् टाः। ` छचगन्बया शक्रया 

तदु, लनमा चरेत् । सिङ्ेषा फेनिका नाज््ा मण्डकेन 

स्मा गुखः | ततः किश्चिक्ञधुरियं विरेषोऽयखद्गडतः | 

बे्ञयेत् प्रसारयेत् येज्ञनस् (बेलन) इति लोक्षे । प्यं टो 

रोटी | लोपली (लाड) इति लोके । 

शब्क् लो(खो हाल) इति लोके सभिताया शताक्ताया 

लोपौ लत्वा च वेद्वयेत्। आज्ये तां भेये 

अन्क्लो फेनिकाय॒णा ॥ 

अथ मोदकः (लाद) । श्याच्चया समितया कला खना- 

खितानित्। निपुरो भजेयेदाज्चे खण्डप।केन योजबेत् । 

युक्तोन मोदकान् क्यात् ते युखभैण्डका यथा । 

खथ हद्मोदक्ः (मोतिचुरलाड,) । चड्ानां भूमसौ सम्यक् 

चोलयेच्धिमैला ऽम्ब, ना | कटा ह्य इतरं" कभीर' स्याप- 

येन्ततः | धूमसीन्त द्रवौभूतां प्रिपेत् भभीरोएरि | पतन्ति 

विन्द्वस्तद्धात् तान् पक्रान् समद्धरेत् । शितापाकेन 

संयोज कुया इसतेन मोदकान् । भभ ̂र' (भाभारा) इति 

सोके | लघु ह तिदोषषुः खादः शौतो ङूचिप्रदः। 

चक्षुषो ज्वरहृदल्यस्तपेणो रुदरभादकः | 

अथ सेवनमोदकः(सेगओोकाल चा) | एवभेव प्रकारेण काय्यं: 

शेवनमोदक्ताः | ते बल्या घवः भशौता कििहातकरा- 

स्तया । विष्टस्िनो ज्वरघुाञ्च पित्तरक्तकफापद्ाः 

इग्भक्रूपिका । तर्ड.लचणं परिभिचितन ट तोरण सानन्द्रपिषटोन । 
दद्कृू कां विदध्यान्ताञ्च पचेत्सपिधा सम्यक । वथ तां 
पूरिनमध्यां घनपयसा पूयौगरभाद्च। शडृकछदितवदनां 

सिधि छपक्रबदनाञ्च । अच पाणड़ खणड पाके सञापयेत् 

कपौरवासिते कुशलः | अथ दग्धकूपिका सा बला 

पित्तानिलापड्ा कथिता । दषा शता गुरं शुक्रकरौ 

टच्णो रुच्या | पिदिवाति कायपृटि' बि दूरप्रसा- 

. र्थं चिरम् | 

करण्डिनी (जिकेवी) नूतमं चटमानौय वतद्छानः कशो 
जनः । प्रसयाच्चचृखधं दमानेन ज्ञानेन प्रेपयेत ।. हि- 

परस्यां सभितां ततर द्ध्यग्ह प्रस्यसषभ्भितम् । शतमहं 

शरावद् षोदयित्वा इते सिपेत् । श्यातपे स्यापयेत्ता- 

वध्याबद्या^त वदन्ताम् । वतस्तत्प्रकिधेत्पातरे सच्छिद्रे 

भाजने तु तत् | परिभ्वास्य परिभ्वाम्य नल्सन्प्ने ते 

चिभेत् । एनः पुनस्तदाडत्त्या षिदध्यान्वरडलाकुतिम् | तां 

छपकां टतान्नौत्वा सितापाके तलुद्रवे | क्रषौरादि गन्धञ्च 

लापयित्वोदरेत्ततः } एषा कुर्डलिनी नान्तरा एटिकान्ति 

बनप्रदा | धातडद्धिकर इषया रुचा च श्चप्रतपंणौ । 

आथ पञ्चात्परिवेश्या रसाला । (शिखरिणो) यदौ माह्ि- 
घमम्हमम्बरद्ित' दध्याठकतं शकरा शभ्वां परस्ययुगो- 
च्छितां विष्टे किञ्चिञ्च शिचित् च्िपेत् | दग्धो नाङ्गं 

षटेन .र्ट णमयनवस्त्ाल [7 टट ' साभयेत् शेलाबौजलवङ्- 

चन्द्रमरि चैर्योग्य च तद्योजयेत् । भेन प्रियभोजनेन 
रचिता नान््रा रसाला सख्यम् जीकृष्णन धरा षमः 

एनरियं प्रीत्या समाखादिता। रषा येन वसन्तवजि- 

तदिने "सेव्यते नित्यशः तख खाद्तिवीर््यडृद्धिरनि- 

शं सर्वेन्द्रियाणां बलम् । यौश्न तथा शरदि ये रषि- 

शोषिताद्गगः ये च प्रमच्चवनितादुरतातिखिन्नाः। ये 

चापि मागेपरिसर्पणधीरं गाल्ास्ते नियं वएुधि पोषण 

भाश्रु कुयात् । रथ,र; दुक्रला बला रोचनौ वातपि- 

` ्तक्ित् । दोपनो ह णो क्जिग्धा सुरा शिशिरा खरा । 

रक्रपित्त ठषादाहः प्रतिश्याय" विनाशयेत् । 

पथ शर्करोदकम् (सरवत्) ललेन शीतरेनेव षोलिता शुभ्वथ- 
कीरा | रला लवङन्कपूःरमरि धै समन्विता | श~ 

करोदकनाग्ना तत् प्रसिङ्ध विदुषां श्खे। शकं रो- 
दकमाख्यातं शुक्रल शिशिरः म्रम् | वलं रुध 

खषु सादु यातपिसप्रणाथनम् । मच्छ च्छदेदषग्दाह- 

ज्वर शान्तिकर परम्| 

अथ प्रपानकम् (पद्चा) । तच्च ्ाव्वफलप्रपानकम् । आआ्मामं 

जले खिन्नं मितं ढपाणिना । शिताथोताम्ब् सयुक्त 

कपूंर्मटरिचान्वितस् | प्रपानकमिदूं चेष्ट भीमखेनेन 

निभितस् । सद्यो रुचिकर बल्यं शोत्ररिन्द्रियतषे णम् । 
'्धासिकाफरपानकस् | आसिकायाः फलं पक" महू येत् 

बारिश दद्रम् | शकरंरामरिचे मिंच लवङ्ग न्ट 

वासिनम् । अभिंकाफलसम(ल पानक' वातनाशनम् । 

पित्तले प्रकरं कश्चित् उरच् वङ्किबोधनम् । 

निम्बकफरयानकम् । भागेक' निन्ब्जे तोयः प्रभाग थक 
रोदकम् । लवङ्कमरि चेर्मिख' प।न' पानकञन्तमम् । 

निम्ब फलभव' पानमत्यमु' वातनाथनस् । बङ्िदौभिकः 

खच समस्ताङारपाचकम् ' 
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प्रान्धाकपानकम् । शिलायां साध सस्य धान्यकं वत्रगा- 

क्षितम् । शक्रं रोदकसंयक्तं कपू रादिद्ठसंङतम् | नूतने 
सटणममे पात्रं शयितः पित्तदर' परम् । 

खथ काञ्जी | क ञ्लोपिपिवैटकावसरे लिख्ितः। काञ्जीकं रोचनं 
रुष पाचनः वद्किदीपनम् | सलजीणंविवन्धषं 

कोशुङ्िकर' परम् | म भवेत् कारिक यत्र तत्र जालिः 

प्रदोयते | 
अथ जालिः । आसमास्नफलं पिष्ट राजोकालवणान्वितम् | 

ष्टटडिक्घयुतः पूतः लोलित जालिरुचयते 1 जाशि- 

रति जिह्वायाः कुणटत्व' कण्डशोधनी | मन्द्मन्दन्तु 

पोता सा रोचनी बहक धिनौ। 

अव तक्रम् | यं † गेन जेन संगुतमति खय. ल' सदस दधि 

प्रायो माडिषमम्ब् कन विमले खङ्गा जने षालयेत् । च्ट्ट 

ङ्क च जोरकन्च सवण राजञ किञ्चिश्मिताम् पिदा- 

न्तत . पविमिचरयेद्खयति तत्तक्र' न कख प्रियस् । वक्र 

रुचिकर" वद्किदोपन' पाचन" परम् । ख्द्र ये गदा- 

स्तेषां नाशन" श्षिक्रारकम् । 

अव दग्धम् । विदाहोन्यन्चपानानि यानि मुङ्क्तं डि 

मामवः । तदिद इप्रथान््ययं भोजनान्ते पयः पिबेत् | 

इग्धखापरे यणा उक्ता णव दग्धव्गँ । 

अज सक्तवः | धाग्यानि श्चाद्रश्ट्टानि यन्पिटानि शक्तवः। 

तल वबसक्गवः | यवजाः शक्तवः शौता दीपना शवः सराः | 

कफपित्तषरा र्चा लेखना प्रक्रोत्तिंताः | तै पीता 

बख्दा दष्या हहा भेदनास्तथा | तपा सधुरा 

रुच्याः परिणामे बलावहाः | कफपित्तच्रमचुत्तड- 

डृद्धिनेत्रामयापडाः | प्रयस्ता वमेदाङा्व्यायामात्तं श- 

रौरिणाम् । 

भ्वमक्ववसक्गवः | निस्तुतरेबन्ष्डरस्तु्यरिन यतेः ल 
ताः। सक्तवः शका रासर्भियुक्ता सौरो ऽतिपृजिताः। 

शारिसङ्गवः | सक्तवः शालिसम्भ.ता वद्किदा लघवो हिमाः । 

मधुरा सपाह्हिणो रच्याः पथ्याच बलश्युक्रदाः। न भुक्ता 

न रदैग्ित्त्वा न निशायां न वा बह्कन् । 

न अद्वान्तरितान् तद्धि सक्त.नव्यान्न केवलान् । धक् पान 

पनाह" अमिषं पयसा निशि । दनच्छेदनसञच 

अप्र सक्तुषु बजंयेत्। 
खघ धाना(गहरौ) यशस्तु निखुषा टाः खा,ता धाना डति 

स्कियाम् । धानाः ख्ुदजेरा ूच्ास.ट्प्रदा गुरव 
नाः । तथा मेहकफच्छदिनाथिन्यः स॒म््रगीत्तिं ताः । 

[ २१०५ | कुता 

शय लाजाः | येषां ख॒ स्तण्ड, लास्तानि वन्यानि सठ्षाणि च। 

भ्टटानि स् टि तान्याह्लाजा इति मनौभिणः। लाजाः 

ख्मेधुराः शौता लघवे दीपनाञ्च ते। स्ल्ममूत्रमला 

द्त्वा बल्याः पित्तकफच्छिदः । खव्यं तीसारदा इरच्तभे इ- 

मेदस. षावहाः व । 

अथ एयुकाः(चिड्ा) । शालयः सदणा चादर ष्टा अस् - 
टिताश्चते। कुट्टिताञ्खिपिगः प्रोक्तास्ते ख,ताः एथुका 

अपि । धुका युरबो वातनाशनः हो द्मला खपि। 

सच्तौरा इहा ष्या बल्या भिन्नमलाञ्च ते । 

अव होलकः (होरा) । अर पक: थमोधान्यं ख. यण्टषट ख 
्ोलकः। ोलकोऽखखानिलोमेद,कफदोषलयाप हः | 

भवेद्यो होलकोयदख खच तन्तदुगु्ो भवेत् | 

अथ चो । मञ्जरी त्वङ्गं पका यः यवगोधूमयोभेषेत् | ट था- 
नवेन सटा बुपेरूचोतिलाखमता। (खभिवा) इति 
लोके । चौ कफषदा बल्या लघो पित्तानिलापहा | 

खथ कुल माषाः(युबुनौ) अं खिन्नस्तु गोधूमा अन्येऽपि च- 

नकादयः। इलमाषा एति कथ्यन्ते शब्द्शाख्नष 

, पण्डितेः। कृलमाषा गुरवो दका वातला भिन्नवर्चसः । 
अथ पललम् (तिबकट) पललन्तु रुमाख्यात' से्वन्तिरूपि ट- 

कम् | पलं मललबुष्य' वातषुं कफपित्तशत् | इ'ङथन्च 

रु सिग मलाधिक्यनिवत्तैकम् | 

श्रथ पिन्याकः (पोमा)। तिलकु्न्तु॒ पिन्ाकस्तथा तिरुखिलः 

खतः | पिन्याको लेखनो णो विदग्धे दरिद्रः । 
अरय (चार) तण्ड लो भेन्हलन्तपनः स नवस्लतिदुजीरः'” । 

न्योऽपि कुताच्चप्रकराः पाक्शस्तरे दश्वाः ` ॥ 

ऊतान्नविरेषयुणाच् छते दति यथा 

“तः पर प्रवच्छामि लताञ्नयुणविस्तरम् । लाजमण्डो 

्िशद्धानां पथ्यः पाचनदोपनः। वाताशुलोमनो इयः 

पिष्पलौनागरायुतः। खेदाम्निजनन कध्वो दौपनी व्रस्ि- 

शोधनो । चु्तःटचमग्लानिहरो पेया बाताहलोमनौ | 
विकेपौ त्यो हृद्या माह्हिणी बलवदङ्खनो । पथ्या . 

स्ताद्रसा लध्वी दीपनी चुत्त.षापडहा । द्या सनर्पयी 
ष्पा हणो बलवद्धंनो.। शाकमासफलोर्यक्ता यवाग्व- 
स्ता दजेराः। सिकधैव्विं रहितो मणडः, मेया सि- 
कथसमन्विता | विलेपी बह्सिक्या खाद्यवागृर्षिरल- 
द्वा । विष्टम्भी पायसो बल्यो मेदःकफक्ररो गुरः । 

कफपित्तलरी बल्या टशराऽनिलनाशनो । धौतसतु वि- 

मब; शबो मनोः रभिः समः । क्तिनः शपरस त 
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सत व्णो विशदस्वोदनो लघुः | अधौ तोऽप्रस तोऽखिन्नः 

शोतश्वाप्योदनो गुरः । लष्, गन्धिः कफहा विन्नयो 

शवतस लः । खे हैमी सः फलैः कन्दं पै'दलाण्डोच सं- 

युताः | गुरवो इहा बल्या ये च त्तोरोपसाधिताः। 

खिन्नो निस्तुषो श्ट दैषत्रपो लघ्, हितः | खिन्न 

निःएीडित' शाकं हित" खात् खले हसंखतम् । अखि 

षे हरहि तम्फौ{ड़तमतोऽन्यधा | मांस' सखभावतो इष॑व 

स्ते हन" बलवद्धं नम् । स्ते हगोरशधान्यास्हफलाग्ह क- 
ट्.केः सह । सिद्धं मांस हितः वल्य रोचनः हणं 

खर | तरेव गोरसादानं खरभिद्रव्यसःस्क तम् । विद्या- 

लित्तकफोदरे कि बलसमांसाग्निब्ध नम् | परिष्क स्थिर 

च्लिग्ध रेख प्रीणनः गुरु) रोचनः बलमेधा- 

ग्निमांसौ जःशुकवद्धैनम् । तदेवोह प्रषित्वादजञप्रभिति 

पाचकाः | परशुश्कयुं दुक्तं वद्धे: पकमतो लष्, । 

तदेव ूलिकाप्रो मङ्कार परिपाचितम् । न्नेयं ुरुतर 

किञ्चित् प्रदिगध" गुरुपाकतः । उद्ञ्न॑ भजित' पिट 

परतपरं उन्दु पाचितम् । परिष्क प्रदणग्धञ्च लं यद्धा- 

ग्यदौड शम् । सांस यत्तेरुसिद्धन्तु वीरयौनं पित्तशङ्,रु । 
लध्वग्निदौषनं द्य रुच्य टि प्रादनम् । अलुष्णवीय्य 
पित्तन्न' मनोज्ञ" टतखाधितम् । प्रीणनः प्राणजननः चा- 

सकासन्तयापडः | वातपित्तश्रमहरो द्यौ मांसरसः 

खतः । ख,त्योजःख्लर हीनानां ज्वरो णच्चतोरसाम् । 

भग्नविच्रिटसन्धौनां कशानामल्परेतसाम् । आप्यायनः 

सुंहननः च क्रौजोवलवद्धंनः। खदाडिमयुतो दष्यः 

संतो दोषनाशनः | यन्धंसख्,तरस' न॒ ततम् शिब 

लाम् | विद्मि दजेर' क्च प्रस मारुतावहम् । 

दौप्राग्नीनां सद्ा पथः खालिकस्तु पर गुरः । 

मासं निरस्थि सखन पुन्टषदि चितम् | पिप्मली- 

शुरिठमरि चगुडस{पे : समन्वितम् } एकध्य' पा चयेत्सम्यक् 

वेशवार इति श्मतः | वेशवारो गुरः क्िग्धो बल्यो 

वातरूजापह्ः ¡ प्रीणनः सर्वेघादनां विशरेषान्छ खशो- 

तरिणाम् । चतत् तापर रेः सौरावः खादुशोतलः । 

कफो दीपनो न्यः शुद्धानां प्राणिनामपि । ज्ञेयः 

पथगतमसापि शद्वूषः कताक्तः । स ठ दाडिमण्टदौ- 

कायुक्ताः ब्यादर्गघाडवः | रुचिषगो लघ् पाकञ्च दोषाया- 

मबिरोधकत् | मद्रहगो धरमङुलल्यलव णेः कतः | कफ- 

पित्ताविरोधौ सखाद्वातव्याध्ौ च शुखते। खदीकादा- 

नेयुक्त;ः स णएयोक्तोऽनिलादिते। रोचनो दीपनो 

कुता 

यो लघ् पाक््,पदिश्यते । पटोलनिम्बयूष्ौ त कफ- 

मेदोविशोधिणणौ । पित्तघौ दीपनौ व्यौ समिकुट्ज्च- 

रापड्ौै | श्वासकासप्रतिश्यायप्रसेका रोचकच्चरान् } 

न्ति सूलकयूषसतु कफमेदोगलामयान् । कुलत्ययुषोऽ- 

निलद्ा श्वासपीनसनाशनः। दणौप्रदणौकासाे1युलमो- 

दावत्तं नाशनः । दाडिमामलकेर्यमो द्यः संशमनो 

लघ,; | प्राणाग्निजननो सच्छा नेदो षुः पित्तवातजित् । 

सद्भामलक्यूषस्तु याह पित्तकफे ह्हितः | यवकोलक्- 

लल्यानां यूषः कण्ठो ऽनिलाप हः ) सव्वं धान्यलतस्तदद, - 

हशः प्राणवडनः } खलकाम्बलिकौ द्यौ तथा वात- 

कफे हितौ | बल्यः कफानिलौ हन्ति दाडिमामोऽग्नि- 

दौपनः | दध्यमः कफलङल्यः सगो वातहरो दुरः; । 

तक्रास्पित्तसत् प्रोक्तो विषरक्तपदूषणः । खडाः खडः 
यवाग्बश्च पाडवाः पानकानि च | एक्मादौनि चान्यानि 

क्रियन्ते वैद्यवाक्यतः । अते हलवणं सर्व्वं मकतं कटुकं - 

विना । धि्नेयं लवणस््े हक के {हे युतं लनम् । अथ 

गोरसधान्धाम् फला रन्वितञ्च॒ यत् । 

चितिः संखूतासखछत" रसे । दधिमरूमसिङस्तु यषः 

काम्बलिकः ख,तः। तिलपिन्याकविक्छतिः शुष्कशाकं 

वि्छढकम् । सिख्डाको च गुणि ख्, कफपिरक- 
राखि च । तदञ्च वटकान्याह्छविदादहीनि गुद च । 

लघवो ह हणा ष्या द्या रो चनदौपनाः । दच्णाम्- 

च्छभ्नमच्छरदिंश्रमन्ना रागषाडवाः| रसाला हणी 

बल्या स्तिः इषया च रोचनी । ले हन' गुडसंयुक्तं 
ष्यं दध्यनिलापड्म् | सक्तवः सर्पिधाभ्यक्ताः शौोत- 

वारिपरिघताः। नातिद्रवा नानिशान्द्रा मन्व इत्य्,प- 

दिश्यते। भन्धः सदोबलकरः पिपासाच्रमनाशनः। 

सामु हगुडो भतलच्छोदावत्तनाशनः । शकंरेक्ुरभद्रा- 

चायुक्तः पित्तविकारलत् | द्रा्चामपूकरूयुक्तः कफ़रो- 

गनिवङणः। व्मल्लयेणोर्प्तो मलदोष्ाडलोममः । 

गौडममृमनस्' वा पानकं गुरु सु्रलस् | तदेव खग 

खदोकाश्केरासहहितं एनः। साभ छतोच्छ घमं, 

पानक' खाच्चिरत्ययम् । मार्ह त॒ च्रमहर मच्छ. 

दाहतृषापहम् । पष््षकाशां कोलानां दां विद्भ्भि 

यथोत्तर' लघु 

पानकम् | द्रव्य योगसुस्कार' न्नात्या मात्राश्च सवेतः । 

पानकानां यथायोगं गुरूलाघवमारदिरेत्” | 
रकृतं साचिनमन्न येन | साधिताच्न पाचके तिर 

क्षताय ए कतसंन्नरोऽयः | दूमक्रोङ़ाप्रसिद् । चदृरङ्काख्वितः = 

1] 



कति 

पाशकमेदे “कताय लवे तादयस्तेऽन्तभे बन्ति" अवशब्द् 

१३५ छ दर्थिते आनन्द गिरिः 

क्ता लिर लतः अधेः प्रयोजनं येन । 

रदः कता्ताम्'? किरा०छतः छतारघौऽख्ि निवहितां- 
१9 

ङतकाय्येः | “^श- 

सा" मावः ‡ 

कतालय विर कुत अआलयोयेन । १कुतवाते “वत्र ते दयिता 

भायां तनयाञ्च कतालयाः'” रामा० | रमेके एस्ौर 

लिका०। स्तिया योपधत्वात् टाप् । [कम्प युक्त शब्द् दि 

क्ततावदान ति° कुतमवदानं खूयानकम्ं येन । विख्यात 

कतावसकथिक ति कताऽवसक्यिक्ञा वेन । वस्त्रादिना 

जादजङ्काएव्न्धयुक्त “परौ द्पादोन कुव्चत स्वाध्याय- 

पिदतपणम् | आसना्टपादस्तु जादुनोजङ्कयोस्तथा । 

कुतावशक्थिको यस्तु प्रौ दपादः सउच्यते'"आ०त०कात्या 

“कु तावसक्थिकः कतष्टबजादुजङ्कुः अन्ध :'"खा० त रघुः 

तास्त ति° कतं शिच्ितमस्तर' येन । शिचितास्त्रे । “येषां 

योडा सुव्यवाची कताः" भा० व° ४० 

क्रति स्त्री कु-क्रिन् | ¶षरुषप्रयते, २कव्यापारे, “था 

जातिस्तदायुश्रन् ! लतियाौवन्न विद्यते'” भाग्व०१२४८२स्लो° 

श्विंशत्यन्तरपादके छन्दोभेदे “कुतिः प्रकुतिराकुतिः?" 

इ०र०] शेक्रियायाम् भेदि“ इपक्वेः कतिः बतिखदे 
लओाभ्ब् दियादिवस्'' ~घ ४च््पमेदे ए “सपना नेधा- 

नाह राजस्य च पराथिंवः। कतिना माशच्यवत् खगां- 

दसत्यव चनात् सक्” माके० पु०। सच जनकव्यः 

“बह्छलाश्रोषटतेस्तद्ध कतिर महावलः "भा ग०६।१२।१६ 

मेयेलवश्यन्पोक्तौ । कु वपे क्तिन् । ५छ्िसायां मेद् 

विं शतिसं ख्यायाम् कंतिकरः; । कृत-बा० करणे इक् । 

कन्त न्यां स्तो “इन्तेष खादिदच कृतच सद्व” ° 

१।१६४।२ “कतिः कत्तं नी?" भा० 

छतिकर ए* कुतिरंख्याठुल्छा विंशतिसंख्याः करा यस्य । 

रावणे शब्द्मा० । तद्य विंशतिहस्तत्वात् तथात्व कुति 

स्तादयोऽप्यत्र पुर 

कतिन् ति लतमनेन छक दटा० दनि {शतक्रिये कत्ते रि 

मरः, रएुरुयवति शब्द्मा० “कतौ खतो ट्मतेषु 
धीमान्” भट्टिः ^“न खन्वनिजिय रष छती भवान्" 

। रुः | नतत्रैव नामास्त्रगतिः कतो तवस्” “थस्य चेतसि 

वन्तेयाः स तावत् कतिना वरः” कुमा° ५कान्तवक्वासदट- 

शालिं लकी मावः “एति: लतिखदे'' छतिशब्द्ः नेष० 

कतिरात एण न्टपेदे “बहलाश्वो ्तेसतस्य कुतिरातो महा 

$^ वा० आरः ३ 

[ २१८७ | क त्ति. 

9४ वलः” भाग० &।१३।१७ पाठान्तरम् [य्य चनकते” या 

कते अव्य कु-किप् नि° एद्नत्वम् । निभिन्तार्थे “टेवाति- 

कृतेयुक ए° पौरवे टपभेदे । ““ऋतेयुसलस् कचतु स्थरिडि- 

लेबु: कतेयुकः”" भाग०९।२०] रौ द्राशवख घुताचप्रामम् 

सर ख त्मन्रद्शणलोक्तौ 

कुतोद्क बि क तखद्क्चद्ककायेः सखानतपणादि येन । 

कतस््नानादौ 1 “वं कुतोद्का भायाः प्रवेच्यन्त 

गजाह्वयम्” भषृ० सु° ७ अर 

कतोजस् प° ¶कुतवीव्^श्रातरि । कृतवीर्यं यन्द विट तिः । 
सतमोजोयेन । र्कुततेजस्को ज्ञतपराक्रने लि५| 

कत्त वि° कुत~+क्त। १दिच्रे, रचेट्ति च देम 

कात्तिस्त्ी कुल्यते कुत-कमम्र क्तन् । ¦ डगादिचकां थि 
कत्तिवासाः | रतचि च्ल पतने कृत्तिकान्ते च भेदि 

५ग्टहे निर् 

कलिका स्तो कुन्तति उत्वात् कत-तिकन् किञ्च। अश्वि 

न्यादिष॒ ढतोये नक्षते तद्धा: त्त् रठल्याकारत्वं षटता 

रात्मकत्वन्च अक्लेषाशब्द् ४९७० दशितम् अन्येतु 

शकटाकारत्वमाद्छः | सा च ३६० अंशात्मके राशिचक्र 

२६।४० अशकलोत्तरस् १३।२० 

हभोभयराशिषटिका । तथौ च तसा आद्यचरणः मेष- 

राशिघटकः अन्यचरणत्रयं दषराशिषटकम् । अश्वि 

न्यायश्च सप्नवि शतिः दच्षघ्ठता चन्द्र पत्यः । तत्न भरणो 

कत्तिकाद्याः २।२।६।९।१०।१२।१६।२१।२६ संख्यकाः 

शपलीं रोहँ प्रति चन्द्रखातिश्याजुरागद्र्भनेन चन्द्र 

स्य भतं नां कतवत्यः | ततः चन्द्रेण नाः प्रति गमना- 

प्रशस्ततादिशापद्ानं कालिकापु० २० श्वध्याये उक्त 

तद्ध कालिकाएराणशब्द २०१४८४० दश्यम् । दच्चस्॒तानां 

च चेतनत्वात् क्तिकाभि; षड्भिः कार्तिकेयस्य पोषक 

छतं कारिकेयशब्ट विहतिः। तखा अन्निरभिषातु 

देवः सा च भिखगणान्तगेता “मिच्रोऽग्निः सविशाखभः, 

छशकलात्िका मेष 

शुभकराः सव्ये" स्वकत्ये गणाः'' ञ्यो०त० ! कृत्तिकान- 

चत्रगुक्ता पौंमासो अण् छप, वात्तिको सादिन् मासे 

नर । का्तिक कार्तिक्या युक्तं चान्द्रं मासभेदे इ* ` 

क.्तिकाच्ि ए० कत्तिका शकटाकारा अङ्जिस्िलकादि 

चिद्धमख्य | अश्वमेपोये शकटाकारतिलकचिद्कयुक्तं अश्र 

मेरे «लिप एभोऽशवः' इय् पक्रमे “कृत्तिकाञ्चिः षएर- 

स्तात्" शत० ना० |१२।४ कत्तिका 

अक्जिर्य'स्य' भार 

शकटेकारा 

४ ९१ 



क्षत्ति { १८८ ] 

क.्तिकातनय ए* ६स° । कार्तिकेये तख यथ तथातव'तथा 
कार्तिकेय १६५६४०उ क्तम् ¦ क त्तिकाएुत्ादयोऽप्यल ए 

क.स्तिकाभवं ए° शुत्तिकायां नते भवः । चन्द्र शब्द् च° 

क. त्तिवास ० लतति गजाचरचम्पं वस्ते वस-आच्छादने 
अण॒ उपण्स० | अह्ारेवे छत्तिवासेश्वरः 

क,िवासस् ए छत्तिगे जा स्र चम्प्रं वरसोयस्य । महादेवे 

यथाच तद्ध तदसनत्व' तथा काथौो° ह ८० वर्खिं तं यया 

«कोलाहलो महा नासौत् लात ल्लातेति स्वेतः । मडह्िषा- 

छरपत्रोऽखौ समायाति गजाद्वरः | प्रमथुन्॒ प्रम 

थान. खवान् निजवीय्यंमदोद्तः| यत्र॒ यत्र ध- 

रायां स चरणं प्रभिणोति छ । अचलान् .दोलया- 

दक्र तत्र तत्राख्ध भारतः । उर्षेगेन तरवः पतन्ति 

शिखरः सह| तख टोरर्डवानेन चाः खख 

रिलोच्याः। यद मौलिलरु षध दनः व्योम व्यज- 

न्यलम् । नोलिमान न चादापि जङ्धस्तत्केशसङ्- 

जस् । यख ॒निःश्वाससन्भारेरत्तरक्गा हाच्धयः ] ना- 

दाष्यमन्द्शङ्खोला भवन्ति तिभिभिः बह, योज- 

जानां संहृक्ञाणि नव यद्य सङ्च्करयः | तावानेव छि 

वि््ारस्तनोभेायाविनोऽख हि ! यद्रे बयोः पिङ्कलिमा 

तथा तरलिमा एनः | विद्युता नोते ऽद्यापि सोऽयमा- 

यति सत्वरः | याँ यां दिश समभ्येति सोऽय इः 

दागवः । नाद्य शमौोभवेदख साध्वसादिव दिगभयम् । 

ग्रह्धलब्छवरसचायः त शौलतजगत्लयः । खवध्योऽङः 

भवामीति सत्नीपुभिः कामनिजितैः | ततस्तिग्रूचहे ति 

खमायान्त' देत्यपङ्खवम् ! विक्तायागध्यमनेन चबे- 

माभिआवान तम् । प्रोतस्तेम लिशुशेन स च देव्यः 

गजाचरः । चत्री रतभिवाक्ान' मन्यमानो लगौ इरम् । 

गजाच्चरङवा च | लिशूलपाणे ! देवेथ ! जाने त्वां अर 

ारि्थम् । तव इस्तं सम बधः शरे यानेव पुरान्तक ! ¦ 

किञ्चिदिन्तप्, मिच्छामि श्ववधेह्ि भभेरितम् | सत्यः 

बुषोनि नास्य" व्य् जय ! विचारय । त्वेको लगती- 

बन्धो ! बिच्रखो.र संस्थितः अहं तदुपरिष्टाञ् 

स्वितोऽखीति जितं मया । धन्योऽख्जवहग्ट होतोऽस्ि- 

लच्िशूलासयरंस्वितः | काकेन स््मत्तव्य' चरे यसे 

कच् रोढशः। इति तद वचः त्वा देवदेव. शपा- 

निधिः। प्रोवाच प्रहसन् शम्भ् वेटोद्धवय ! गजाछठरम् । 
दर उवाच। गजाद्र् | प्रसन्नोऽसि महा पौरुषथेवधे। | 

स्वानुकूलं पर ग्रहि ददामि छमतेऽचर !' इक्ष् । 

कन्ति 
ख देव्वेन्द्रः प्र््वाच महेश्वरम् ¦ गजाश्र उवाच | 
यदि प्रस्न्नोदिग्बासस्तद्ा नित्य" वसान मे | इमां ढत्ति 

विद््पाच्च ! त्वत्निशूलाग्निपाविताम् । प्रमाणां ख्ख- 

ससश रणाङ्गणपणोढताम् | दटगन्धिः सदेवास्तु 

सदेवास्तकोमला । टैव निन्बला चास्तु सदैवा- 

श्वतिसङ्खनलम् । हातपानलच्चालां प्राप्यापि चिर" 

विभो! । न दुग्धा शंत्तिरेषा मे पुयगन्धनिधिम्नतः | 

यदि एण्यवतौ नेषा जस छत्तिदिंगम्बर , तद्? ग्वदङ्कस- 

षशिऽख्याः कथ जःतो रखाङ्गणे । अन्यश्च मे वर देहि यद् 

व्ोऽसि शङ्कर ! | नामास्तु कत्तिवासासते प्रारभ्याद्य- 

तन दिनम्” इतजद्खं कौत्तिवामंशवर शब्द् दश्यस् । 
क.तिवासेश्वर न° काशस्य धिवलि ङ्गभेरे त्तिवाषथब्ट् 

दशितात् काशीख० वाक्याडुत्तरयन्ये ततृकथा यथा 
“दूति तद्य वचः खत्वा तयेव्य् क्वा च शङ्करः | बनः 

मोवाच तं दैत्य भक्तिनिम्पं लमानसम् । रैर उवाच | 
श्टणु पुख्यनिषे ! देत्य ! वरमन्य' छदं भम् । अविषछक्त 
महाचल रणल्यक्रकलेवर ! । द्" एण्यथरीर ते चेत्र 
$खिनृ खक्किसाघने | मम लिष्धः" भवत्वल् सवषां छक्ति 

दायकन् । कत्तिवशिश्वरं नाम॒ महापातकनाशनम् । 

स्ये धामेव लिकानां भिरोभूतजिदं वरम् । यावन्ति 

सन्ति लिङ्गानि वाराय मडह्गन्त्यपि ¦ उत्तमं वावता- 

भेतद्त्तमाङ्ग्वड चमम् । सानवानां डितायात्र स्थाश्ये- 

$ं चपरि । दष्ट नानेन लिखन पूजितेन स्तुतेन 

च ¦ रलकत्योभवेन्मत्य; संसारं न विशेत् नः | ख्दराः 
पाशुपताः सि ष्यस्तवक्वचिन्तका; | शान्ता दान्ता 

श्लवक्रोधा निन्दा निष्रियहाः | अविन्क्त स्वि- 
वाये त भम भक्ता खखक्वः | मानापमानयोसतल्याः 

सुमलोटष्सकाञ्चनाः । कुत्तिवासेश्वरे लिङ्ग स्थास्ये; 
वददुखहात् ; दशकोटिसङस्लाखि तीर्थानि प्रतिवा- 

हरम् । लिकालमागमिष्यन्ति कुत्तिवासे नसंशयः । 

कलिद्वापरसम्( ता नराः कल मषवुद्धयः | सदाचार 

विनि्रक्ताः सत्यश्चौचयराङ्शुखाः | भावया दम 
कोभाम्धां मोहाहङ्क,तिसंबुताः | शूद्राच्रेविनो विप्रा 

जिङ्खाला रतिलालला; | सन्धाख्ञानजपेच्याद्च 

दूरीकुतमनोधिवः । कु्तिवारेश्रए प्राष्य सव्वं पाप वि- 
वच्निताः। छखेन मोलमेष्यन्ति यथा चकुतिनस्तथा । 

कत्तिवारेश्वर लिङ्ग सेव्य काश्यां ततोनरेः | जन्मान्तर 

सहसत थ भोचोन्यल ददशमः । कत्तिवासेश्वरे जचिङ्ग 
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लभ्यस्ल केन जन्दाना । प्नं जन्य कृतं पापं नपोदाना- 

दिभिः.थतं; । नश्येत्, सद्यो विनण्ट ल लत्तिवा हेर - 

णात् | ठ्तिवारेश्चर लिङ्क येऽञ्च वष्यन्ति मानवाः | 

प्रविष्टास्ते शरीरे मे तेषां नास्ति पुनभवः | अविष्क्त 

निवस्तव्य जप्रव्य' शतरद्रियम् ! ठकत्तिवासेश्वरोरेवो द्रट- 

व्यच्च पुनः घुनः। सप्रकोटिमहासट्रौः खजप्रयैत् फलं 

लभेत् । तत् फलं लभ्यते का ग्यां पूजनात् ऊंत्तिवाससः | 

मा घष्ण चतु ग्याखपोष्य निशि जागरात् | कंत्तिवासे- 

शमभ्यद्ध'्यः स यायात् परां गतम् । शुक्ताया पञ्चद- 

श्यां यदैतं कत्तं महोत्सवम् । क .त्तिवासेश्वरे लिङ्गः - 
न स गभे" प्रवेच्छति । कथयित्वा त॒ देवे थस्तत्ज.ततिं परि 

ग्टह्य च | गजाच्वरख महती" प्राहणोत्तां दिगम्बरः । 

यत्र॒ ख्त्रौक.तो देव्य; लसारोप्य भूतलं ! तच्छूल 

पाटनाख्जातं तत्र॒ कुण्ड महत्तरम् । तच्िन् कुण्ड 

मरः श्ञात्वा कत्वा च प्िवुतपणम् | क.त्तिवासेश्वर 

हा कुतक. त्यत रोभवेत्” ! । 

क,त्न् लि° शुक्ल | कारो शिल्पिनि खखा० “बद्धक ~ 

करे च । (“कूषवा कृतो ! अक्तस्'" ० ६।१८।१५। 
“कब्नो ! बलकरं रं कन्तः?” भा० 

कत्य न° कृ-क्यप् ठकच | काय्य", व्याकरणप्रसिन् 
पाश्णिन्यादिपरिभागरिते रतव्यादौ रयत्क्प्रव्यानौयर- 

यत्क लिमा प्रत्यये | श्करुव्य त्वि° हेम च० “कतकत्यो 

विधिभैन्ये '' मावः। ४विद्िष्ट व्रि° । मेदि०५ धनारद्भि दये 

विर लटा० “छत्याः पा० “नयोरेव क्यक्तखलयः”' 
“कृत्ये रधिकाथेव्व>े""पा०। ¢कत्याः षट् ते समाख्याताः 

कयबण्यतौ भावकम णोः | तव्यानोयावलन्तात् यत् कै- 
चमः कम्पं कत्तं रि” छपद्म० । कुल्याः इत्यधिकारे तेषां 

विद्िवत्वात् तेषां तत् सं नञत्वम् । क त्यप्रत्ययस्तु धात॒वि- 

शेषात् कम्मं भावादौ विह्ितः। कल्यञ्च वेदादिविद्धिता- 

जग्यकरैव्याचारविशेधः | तद्धिकारेेव ठग्यचिन्तामणि 

सत्यतत््वकुत्यरल्राकरादयोखन्ध विशेषाः प्रहत्ताः 

क, त्यविद् लिर क.त्य' कत्तव्य वेत्ति विद-क्रिए | कायतत 

विधित ,“क.त्यविदियुवाचेति'"रधः । 

क.त्या स्रौ ° क.- क्यष् टाप् | क्रियायां रअभिचारक्रिया- 

जन्य अभिचारो देष्नाथके रदेवादिरु्तिमेदे च सा च 

वैदिकाद्यभिषारक्रियाजन्य, अदृष्ट विथेर्धनर्वच्यां टेवा- 

दिमृत्तिं खपतयोतृषद्य॒ अभिचारो श्य पुरुष नित्य 
नश्यतति अथयेवटे प्राखष्कम् | “पद्चकल्सभथदांणां 

र त्याभिः परि ङितम्” भाग्गा०९४४अ० | बग्यावि- 
शेधोत्पादनकथा भार श्ाहु° <०्अ° यथा 

“द्य क्तः सतं ष््येसतषटंषाद्भि्कोप | तेषां 

वै प्रतिकन्ं्च सब्वे"षामगमद्, हम् । स गत्वा वनी. 
येऽग्नौ तौत्र' नियममास्थितः । जुहाव संखतन्रन्त- 
रेककामाङ्तिं न््पः। तखाद्ग्नेः सत्तखयौ शया 
लोकभयङ्करो | तद्या नाम दषाद्र्भि्यातधानोव्यथा- 

करोत् । सा ठ्या कालरालौव कताञ्चलिरूपस्विता । 
हषाद्भिं नरपतिं किङ्करोनोति साऽब्रवीत् । इषादमिं - 
रुवाच । ऋऋषोणां गच्छ सप्रानामरुन्ध्याखधेव च | 
दासौमन्त् च दाखाच मनसा नाम धारय ¦! न्नात्वा ना- 
सानि चैवैषां सव्वानेतान् विनाशय । विनष्टेष्, तथा 
सतर गच्छ यतेप्सितं तव, सा नेति पतिन्त याव- 
धानौखद्धपिखो । जगाम तद्वन' यत विचेरस्त भद्र्भयः'” 

“इन्द्र श च सा नाशितेति तल्नैवान्ते उक्ञम यथा 

“र्चा ञ्च सःषां भवतामहमागतः । यददधानौ द्य 
तिक्ररा ल्ेषा वो बधैषिखो | इषादभिप्रयुक्तौयः 
निहता मे तपोधनाः ! । इष्टा हंद्यादियं पापा ुद्मान 

भत्यग्निसम्भषा'2 | ॥ 

छत्यानिवारणो पायमन्त्राञ्च अध० ५,११,१४, उक्ता यथा 
“पे ् तन्बविन्द व. करस्लाखनच्न सा । दपरौषघे ! 
त्वं दिपसन्तमव क्याङ्तं जहि । चव जहि याद़धाना- 
नव कत्याकृतं जह | अथो यो अ्जान्दिश्ति तच्च त्वं 

जद्योषधे ! । रिग्यस्धोव परोधस परिकुल्य परि तचः | 

कल्यां कत्याकते देवा निच्कभिव प्रेति खद्धत | एबः 

कर्त्या कत्याकंते इस्वे गृ पराय । समक्षमस्ा आ 
धेड यथा कृ्याकृतं इयत् । कृत्याः न्तु कुवयाकृते शपयः 
शपथोयते । खो रच इव वर्ततां कल्या कत्याकृतं एनः । 
यदि्त्नौयदिवा पुमान् कत्वां चकार परापृमने। ता तख 
नयामखश्चमिवाच्राभिधान्या ¦ यदि वासि देवकुना यदि 

वा घुरूषेः कुतः । तं त्वः एनंयामसोन्दरे य सयुजा 

शयम् । च्ग्ने पुतनाषाट् एतना: सह्ख | पुनः कृत्यः 

ङ्त्याकृते प्रतिहरणेन हरामसि । कवयरधनि ! विध्य . 

तं यद्चकार तमिच्जद्हि। न त्वामचक््,भे वयं बधाय 

सं शिशौमश्ि | पुत्र इवं पितरं गच्छ खज इवाभिशितो 

दथ । बन्धभिवावक्रान्नौ गब कृचे ! कृत्याकृतं इनः । 
छदेणोव वारण्यभिस्कन्ट्ं मृगो ! क्या कतां रमच्छत॒ 

इष्वा ऋजोयः पतत् द्यावा्टयिवी तं प्रति; षा तं भृग् 
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भिव गृहात कृत्या कुव्याकतं एनः । अग्निरिवेतु प्रति- 
कूलमलुक्रूलभिवोदकम् । खो रथ इव वतेतां कुल्या 

कल्याकुतं पुनः'" ! 

सश्ते चान्यप्रकारोऽत्र सामान्यते दशितः यथा 

“अत्यानां प्रतिषाताथे' तथा रच्छोभयद्य च | रच्ताकम्म 
करिष्यामि ब्रह्मा तदलुमन्यताम् | नागाः पिशाचा ग- 

न्वव्वौः पितरो यत्तरात्तसाः | आभिद्रबन्ति येये त्वां 

 जद्याद्या घुन्तु तान् सदा ¡ शचिव्यामन्तरोक्ते च चे 

चरन्ति निशाचराः | दिक वास्तुनिवासाञ्च पान्तुत्वां 

ते नमता: | पान्तु तवां छनयो बाह्या दिव्या राज्ञ- 
भयस्तथा । प्व ताद्व नद्य्च सर्व्वाः सर्वेऽपि सागराः। 
अग्नीरच्चत॒ ते जिह्ञं प्राणान् वाय॒म्तघैव च । सोमो 
व्यान, भपानंते पजेन्यः परिरच्चत् । उदानं विद्युतः पान्त, 

` समान स्तनयिल्नवः | बलमिन्द्रो बलपति, भैलुमैन्ये मतिं 
तथा । कामांस्ते पान्तु गन्धब्बा :, सत्वभिन्द्रोऽभिर क्षतु । 
भ्रन्ञां ते वरुणो राजा, सद्रो नाभिमण्डलम् । चकतुः 
सर्य, दिश्चः चरो, चन्द्रमाः पातु ते भनः। न्लत्राखि 

सदा श्प, छायां पान्तु निशास्तव | रोतस््वाप्याययन्तापो, 

रोमार्योष्धयस्तया | आकाशं खानि ते पातु, दें तव 

वचन्वरा । वैश्वानरः शिरः पात, विष्णु सतव पराक्रमम् । 
पौरुषं पुरुषचरेढो, बरह्मानमाने, भवो भबूवौ | एता दे 
विशेष श तव नित्या हि दृवता; । रतास्तां सतत" पा- 
न्न दोषेमावुरवाप्र हि । स्छस्ति ते भगवान ब्रह्मा खस्ति 
देवाञ कवेताम् । सखस्ति ते चन्द्ररथं च खस्ति ना- 
रदपश्तौ । खस्त्यग्निद्धेव वायुञ्च खस्ति देवाः सडेनद्रगाः । 
पितामहढता रत्वा सखस््यायुरद्वतां तव । शततयस्ते 
प्रशास्यन्तु सद् भव गतव्यथः । इति खाह्ा| एते 
वे दामकेग््र न्त : छत्याव्याधिविनानेः । मेवं कतरच- 
स्व" दीषेमावुरवाभ् हि"' 1 ६ 
“ततोऽ्वरा एष्, लोकेष त्यां वलगा्निचसत, रुतैव' चि- 
हे बानभिभवेमेति, «तद्रौ देवा अस्य, खत | तरतेः ठ्या 
वलगादुद्खनन्+यद् वे ल याखतखन न'” “अत्र कञचिदि - 
षन भ्वाष्टव्यः छया वलगान्निखनति'” इति च अतभ््ार 

२,५१४,२१२, “यामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजि- 

ताः | तानि क्याहतानोद विनश्यन्ति न संशयः'* मनुः 

कुत्याक्षत्य न° दि । इन्द्° १कत्त व्याकत्त व्ययोः । चखनोक्त 

रत्रणचिकित्साङ्ग कत्तंव्याकर्संब्यविथेषे च ते च 
रयारये तेन दर्भिते यथा 
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“अधातः कत्याकलविधिमध्टायं व्याख्याखामः | त 
वयस्यानां दृढानां प्राणवतां सत्ववताञ्च छदि किल्यया बा 

एकञ्िन् वा रुषे यत्रे तद्युख चतुय तस इखसाधनी- 
यतमाः | तत्र॒ वयस्थानां प्र्यपदाठुत्वादाणशु ब्रणारो- ` 
न्ति । ददाना स्थिरमा सत्वाच्छस्त्रसव चार्मां 

सिराक्ञाव्वादिविशेषान्न प्राप्रोति | प्राणवतां बेदनाभिषा- 

ता हारयन्तरणादिभिने ग्लानिरुत्मद्यते । सत्ववतां दारुखै- 
रपि क्रियाविशे पेन व्यथा भवति । तञ्ादेतेषां छखसाध- 

मोयतमाः | तएव विपरीतयुणा बद्मशा्प्राणभोरुष 
द्ष्व्याः | स्फिकपायुप्रजननललाटगर्डौषष्टढक्थं फल- 
कोषोद्रजन् खखाभ्यन्रसंस्याः खखरोपणोया व्रणाः । 

अत्तिदन्तनाखापाङ्गग्रोल्नाभिजठरसैवनौनितम्ब पाश्च कु- 
स्िवक्तःकल्तास्तनसन्विभागगताः सपोनपूयरक्तानिलवा- 

हिनोऽन्तःशल्याञ् द्चिक्किखाः | अधोभागादचोद्ं भा- 

गनिर्वा्िनो रोमान््ोपनखमम्प्र जङ्घा स्थिसंचिताञ् । 
भगन्द्रमपि चाननरैखं सेवनौकृटकास्विसंचितम् । 

भवति चात्र | कुषिनां विषजुष्टानां शोषिणां मध्- 

भेह्िनाम् । त्राः लच्छ ण सिध्यन्ति वेषां चापि व्रणे 
व्रणाः । वपाटिकानिरूडप्रकाशसन्निरुद्गुटजटरयन्धि- 
च्वतक्रिमयः प्रतिश्चायजाः कोष्जाञ्च त्वगदोषिशां प्रभे- 
हिना वाये परिक्षतेषु दश्यन्ते शकरासिकतामेहवात- 
कण्डलिकाठौलादन्तश्कंरो पकृशकरठशाल् कनिष्को षू ~ 
शताच्च दन्तबेष्टाविसर्पांस्थि्ततोरःत्ततव्रणयन्िप्रभ्टत- 

यञ्च यायाः | साध्या याष्यत्वमायानि याष्याख्चासाध्यतां 

वया । न्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम् । 

यापनीयं विजानौयात् क्रिया धार्यते तु यम् । क्रिया- 
यान्तु नित्तायां सद्य एव विनश्यति | प्राप्न क्रिया 

धारयति याणनव्याधितमातुरम् । प्रपतिष्यदिवागार बि- 
ष्कम्भः साघुयोजितः। अतजद्खं मसाध्थान वच्छामः | 
सांसपिर्डवदुदट्गताः प्रसेकिनोऽन्तःपूयवेदनावन्तोऽश्चापा- 
नवद, तौाः | केचित्कठिना गोण्टद्धषद्च्रतग्टदुमा- 

` सप्ररोहाः| परे द्टरूधिर सावि णस्तनु पिच्छला 

स्ताविणो वा मध्योन्नताः | केचिद्वसन्नशुषिर पर्य्यन्ताः | 

शणद्लवत् स्ञायु जालवन्तो ददशां वसाभेदोजच्जमस्तुल्- 
ङनस्ाविणद्च दोघ्सरुत्याः | पोताऽखितसलपुरौषवातवा- 

छिनञ्च कोडस्वाः च्ोणमंसानाञ्च सेतोगतव्चाणुख्ा 
भां सनुद्ध द्वन्त : सशब्द्वातवाड्िनञ्च शिरःकश्हखाः | 

चौणमांसानाञ्च पूयरङ्गतिगंहिणोऽरोचकाविपाकका- 



कति 

खश्चासोपद्रययुक्ताः। भिंच्वं वा शिरःकपाले यत्र मस्तु- | 

लुङ्गद्यैन लिदोष्लिङ्कप्रादुर्भावः कासश्चासौवा यन्नेति । | 

भवन्ति चाल | वसां भेदोऽथ मञ्जनं मस्तुलुङ्कच्च यः 

वेत् । आ गन्तुस्तु खः सिध्ये चर शिष्ये दोषसम्भवः । 

स मरम्प्रौपद्िते देशे सिरासन्ध ्स्विवजिंते । विकारो योऽ- 

जुष थे{त तदलाध्यख लच्वणम् । क्रेभेणोपचयं प्राष्य 

चराद्धनदुगतः शनः। न शक्य न्द लयित टडधो दत्त 

दूवामयः । स स्यिरत्वान्द्र हत्त्वा घात्वलुक्रमणेन च । 

निडन्तयौ षधवीग्याखि मन्त्रान् दद्यहो यथा । अतो यो 

विपरीतः खाल्य् खसाध्यः स उचयते } अवर्घमूलः चुपको 

यदवत्माने उखः । लिमिर्दोष रनक्रान्तः श्यावौषः 

पिडकजौसमः | ऋवेदनो निराख्ावो ब्रणः शुद्ध इहो- 

चयते । कपोतवस्॒ प्रतिमा यखखान्ताः ज्ञो दबजिंताः । 

स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहन्तीति तमादिेत् | ख्ढ्वत्मा- 

नमयन्यिमसूनमरूजं व्रणम् । त्वक्स समतलं स~ 

सूदं विनिर्दियेत्। दोषप्रकोपादव्रायानाद्भिवाता- 

दोषतः । इर्रत्करोधाङ्भयाद्वापिः बो रूढोऽपि 

दीं ति'* । 

क्षत्यादूषणौ स्री ठ्या दूषतेऽनया दूषि-च्युट् डनेष् । 

१ अरोषधिभेदे | “अयो वलासनाशनाः, कव्यादरूषणोञख्च 

यास्वा इ-हायान्त्लोषधौः'*अथ०८५७,१०, ^ कनयाऽइमो- 

ध्या स्वाः ल्या ऋटूदषम्'” १०,१५४, । अङ्भिरते 

 रजङ्धिधे ऋषभ्मिंरे ए०। “अङ्खरा असि जङ्भिड् ! 

रच्वितासि जङ्ग ड !”” इत्य् पक्रमे ““य्तमल्यास्तिपञ्चा- 

रोः शतं लत्याकृतश्च ये | सर्वान. विनदटतेजसोऽरसां 

जद्धिन्डस्क रत्” इत्या दुङ्खा “कल्याद्रषख एवायमतो 

अरातिदरूषणः"” इत्युक्तम् । अथ० १६२३४११ | 

| छत्यादूषि पु° छयां परललताभिचारजा दूषयति दूषि-इन् । 

ङचानाथके जद्भिग्ड मणिभेदे |: अररयादन्य अष्टतः 

छब्या अन्योरसेभ्यः ! शलत्यादरूभिरयं मखिरथो अराति- 

दूषिः" अय० २,४१५.१६; 

छतरिम नन सक्ति लेमष् च ¦ १क्िडिलवखये, भेदिः रकाच- 

लवस्ये, रेतुरष्कनामगन्वयव्ये , ४रसाञ्जने च राजनि° । 

५सिद्ुके पु मेदि० अक्रिया निष्मन्नमात्र निर । 

“सखा गरीयान् शलुब कलिमस्तौ हि काथ तः'' ^चि- 
ऋसया कलिमपत्निपड्तेः कपोतपालोष्ु निकेताना- 

नाम् । माच्जोरनव्यायतनिञ्चलाङ्ग' यस्यां जनः कलि- 

{ २१९१ | 

. त्वी स्तौ व्यासप॒लश्युकदेबण्य 

मञेव मेने" माषः । +शलिभाङलिमयोः कलिषे काय्य 

क्त्वो 

शंप्र्ययः'' व्या०्पर | इौदशदुनमध्ये स्वय॑क्ते ““सटशं 

त॒ प्रक्याद्यं यणदोषविचक्चणम् । यत्र पुतरगुखोपेतं 
सः विन्ञयख शलिमः'" इति मनक्ते रपुनभेदे ए । 

सदशं सखजातोयं “खजा तीवेष्वयं प्रो क्गस्तनयेष्, मया 

विधिः" उपसंहारात् । ““लत्रिमः स्वात् स्वयं छतः”" 

या००। “लल्नमस्तु पुत्रः खयं एव्राधिना धनन्ेत्रप्रद- 

नादिलोभनेनेव पुलीलतः मातापि वि ्धीनस्तत् सङद्धाने 

तत्परतन्त्रत्वात्' भिता० | कल्यौ तु “्दन्तौरसेतरेषां च 

एत्रतवेन परियः” इति आदिग्यपु दत्तौरसभिच्नानां 

एत्रताकरणनिषे धात् न तख कत्तैव्यता एवञ्च “अ रसः 

सेतरजस्ौय दत्तः कलिम णव च” कलिधर्म् प्रतिपादक 

पराशरव चने सेलजपदख ओौरसविशेषणत्व' लतिमपद्- 

पदस्य च दत्तकविशेष्त्व' कल्यनोयमिति दत्तचन्दरिका 

गौ डदेशोयानां तथाचारञ्च | पराशरवचनस्यलति- 

पदं न यौगिकः किन्तु परिभाषिकसयंलतविषयमेव 

` अन्यथा दत्तकंखय कलिमत्वविशेषणं व्यथं खात् अतः 

आदिल्यपएराखव चनम्यदत्तपदख ल-लमोपलच्चणपरता 

युक्तति कलौ शलिमएत्रख्यापि साद्यतेति टन्तक 

भोमांसादयः। पाञ्चात्यादिव्कदेशेष्वख प्रचारः । 

आअनयोयुङ्गत्वायुक्तत्वसद्धाबेऽपि श्चा चारस्य बलवत्त्वादय- 

वस्था । अयञ्च“ ौरसः चे लेजचौव दत्तः ठत्रिम एव च | 
ग्ढोत्पच्नोऽपविद् यु दीयादाबान्धवाञ्च षट्" मलुना 

बन्धुदायहरत्व नोक्तः । खा्थे क । तत्वाय । सिद्के `ए० 

जटाधरः, | तरष्कनामगन्धद्रव्ये राजनि° । 

क्चिमधुप ए कसं ° । नानाद्वगन्धदरव्यसंयोगजाते दशा-- 
षोडशाङ्कादौ भूमे अमरः । 

क्त्रिमपुल एर कम््ं° | ?ललिंमे एनभेदे । लिमसेतादयो-. 

श्यत | साथे क | तनरार्ये वस्लादिरचितपुत्तलिका- 

याञ्च । “सा कन्द्केः सलिमुतरकेच'' कुमा 
क्ञत्वन् लि श-डवनिप् त॒म च । कन्तंरि। ^लदिन्द्राव 

चखा भर येना दंशिष्ठ छत्वने' ` ऋ०८,२५,२४१ स्तिया खोप 

रश्वान्नादेशः | ^सहासिवेन््ः खहशत्वरो ब््म्-यशः- 

पट' नङ्गट चाठरोतुरी' मै ष० । 

क्त्वा अव्यन्स-छंतौ सायां बा क्वा }' ? विधायेत्यर्ये“लत्वा- 

बकाथे रचिसंभक.प्रस्”" भड्धिः । २ दिं सिस्व त्यर्थे च । 

१कन्यायाम् । “पराशर 

कुलोद्ध.तः शुकोनाम महातपाः | भविष्यति युगे तञख्जिन् 

(इापरे) महायोगः दिजषभः । व्यासपदरण्यां शभ्स.तोः 

५.४८ 



क्रन्त 

विधूमोऽग्निरिव ज्वलन् | स सख्यां पितृकन्यायां 

(एलस्यकन्यायास्) पौवय्य' जनयिष्यति । कन्यां घुला 

चदुरो योगघर्म्मरन् महाबलान् । कुष्ण गौरः प्रभु 

अभु करत्वौ कन्यां तथैव च । ब्रह्मदत्त जननौं 

बहधा त्व हखख च'" हरि वं ° १्अ° । “अणु होनाम 

लम्बासौत् पुत्रः परमधाभ्बिंकः | प्रादात् कन्यां श्एुक 

सतख ठत्वों पूजितलन्त णाम् । सत्वभौ लगच्णोपेतां वोग- 

घम्परतां सटा" हरि वं° २२अ० 

बेदे खात्वपादि° आतर त्वम् । रमते त्यये च ।'अपाग्- 

इख्टतां म्येभ्यः कत्वी'" ऋ १०।१७।२। “कौ 

कत्वा” भा० “जातवेदोऽवाङ् ढव्यानि चरभौखि खत्वी"" 

१०।१५।१२} कम्मण स्तौ ^“निरू° “भ्वातरचु वः कू- 

स्वम मसि" ० १।१६१।२। “ -- कं णा एमसि 

एस” भा 

छत्य लि° स्वी कम्पं अति यत् । कम्मं हं कम्रं कारके 

५ अज्यसेऽग्ने राजी न त्वयः?” ऋ° ६।२।८ “लव्यः 

चविर्वहनादीनां कम्रं णां कर्ता?" मा 

क्ञतम न° ऊन्तति छशंणत्ति वा कत-ेदने बेषटने वाखः 

१ किध | जलेरसछदाये श्यापे ए भि° कौ° 

कनृखर न° त-क | सकले जले शकुलौ षु । २ स्ेषे 
नलि° मेदि “+तानङ्लत्स्ञविदौ मन्दान् कतश्विच्न विखा- 

नयेत्” गोता । शतच्लस्य भाव षज । कात् खा- 

न° तल् । तृस्ना स्तौ त्व क तृष । न° साकल्ये । ^का- 

स् खञायत््यो: सम्पद्यमाने सातिः । जलसात् स्भ्यद्यते 

छट्र प° श-अरन् ““ज्द्रादयसखच'> उच्छा नि° | कुद्धसे 

अद्धकोषठो उज््वल० | रेदिशञ्त्तरे चं न» निड० | 

शेग्टद्े पु° निस° | 

ल्लु लि° त--उन् बा कित् एषो° ! छसे निर० | ¢“यदय्था 

अड्भव्याः लष् स्थ लङपातसत्"" यजु०२२१२८५५्रनोत्ये न 

कृधुना द पास” क०४,५,१४.कु धना चुस्त न" भा०८मम 

स्लनात् कधकसों भयातो”क०१०२७१२स्ता्धे क । तनाय । 
तत अतिग्रायने इन् तोर, । कधि । शयश्न् । 

कधीयस् अतिगयेन स्वं लि दैयद्धनि स्तियां ङोप् । 

भावे इमनिच् कऋधिमन घु" अण् कांदवव नर खल्वे 

छन्त न० कुत-कलन् छम् च । लाङ्गले शि°कौ० | 

क्तन्तन न° कृत-ल्युट् बा° नुम् अ । !डेदने क्तं ने ¢कुन्नमं 

नखकेशानां ङेद्नच्च वनरूतेः | शावाथौचे म कलंब्यः 

प्रन पाटनं वथा” नारदः । कत्तरिल्यु शम् च। 

{ २१९२ ] प 

श्डेदके ति° करणे ल्यट् । ° छम् च । शखेदन साधने 
“नातः परं कम्रं निबन्धक तनम्" 

स्लियां डप | नखनिकुननो 

छन्त वि चन्षणा स्तो कुन (दिन्वि) विचच्चण ! इय् च्यते 
धसां क्रियायां सय° स० । विचच्चयसम्बोधनकक सना 
निदेशक्रियायास् | 

कप क्सने (सम्पत्तौ ) भागप्रात्मन्लङिः लटि टि डडधिः च उभ° 
हतादि अक्र बेट् । अद चतः रकारस्थाने लः | कल्य- 

ते । अकखत्-अकख्पि्-अलप्र। कच्छ तासि कल्पितासे 
कष् खति कल्पखते-कल्सिष्ते । कल्षितव्यः-कलत्ञ्यः 

कल्पनम् कल्पः । क्रः लं,प्षिः । शिखि । कल्पयति ते 
अचकल्पत् त-अ चोल, एत् त । कलितः कलना कल्पयिता । 
“ज्,पि सम्पद्यमाने” बाच्तिं° | रएतव्योगे सम्पद्यमाने 

कत्तेरि चतुर्थ । भक्तिन्नानाय कल्यते , ““कल्यवित् कल 

यामास वन्याभमेगख संविधाम्" “ङ्घ प्रेन सोपानपयेन'” 
रः । खचिसप्रज्त प्रम्" भरष्टः “प्जापतिकल्धितयन्न- 

भागस् कुमो" । खदने च सक ५ प्रकेशनखभ्सस्च 

मलः ““कल्पनं कदन” ` दध ° । 
ऋतु +प्रयमविधानप्रतिनिधीकरणे सकर 

श्य योजक प्रवत्तंते'" ख्टतिः । 

ष्व+व्यवधारण्य “अनवज्ञ प्रावेवः' सि कौ० । 

अखआ+भूषखे खक० आकल्पः भूषा 

वि+ कल्छि-सं षये विकल्पयति संरेते इत्यषः 
सम्-शख्धि इदः करिषय्रानोचय वंङ्पे मानसव्यापारभेरे । 

¢“लामः सकल्यो विचितं त्यादि "“ खुतिः “अनसा संकल्प 
खति वाचाऽभिलपतिः' ख्टतिः। भानसकभ्मांसिलापने 

““संकल्सेन विना राजन्! यत्किदडित् कर्ते नरः""ति°त. | 

क्षप दौगबेल्ये चद् चुरा० उभ० मक० सेट। कषयति ते अचि- 
कपत्त[लखथति ते कल्ति खचकल्पअ्रचौक्ल,पत्-त अकल्यीत् । 

क्प युतौ चिल्लीकरण्ये वा चुरा० पक्त भार परण सेट । क- 

क्प इए. चुष्कप-अच्। 

भाग० ६१२४१ 

“शक्तः प्रथमकल- 

राजर्धिभेटे “यथा श्शमं श्यावं 

कुपमिन्दर् ! प्रावः'' ० ८,२,१२, ““रूथमं ग्यावकं कृषः 
चैतचामकांस्त्तीन् राजर्मीन्'' यथा प्रावः” भार | 
कृपा यस्यस्य पालनसधिनत्वेन अर्थ" यच् | शरहइतो 

गा तमद्य रपुले शतत्च्तायां सन्नी डप । यथा चत- 

योरत्पत्तिस्लन्नामता च तथा भाऽख्ा०।श०दग्छक्ग' यथा 

“षस्यापि मम ब्रह्मन् ! सम्भवं वक् मंसि |, परसतम्नात् 

कथ जनन कथ वाऽस्ल्ारयवाप्रवान् । वैशम्पायनं 
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थाच | मइ ्गोतमस्यासोच्छरद्याच्नाम गौतमः । पत्रः 

किल महाराज! जातः सह शरर्विभो!। न तस्य वेदाध्य- 

यने तथा बुद्धिरजायत | यथाऽख बुह्धिरभबड्लवेदे पर- 

न्तप ! । अधिजन्न र्यथा वेदांस्तपसा ब्रह्मचारिणः । तथा 

स तपसोपेतः सववा यस्तराण्यवाप इ .। धनुरवे द्परत्वाङ 

तपसा विपलेन च । भ्शं सन्तापयामास देवराज स 

गौतमः | ततो जानपदं नाम देवकन्यां छरेश्चरः | प्रा- 

हिणोत्तपसो विष कुर तस्येति कौरव! | साह्िग- 

त्वाखमः तख रमणोय' शरहतः | धनुवांणधरं बाला 

लोभयामास गौ तमस् । तामेकवसनां ददा गौतमोऽप्स- 

दस' वने | लोकेऽप्रतिमसंख्यानां पोतृफज्लनयनोऽभवत् । 

, सधु शरस्तद्य कराभ्यामपतद्ग वि । वेपथुश्चापि तां 

ष्ठा शरीरे समजायत ¦ स त न्ञानगरोयस्वानपरसखच 

समर्थनात् । अवतस्ये महाप्रान्नो पचे परमेण इ । 

यस्तख सहसा राजन् ! विकारः समद श्यत । तेन चखाव 

रेतोऽख स च तच्नाववुध्यत । धच सशर त्यक्ता तथा 

कृष्णाजिनानि च । स विहायाचरमन्तच्च ताञ्च षापसरस' 

खनिः । जगाम रोतस्तत्तख्य शरस्तम्बे पपात च | शर- 

स्तम्बे च पतितः दधा तदभवच्न,प ! । तदाथ भिथुनः 

जनने गौतमख शरद्वतः । स्टगयार््रतो रान्तः शान्त- 
नोस्तु यडच्छया । कञ्चित् सेनाचरोऽरख  भिधुन' तदप- 

व्यत । धरुच्च सशर हष्ा तथा जष्याजिनानि च। 

श्चात्वा दिजख चाप्य ध्ु्वेदान्तगखख इ । स रान्न 

इर्धयामास भिथुन' सशर घः । ख तदादाय मिथुन 

राज्ञा च कृपयान्वितः । आजगाम ग्टहानेव मण एन्ना- 

विति ब्र्.वन् । ततः सवद्खं यामास. संख्तारोशवाप्ययोज- 

यत् | प्रातीपेयो नरश्रोढो मिथुन गौ तस तत् । 

गौतमोऽपि ततोऽभ्यं त्य धटे दपरोऽभवत् । कृपया यन्या 

बााविमौै स'वद्धिंताविति | तस्मात्तयोनाम चक्रो तदेव 

स महौपातिः। गोपितौ गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत 1 

आगत्य तसौ गोत्रादि स्रमाख्ातवास्तदा ! चदठपिधः 

धलुर्वेद्' शास्त्राणि विविधानि च | निखिलेनाख् ततृसवं 

पुद्यमा ख्यातवां स्तदा । सोऽचिरेणेव कालेन परमाचा- ` 

चतां गतः। ततोऽचिजेम्बः स्वं ते धठर्वेद महार 

याः| तरादाकजाचव पा्डवाः सड यादवैः । 

इष्यय ड ् टपाान्य नानादेशसमागताः'" | 

“अहल्या कन्यका यदख्छः शतानन्दस्तु गोवमात ¦ तद्य 

वत्तिः पे धठवदविधारदः। शरदं ्ञत्तो- 

कपादौत ए, बौ बरे हमर । 

कपालु न्निः? कपां जाति खा-जरादाने भित इ । दयालौ 

कषा 

यस वे ् वादेनात् किल । शरस्तम्बे ऽपतद्रे तो मिथुनं 
तदभूत् तम् । तदर्ट 7 कुपयाऽग्ड हभ च्छन्नं गयां 

चरन् । कपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्यभवत् कपौ" 

भाग० €,२।. ' स च रट्रांशसम्भूतः यथाह यस्तु 

राजन् | कृपोनाम ब्रह्मधिरभवत् चितौ | रद्राणान्त 

गखादिद्धि संभतमतिपौ रुषम्?" भा० आ० हऽब्र | 

ख च चिरजीवी | “अश्वल्ामा बलिव्यांलो नमां 

विभोष्णः। कृषः परशुरामच सप्रंते चिरजोविनः'" 
रा० । “ततो दीष युयं व्यासं रासं दरौ खं कृपे बलिम् । 

प्रद्द्ञ्च हनुमन्तः विभौषणसथाचैयेत्"" ति त° गगः । 

४कम्प्रं ख च “यमासा कपनोडं भासा केठस् वयन्ति” 
च‹ १०,२०३, “"कपनीरं कमं स्यानम्” भा० | 

क्षप नि नुष-क्युन न लत्वस् । अदातरि कदशये* अमरः 

“कुपलेन समोदाता न कश्ि्धवि विदयते । यनन्नत्रोव 

चित्तानि यत् परेभ्यः प्रयच्छति व्यासः ! ““दानारः कृषणं 

अन्ये स्टतोऽप्यये' न रुद्ध त""व्माबः । २ मन्द् त्रिनेद* 

““कपथ्याः फलहेतवः" गोता । शमहाव्यसनप्राप्र 
दौने। “हा व्यसमं प्राप्नोदीनः कपय उच्यते" । 
रामार; श्र यारखभूततद्भवेऽरयेऽख् कृतादिभिः स कप- 

खक्लतः । कषस भावः ष्यञ् । काप्य ण दीनतायां 

म° “काप ण्यदोषोपहतस्वभावः”” शीता | नल । 
कृपणता स्वी, सव कषतव न तलां । धन्ये न° | 

“वक्त न त्वह्ष्ठत्रष्े सकषर दे होति टोनं वचः*शा- 
न्निथ०। छष्ठा° बेदनायाम् क्यडः । कृपायते देन्यमत्तम- 
बतीत्ययेः । चष्डा° अख्ये इनि । कपणिन् देन्ययुक्त 
लि* स्तियां कोप् । भक्रिमौ पु मेदि | कतः 
पणोयसख बेरे नि° तलोपः । £लतपखे पणक्रोते दा- 

खादौ “एतदश्चरं गार्य विदिल्वाऽखज्ञोकात् प्रीति ख 

ज्प्ः "०० । ““शपणः पणक्रौत इब दासा दः" भार 

कृपा स्तौ क्रप-भिदा० अर् '"टपेः संप्रसारणञ्च'” गणसू* 
संप्र | खलुखहेच्छायां प्रवय, पकारानपेचचया परड्ःखप्र- 

'हरेच्छायाम् अरः ५भिथ॒ने कृपात" कुमा९ । 

कृपाण इ" बुषा हदति उद-ड संन्नायां त्वम् । {खङ्ग 

अमरः । गौरा० ङोष | शक्तं यामु स्ती अमरः । 

श्छ्रिकायाम् स्त भेदि० स्वार्थे क । बृपाणक | खडगे एः 

टापु आत ्च््रम् | कृपाशिका दु^कायां स्त मच 

[कथायुक्तं अभरः। 
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क्ञपीट न° कृप-कोटन् । {उदरे २जले च भेदि° । वने 

५ दन्न च शब्द्रल्ञा०। कुपौटयोनिः। 

क्ृपौटपाल ए कुपौटं पालयति पालि-अण उपन्द° । १स~ 

खट | रकेनिपाते नौका काठभेदे च भेदि° श्वायौ 

शब्धूरल्रा° तद्य उद्रवनयोःपालक्त्वात् तथात्वम् । 

ङ्पोटयोनि उन्कृषीरख्य जलय योनिः कपोट' काषः योनि 

र्वा । ब्ध अमरः^“अरग्नेरापः इति खुतेस्तख् जल 

डेतुत्वात् काढोदग, तत्या तथात्वम् । ततुपुस्परे स्त इति भेदः 

कपो पति इ° ६त० । द्रौणाचाग्येः शब्दमाला | तखा- 

स्तत् पतित्वकथा कु पशब्द् ग्या । [ कपौतनयादयोऽप्तर 

कपोसुत ए० &त. । भारतप्रसिद्ध अशषलान्ति लिका° 

कु (क्रि)मि ष" कम--रन् अतदत्म्“भ्रनेः सम्प्रसारण" =» 

इत्यतः सम््रसारणानुटत्तौ सम्प्रया !कुद्रजन्त॒भेदे उच्व- 

ल° । “लुम्पन्ति कौटक्मयः परितस्तयैते'? ना गाच्ज नीये 

ऋकारयुक्तपाठः । रख्षायां शेकुभियुक्त ४खरे गह भे च 
मेदि° | ५रोगभेदे प° | तच्नदानादि सुखते उक्र यथा 

"“अथातः कुमिरो गमध्यायं व्याख्याखामः । अजो खाष्यश- 

नासां विं श्डमलिना शनैः । अव्यायामदिषास्वप्रयु्वव - 

तिद्छिधशोतरेः | माषपिष्टाच्नविदलविसभालु कपेरुकेः । 

पे गाक्राशुक्तदधिचोरगङे लभः । पललान्पपिशित- 

स्वादम्हदूयपानेख से श्रा पित्तञ्च 

कष्यति। कमोन् ब्धविधाकारान् करोति विविधाञ्रयान् । 

अमपक्राशयस्ते षां प्रसवः प्रायशः क्छरृतः । विंशतेः क्भि- 

पिन्याकष्टयुकादिभिः । 

जातीनां लिविधः समव; ख,तः । एुरोषकफरक्तानि तेषा 

वच्छामि लच्णम् । ऋयवा वियवाः किष्मा चिष्यागख्ड - 

पदास्तथा | चरो दिखा व स्न वेते पुरीषजाः च ताः 

सच्छयास्तुदन्ये ते गुदं प्रतिसरन्ति च | तेधाभमेवापरे पुच्छं ; ्ट- 
वख भवन्ति हि । खूलाभ्निमान्द्यपाणड़ त्वविष्टम्भरबलस- 

ङ्याः । प्रलेकारुचिद्द्रोगविढमभेदास्तु पुरोषजेः । रक्ता 

गर्ड़ षट् दोषा गुटकण्ड़.निपातिन : । खूलाटोपशक्- 

दध द्पक्तिनाशथकराखते । दर्मपुष्मा;! मद्धापुष्माःर प्रलूना३ 

दिषिटाध्स्तया | पिपोलिकारे दारुणाञ्चह कफकोपसमु- 

दषाः । रोमशा रोमम् इनः सपुच्छाः ग्यावमर्ड नाः । 

स्दघान्या््,राक्राराः शुक्तासां तनवरस्तथा । मव्लाद्ा! 

नेलनेदार्रस्ताल ्रोनभु जरेस्तथा । शिरो द्रो गवनयुप्रति- 

श्यायकराश्चते ¡ केणरोमनखादाञ्र४ दन्ादाः५ किङ्धि- 

अादम्तथा | कृषटजाञ्ज परीसण्णी9 क्या: शोशितमन्भ- 

वाः | ते सरक्राश्र कृष्णाय ्िग्णाञ्च एवयसतणा | रक्ता- 
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विष्ानजान् प्रायोविकारान् जनयन्ति ते । साषपिदटाच्न- 

लव्णगुडशादः पुरीषजाः । मांसगाष्युख्लीरदधिशएक्त : 

कफोद्भवा । विरू इाजौ खगाकाद्य ; भोखितोल्या भवन्ति 

हि। ज्वरो विवशता शूलं टरोगः मदसंभ्वमः। 

भक्तद्येषोऽतिसारञ्च सञ्जातकुमिरुत्तणम् । दग्यास्त्रयो- 

दशद्यास्त् कुमोरं परिकीन्िंताः। केशादा्यास्व- 

दश्यास्ते दावाद्यौ परिवजेयेत् । रष्रामन्यतमं ज्ञात्वा 

जिषांच्ः सग्बिमातुरम्'* । ““ठद्न््यामत्वचं दथा सथ- 

कामत्कुणादयः} रूदन्त विगदज्ञानं क्रिमयः क्रिमिलं 

यथा''भागम,रे,११.२८, 

स्ता क तताय ^ततो भक्षयतस्तस्य. फलात् कृमिरम्- 
दणुः । सत्यवागस्तु स निः किम दशतामयम्" । 

५एवचक्ता सु राजेन्द्रो यौवायां सच्चिवेशग्र तम् । कभिकं 

प्राहसत् खः रुमे ने चेतनः" भाग चा० ४देच०] | 

कछभिकरण्टक ० कुमो कुमिरोगे कण्टकमिव तन्नाशक 
त्वात् | १विडङ्ख चित्राङ्ग (दिता) ३अदुम्बरे च मेदि 

तेषां तच्नाशक्त्वात् तथात्वम् । 

कुमिकर ए कुभि करोति कु-ताच्छील्यादौ टच। कीट- 

भेदे “कोढागारौ कू (क्रि)भिक्षरोयदखय मण्डलपुच्छकः'" 

उञ प्राणनाश्नकोटोक्तौ 

कामिकसो(क) प कुमियुक्ञः कसोल वा कप् ¡ खडलोक्ने 
कख रोगभेदे । “यदा तु मच्छन््ययवापि जन्तवः 
खज न्त्यपत्यान्यथवापि भचिकाः | तदञ्जनत्वात् खबग्यो 

निरुच्यते भिषग॒भिरादौः कृमिकं कस्तु सः'' । "कुभि. 

कणं प्रतीनाह विद्रधिं विधस्तथा'" । ““कुिकखं क- 

नाशायं कमिषु योजगेदिधिम्'” इति च छु | 

क्भिकोषोलख न° कमेः कोषादु्तिटति उद्+ स्था-क ५त० । 

कौेये (रेशमी कापड) वस्ते अनरः । 

लमिग्रस्ि ए" सुशलोक्तं शज्विगतरोगमेे | 
“अथातः 

तद्िटतिर्यया 

सज्विगतरोगविन्नानोयमध्यायं व्याख्याख्यामः 

पूयालमः ख्मेपनाहः स्तावः पैथिकालजो । क्रि(क) भि 

खरन्धिचच विज्ञया रोगाः स॒न्धिगता नवेति'" विभज्छक्रि 

(कृ) भिन्नः पच्छणच कर्ड कय, : कमय रुन्धि _ 

जाताः'" । सखु 

` क्षमिच्र ए कृमि इन्ति इन-ताच्छाल्यादौ टक् “हनने रत्- 

पूछ '” पा०्नियमात् न णत्वम् | {विडङ्ग अमर; >प~ 

लारी (पेयाजञ) ेकोलकन्द् ५ पारिभद्र (पाजिदामा - 

दार) ६भङ्ञातने (मेला) च राजनि. तेषां कृभिषाति- 



कमि 

लवा तथालम् ङ्रिद्रायां सनौर भवप्रः खजार टाप् । 

„~ स्विडङ्ग सी डोप राजनि० 

छमिज न° कृमिभिजेन्यते कूमेजायते वा जन-ड। !अगुरूथि 

अपरः | रकुमिजातमात्रे बि° श्लाश्चायां स्तीर राजनि" 

क्षमिजग्ध न कमिभिजष्वम् । टपचाराव तव्लाते आखयुर- 
चन्द्ने राऊनि° | 

कछमिजलज प° कृभिरिव जलजः कभिगद्धं राजनि° 

कमिणा लिन्बृभिर स्ख पामा न णत्व । कुमियुक्त 

कुमिदन्तक ° क, सियुक्रोदनोऽबर | दन्तरोगमभेदे “कृष्ण 

च्छिट्रष्वलः स्तावी सबंरम्भो महारजः ष्यनिभित्त 

सूजोषाठात् स न्नोयः क^मदन्कः'' तज्घच्तणम् ““शौष्रि 

गलभाल्क कण्टका कुमिद् नकः” क््दररोगमणना- 

यास् घचु* 
कमिफ़ल एु° कुमयः फलेऽख । उदुम्बरे शब्द् चिन्ता० 

कमिभोज नत पुर कुमु ज्यतेऽत भुज-अ्ाघारे ल्युट् ६त° । 

नरकभेदे ताभिष्ान्वतामिच्ताटःपक्रमे “अन्धक्रपकुभिभो 

जन इून्यादिना विभञ्छ भाग ]२६।२४ तत्खद्हपा- 

दुक्तं यचा 

^यच्त्िह वा ्यस{भच्धाश्राति यत् किञ्चुनोपनमत 

निर्भितपञ्चयन्नोवायमसंस्तुतः स परत्म कृमिभोजने नर 

काधमे निपतति । त्र शतसहस्रयोजने कुनिकुण्ड़ 

कभिभेतः स्वयं कुसिभिरेव भच्छमाणः कृभिभोजनोया- 

यत्तटपरत्ताप्रतादोऽनि“शमा्मान' यातयते'' | 

कभिभक्ाद्योऽयन विष्ण्, पुर तच्चामतयैरं कौत्तनात् 

कमिप्रत् लि° कृभि+अल्नगरथे मतुप मोपधत्वेऽपि यवादिर 

५ म् मस्यवः | कुञियुक्र स्तिया ङोप् । 

कमिरिपु तण विडङ़ शन्द्रत्रा। कमल् प्टतयोऽप्यत् 
कमिल विर शृभि लानि शा-क | कृमियुक्त बड्प्रसवायां 

श्रियां सीर हेमचर 

क्मिनलाग्ब पुण आाजमोटवंश्ये श्दपभेदे “खाजमीदात् नी- 

लिन्यां छशालिस्द्पद्यत । पुरुजातिः 

वादाश्चः एरुजातिवः । वाद्याश्वतनयाः पञ्च बभूतुरम- 

रोपमा; | द्गलः ञ्चयच्रव राजा ठहदिषुस्तया। 

यकीनरञ्च विक्रान्तः छमिलाश्चच पद्युमः'' रिवर १२० 

क्मिलोट्र ।त° लभ लाति ला-क तादगरूदरमखय। 

रभिदुक्ताद्ररोगनेदयुक्त 1 “भद्खाऽख, सं खसं“. ोजा- 

यते शमिलोद्र.' शाता० | 

छमिबारिख्ह एणकभिरिष वारिः | ठभिषङ्क राजनि 

७ कार भाग (1 ५५० 

इणान्ते ख 

[२१९५] कश 

कंमिह्ठच्च ए कुमिप्रधानो इत्तः| कोषाे प्रावप्रकाथः । 

क्षमिशङ्कः ए° कछमिरिव शङ्कुः } शक्ुमेे राजनि. 

कमिश्क्ति शली कुभिरिव शुक्तिः । जलणुक्तौ राजनि 

कमि ए" लमीणां धेल स्व | बलमीके । रुभिपव्वं - 

तादयो ऽप्यत्र एर 

कमोलक पुर कमी त् श्रयति जनयतिरैर-णवूल् रख लः। 

क्मृक ए० क्रसस+षएटषो°। युवाकडच्ते तसखोत्पत्तिकथा त 

ना०६।६।२।११ 
भवा कारको श्यात् | 

ध्मष्छपेन्त ते देवा अग्निमनीकं ठत्वा छरानभ्यायं स्तखया- 

[ वमश्चद्गे राजनि । 

रेवा्ा्वरासोभये प्राजापत्या 

चिषः प्रगट हमैतसधाष्रा श्यय' प्र ट्च स्तदस्यां प्रत्यति्ट- 

त ललुकोऽभवत्तख्मात् सखादु रसो तस्माद लोदितो 

चिद्ि स शपोऽग्निरेव यत् छसकोऽग्निभेवाश्जित्र तत् 

सन्मति दधाति" । कक्ष्य यम् रण॒ डोप । कासंकी 

कखकसम्बन्धिन्यां समधि स्ती 

रतौ हसे च र्दित् खा०प०्सकण्रेट् च्नौल 
ष््यारेगः| कणोति-अक्णोत् आक्णवोत् । इदित्त्वात् 

कुवते इत्यव न नलोपः | [(लात) सिन्कौौ° | 

क्वि पुर करोल्यनेन कु पि किञ्च । तन्तुयनसाघनद्रव्ये लन्चे 

छश तन्करणे दिवा परसखक्°सेट् । छशयति इ्रित् अलश्त् 

क्व 

व्यकरभ्थेत् | यिचि कथ॑य(तते अचोकशत्-त चऋचकर्थ- 

त्-त । कथयाम् रभू व्यास चकार चक्रो । कृशः। 

कुश वि° कुश क्तं नि | १अच्य, रद्धच्छ च| “अकाशे- 

शास्तु शिन्नया बालड़इशगाठराः'" एपवासरुशं तन्तु" ' 

“च्त्तियञ्चौव स्श्चव्रा्यणं वा ब्धवत् | नावमन्येत वे 

भूयः कानपि कद् चन'` सनुः“नाद्धणख र्रथेष्ठ, क 

इत्ते: कदाचन”. भा° व्यातु० ६२्अ० । दन कशो- 

द्रौ । कुगख भावः इमनिच् क्रध्िमत् तद्भावे ए०। 

घज । काशत मर | तल । कशता स्त्री, त्व (लत्व 

न° तद्धाम ““त्वयेवं छंशता कुतः'" सा० ट्० | अतिप्रयेन ` 

छंशः इष्ठन् क्रशिष्ट रैयद्तन् क्रशोयस् | अतिशये 

जि° #वसौ च्त्िवां डप 

समर् ० 

संमियः कंशरः परिकोसिंतः'' रत्यक्त $पकान्नभेरे 

हेमचः) (खि चद) काति श्पकान्नमेदे स्ली टाप् भावप” 
[1 

भ्रानश्राय 

ऊशमस्माल्वां राति रा-क । ^“तिल सड ल 

संताच्नभब्ट् लक्तणादि द्श्छम् | रकशर 

ग्टहयन्नो बलित्वन देयः यथाह मन॒खपरा० ^र खौट्न' 

रतेरे्यात् सोभाय एटतपायसम् | खंयाक्यां कजे ददात् 



कथा 

राद सोमस्छनये । टध्योटनञ्च जोष्य शक्राय तु 

अने्राय कुशरमाजमांसञ्च रहते । 

वित्रौदनशचु केठभ्यः सव्वं भव्यं: समचयेत्"” 

तौ दन । 

कशल स्ती लयं काष्टं लातिला-क टाप् । केभे चन्द्च 

कथ्राख इ० कंश थाखा यद । प्पे (पाष्डी) राज- 

जि. २दस्वशाखाच्विते लि° । 

काट स्दी अणमद्ग ब्धा: डोध। १ियङ्ग क्ते शब्द् 

चन्द्रिका रलतम दगु कञो लि° स्तिया डोध । 

कयानु ए* कंय आनुक् | १३द्गौ २चिलकटक्ते च अमरः | 

तम्य तन्नामकत्वात् ^^तद्िन् छणानुसाह्ते" भट्टिः । 

श्सोनपाचङे। ^“दतृक्चधानोरस्तुमेनसा ङ भिस्थ् णा” ° 

&,9७,२,.ङंशानोः सौोमपालद्धः' “(शशाचुः सोमपालः 

रैत०्रा०२१२ ६ ,भा० । ^“शंशालुरस्ता सन- 

सा भरण्यन् ' ऋ ०४१२७,३,“शशातरेतच्चा कः शोलपालः” 

सब्यद्य प्रदः" 

भाग ४सव्यपाश्व स्यरण्डिघारके च । “सानो ! सव्याना- 

यच्छ" ताण््रार “छंशादुनाम सव्यपाश्चस्यानां रष्मोनां 

घारयितेति? भा० | ततः मलव्यं गोष्दा°्यन् | सं 

शातुक यद्कियुक्तो त्रि तदूमखे कशाुस्याने कशाज्ञ 

दति वा पाठः कछयाकाच्च बङ्किरेवाऽ्ंः। 

कंशानुरेतसु इ० कछंखानौ पतितं रेतोऽस्य । महदेव अम 

रः । . तदय यथा वधौ तैजोनिष्रेकः तथा कालिकापु० 

४अअ° उक्त कालिकाटुर श्ट २०५५पु० ततूकथामात्र 

टश्य पिश्तरस्तु कालिङापुराशे दथः | त° | श्वः 

स्तेजसि न° । 

कछ गाण्ब लि° कथोऽश्नोऽख । 3दष्वा्रस्वाभिनि । दणविन्द्- 

वंशे राजभिभेदे ए* । ^^तत् पुत्रात् संवमादारीत् ल- 

शाञ्च: सहदेवजः | कगात्रात् सोनद्त्ोऽभूत्'"भाग०९,२, 

२२.्ञो० | श्ट्त्तजामाटमेदे ए “कथाय्रोऽर्चिषि भ- 

यायां घरमक्गेशमजोजनत् } धिष्यायां बेदशिरं देवलं 

वयुनं मलम्" भाग इ ६,{रक्ञो | रामा° ठु अन्यना- 

मिकवोटचकन्ययोः तद्धाग्थीत्वसक्त' यथा 

“नर्वास्तारि ज्श्याश्चख पल्ला; परमधाग्दिं काः | कषैशि- 

काव पुरा दत्तायदाराज्यः प्रशासति | तेऽपि प्रलाः कशा- 

नकच्छपा महावीय दीनि 

मलो जयावहाः | जयाः च द्प्रभा सैव दश्चकन्ये छम 

ध्यमे। 

स प्रजापतिहुताश्ताः। 

खदठवातां च शस्त्राणि शतं परमभाखरम् । 

गद्चागतः तान् लेभे जया लन्धवरा वरान । बधायाच- 

र्देन्यानामप्रयेयानुद्पिणः; | सखुप्रभाऽजनयद्धापि पु- 

1२१९ ६ ! कष 
( 

लान् पञ्चाशतं एनः । "कं दार.च्राम दपैणौन्दुराक्रामान्- 

बलीयसः | तानि चाद्ाणि वेत्त्यं घ यथावत्क् शिका- 

तजः | खपूवाां च जनने शक्तो भयस ध्र वित्" । 

“देवि एतानि सरहखानि जम्भ रन्ता खि यानि भगवतः 

कशाद्वात् कौशिकर्दयिरुपशंक्रान्तानि तेन च ताडका 

बभे प्रसादौकतान्दौवयख'' उत्तरराम० | “व्यश्वः साच्च 

कणाद शशबिन्दु पार्थिवः''भागसरत० यमसम्योङ्पै 

^ धौ सुमारिट दाश्च” दय् पक्रमे ̂ “संहताश्चोनिकुरभसख 

पलोरणविशारद्" | अकु शाश्चकशा्मै च रुहताश्च तौ 

न्प" छरिब० {रेख उक्तो एुन्धुरव॑येय ३ब्धपभेदे 

च } ततः तेन प्रोक्तमधोयते नटद्नस् इनि | कशाश्चिन 

ततुभोक्रनटद्धत्रध्याविष बर | [रकज्ञाणो) राज्ञनि° 

कथिका स्तो रुगेव खार्ये क। आखुकरगलतायां (उन्द - 
क्षं पिलिखने आकषणे च ठद्° अा° सकर° कनिट् । क्ते | 

अङ त-अकछट | चण क्रष्टा क्रच्तोद 

कच्यते । 

चक्र | 

कथम् । प्रनढपते | 

छप पिलखने कथये च भृ7० पर सक खनिट् । केति 
अक्राचोत्-अक्राचीत्-कुलचत् । चके चकि चमु 

भिव | करटा शयात् कच्छति | करसं ख ठष्यते अकिं 

अलक्तादाम् असंगतास् | लव्यः कषे योयः करष्व्यः | कषा 
करपेकः वर्ष कथन् यमाणः ) कच्छन क्च्छमाणः | 
र्टः कटिः ठंडा  अलुल्घ्य | कषः कर्षणम् | 

नु +पूषैस्थितख पदर: उत्तरवाक्ये योजनाय अद्सन्धाने 

अदषङ्ग सकण अनुकर्थति | अनुकं शद् वितः 

अप+ हीनताकरणे सखकालात् पृष्वंत्र काले करे च सक्ष 

अपक्ति ऋअपकप्सपिण्डनम् । पलट, आप- 
४ ४१ 

कषर शब्द् विष्टतिः 

छप +दा+निवन्तेने सज्ञ | ^^तम शक्यभपाकष्ट्,' निदेशात्, 

सगणः पितः "रष्ः | 

भि +आभिरुख्येन कष यो सक० अभिकषं ति । 

अय +अधःस्थतया कषणे सक० | अगक्ैति 

च्ा+दिषयान्तरतोनयने सकर ¡ श्वाकपै"त 

उट्+श्रतिश्रायने प्राधान्यमप्रःपस्ये खकालात् उत्तरकालकरंखे 

वाक्ये च सक° | उतृकभेन्यां च रशनां क्र. ्ायां 

मयि परशिणे'" रामानल० ३८,११ । उत्कषशब्ट वि्टतिः 

निस्+निर+निख्छारसे निञ्ये च सक ¡ निव्कणेति “नि 

क्रट्मथं चकमे कुबेरात्! रुः | तदयं निष्वषंः 

प्र+आतिश्येन कष्णे उत्तमत। वाने सक प्रक्ति प्रज्ञ 
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प्रकर्षः पाधान्यभवने खक०“दं तु षम दोन मनोभूयः 

प्रकभति' रामा° चु १,१, 

सम्+ सम्यकभणे सव स इष णम् । [सभाकषीं । 

[3 

क्षि 
€ 

शषको भिच्वानटति नोचवत् } गोतः देनेगामौ 

च कालन्नो वौजतत्परः | वितन्द्रः सव्वं शख्याश्चः पकलो 
मावतीद्ति"। 

सम्+अा+सस्यकतया द्रप ननयने सक । सनाकरपेति थ वाहपोषणादिप्रकारः | “लध्व तादशीं कुर्व् यया 

कपधातन्यादिपाठात् दिकम््रकः| कप्रणन्च भभिसंयो- 

जेन बलेन देगात्तरसंयोगानुक्ूनयापारासुक्रुगव्यापारः 

तेनाख दिव्यापारनोधकतया दिकम्बं कत्वम् । साम 

सजा कर्मेति द्त्यादौ अकथितद्त्यादि परा° अजादेः 

कश्यम् ¦ आल्न प्रधाने कम्मगयेव वाच्ये लकारादयः | 

वाहान्न पौोड्येत् । वाड्पौडाजितं अस्य महितं 
सपर कम्ब । वाहपीडाजितं थख' पालितद्च चत- 
शंस् । वाहनिश्वासविफलः ङषञो नि; स्वतां 
ब्रजेत् । शुर्डके्यवसेध स्लवान्यरपि योषस; । वाद्धाः 

कचिन्र सीदन्ति सायं प्रातच्च चारणान् ' | 

*प्रधाने नोगंण्वद्ाम्' 'भन्तेदययः तः । अजा यासं ठथ- | अच गोशालाविधानम् | “गोशाला दुदटा यस्य॒ शुचिर्न 

ते] दिचेखनश्चु विदारणं तनाय न दकम कतेति मेदः 

क्षकं तिर रष-कून् ! कके कषिब्ट उद्ा० ¡ र्फाने 
म० सेदि ! रषे ए रेम° | 

क्घर न््ष-करन् । छगरणन्द््वे एोऽछसरो ऽयत्र केदित् 

कषाया लि कष-वा० आनक् | केके छषिशव्टो उदा० 

क्षि स्तौ शष-रक । शखोतृपाद्ता्ं भूभिकपेयष्धये वैश उहि- 

भेदे अमरः ल ् कश्न प्रकारादि कुषिपरा्रे दर्भितं यया 

वादौ ठभिप्रशंला ““चठव्वे'दालयो बह्मा व्रदोति 

कशपणं वचः । अनच्छयौ युज्यते सोऽपि प्राधगानाघ- 

वान्विवः | एकयैव पुनः कष्या प्रायेको नेव जायते | 

छष्रान्ितो दि लोकेऽख्िन् भयारेक्च भूपतिः। 

सवया सैप्यमाणिकयावसमेरपि पूरिताः । तथाप प्राय 
यन््येव कषकान् भक्ततुष्णया । करे स्ते च कर्णो च 

दव्' यदि विद्यते । उपवासस्तथापि दादच्नाभातेन 

देहिनाम् । अन्न प्राणा बलघ्चान्नभन्र' सर्व्वाधसाध- 

कम् | देवाष्ठरमरष्याच सब्बे" चाब्रोपजीविनः | अ- 

चन्त धान्यसम्भतं धान छया विनान च। तस्मात् 

स "परित्यज्य कधि यत्रेन कारयेत् | कृथिधेन्या कुषि- 

मध्या जन्न्नांः जीवनं कषिः। हहिंख।दिदोषगुक्तोऽपि 

सच्यनेऽलियिपूजनात् । तेगाश्चिंतं जगत् सव्वंसतियि 

कन परजिन: । वचिं तातेन देवाच्च सएव एुरषोत्तमः | 

खय ऋः स्रयसबेध्यतो रिः“. फरव्यवेचिता खणे, दैन्य' सैवा- 
नवे्चिता । रुपिः छधिषराणत्न इत्य् वाच पराशरः" । 

य चान्ये सछनयश्राह्धः^“पितरनःपुर दव्यान्मातरं्या- 

मयव-जेता । तद वाद्वा विवदन्ते पोष्णैरपि व- 
जित्यः । शङ्गनसविलिप्राङ्गा बाह्या यत्र दिने दिने। 

निःसरन्ति गदां स्थानात् तत्र ङि पोधष्यादिभिः | 

पद्पद्यायता शाला. गठां इङ्किकरो मता| सिद्धस्याने 

कता सेव मोनाशं कुरते धुवम् | किं हगेहऽर्चितां सेव 

गोशानां कुरूते यदि) प्रभादाच्न्द् बुद्धित्वात् गवां 

नाशोभवेतदा । तण्ड लानां जलधौ व तद्नमण्ड' भधो- 
दकम् । कापीसाख्छतपञ्चव गोस्याने गोविनाथलन् । 

सम्प्ाञ्जनीञ्च खसलखच्छिदः मोनिकेतने। शलः गो- 
नाथमामनोति तथा दलाजव्न्छने} गोगलजालकेनेव 
तनावस्करभो चनम् । कुर्व्वन्ति म्टह्मेधिभ्यस्तत्र क 
वाहवासना । विलब्ि मोमयद्यापि रविभौमश्ने- 

 दहिने। न कारयेत् भ्रनेणापि गोडद्धिः यदि बाञ्छ- 
ति} वार्यं परित्यज्य दद्यादन्येषु गोमयम् । पिल- 

म्य शनिमौजेष गवां छानिक्ररः ख्टतः । स्ते ्नलय्- 

रौष्राखि पङ्कानि च रजांसि चच | न पतन्ति गवां यत्र 

नन लनी: स्थिरा भवेत् । सन्ध्याकाले च गोस्थाने 

दीपो यत्न न दौयते | स्यानं तत् कमलाूोनं वीच्छ 

क्रन्दन्ति गोगयाः। -इलमटगयं धष पग व्यय 

सायिनाम् | चतर्गब शयानां दविग्वञ्चं गवाशिनान् 1 

नित्यः दशद्ले लच्छवी{नित्य' पञ्चहले धनम् । निय 

विले भक्तं नि्यनेकहले खय् | व्यात्मपोधणसःतन्तु 

द्विदलेन च सर्व्वदा | पितदेबातिधीनाश्च इदयं सोऽ 

समो भषेत् । 

चहानसम् । गोषु चावयकमं दव्यात् स्येव ठि | थ गोपवेकयनम् "“गोपृज्पं बार्तिके ङययौत् लशङ्पति 

व्रजेत् । कछषिर्गागो वाखविद्याः रन्नियो राजकलानि 

च | च्शेनेषावलोर्दाति स्धतं मननेच्यात् । मन्य 

शधिः क्या लोकामां द्धितकाम्यया दखमर्यो दधि 

पत्तियौ । बद्वा श्यामलता स्कन्धे सिद्द ठलक्{रद्रया । 

क्न मेन्द न॑ख्चापि जत्या चङ्क विलेपनं म् | र्प्याम्य 

लगुडं इस्त गोपालाः कलभूषयाः ; ततो यादैच 
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ग्टय ख भर "यत्वाऽम्बरादिभिः। भ्वामयेषष्टं १ ह्यं सामे 

गो विन्नथान्तये । गयामङ्ग तदा दयात् कान्तिकप्रयमे 

दिने। नैनं इरिद्रया युक्त मिलत्वा कुष्कुमेः सह| 

तप्रलोहाष्द्कं तत्र गवामङ् प्रद् पयेत् | देदनञ्च प्रकृ 

व्यत लाङ्खले कचक्णयोः। सवा गोजातयः सख्या भवन्तये - 

तेन तदु । नानाव्याधिनिम्ब क्षा वेभेकं न संशयः” 
[3 [1 ॥ 

दथ गवां याल्लाप्रेशकःलादि । पूवाय धनिष्ठा च इन्दराग्नि- 

सौैस्यषारुणाः | एते शुभप्रदा जित्य गवां यानाप्रगेश- 

योः | छन्तराब्रयरो ध्यं िनोवालौ चतह धौ | ए- 

ष्यखरवणद्स्तेष खिलायामषटमोध च | गवां याल्लांम ङु 

दंत प्रस्थानं वा प्रवेधनम् | पथ्वस्तसय नश्धल्तिये चा- 

न्ये तृचारिणः। अज्ञ ङिकृजवारेष जवां यान्राप्रत्रेथ- 

योः | गमने गोविनागः सदत् प्रवे ब्टड्िष्यो बधः" । 

य गोमयक्ूटोड्खारः “भावे गोभयक्षुटन्त॒॒संपूच्य॒च्रङ्कया- 

ज्वितः। सार शुभदिनं प्राय. कुद्ालैस्तोलयेत्ततः । 

तैद संशोष तत् सं सत्वा य॒ णड कङ्पिणम् | फाल- 

गुने प्रतिक्ेदारे गततं" भत्वा निधापयेत् | ततो वपनक्रा- 

ञेत॒ ड्यत् सारविमोचनम् | विना सारेण यडधान्य 

वद्धंते न फलत्यपिः? । 

इरसामयीक्थनम् “था युगो हकर्स्याणथि्यौल 

सतख पाथिका | खड डचह्धब श्पौलञ्च पञ्चनी च हला- 

दकम् । पद्ह्स्ता भवेदोशा स्याणुः पञ्चवितस्तिकः | 

साङ्गं हस्तस्तु निर्योलो युगः कर्यसमानकः | निर्योलपा- 

शिका चेव अड्ड चज्ञस्तयेव च । द्ादशाक्कलमानो हि 

शौलोऽरल्िप्रमायक्षः | साङद्वादशस्टिां कायौ वा 

नवसुहका । ददा पञ्चनिकान्नया लौदाख्रा वससम्म- 

वा| च्ाब्न्धो मर्डसाकारः ख्टत पद्धुदयाङ्कलः। 

योक्गा हस्त चतुम्कञ् रन्ज; पञ्चुकरास्मिका । पञ्चाङ्क- 

लाविको हस्तो हस्तो या फालकः स्मृतः| अकस्य प- 

लेषषटशौ पाशिका च नउाङ्रला | एकविं शतिशल्यस्तु 

विद्कः परिकोत्ति तः । नवस तु सद्का(मड्) प्रयस्ता 
छषिकर्म्च | द्यं हि इलसानसी पराथरखनेम््ं ता। 

खदा क्वौ; कार्यां शुभदा लषिकम््णि। च्या 

युज्यमाना सा सामसी वाडनद्य च| विन्न पटे पदे 

कुर्यात् कषकाले न संशयः'* | 

खथ हलप्रसारण्कनलादि “बनकलोत्तररोह्िण्यां ब्दगमृलपु- 

नवेखौ । एषदृश्रव रस्त कया इलिप्सारणाम् । इल- 

प्रसारणं कार्थ केके शखडड्वे । शक न्द् जो ववा- 

छथि 

रेष यथिजस्य विगेष्तः। भौम।कंदिसमे चेव तथेव 

शनिवासरे | रषिकम्प्रसमारम्भो राच्योपदरवमादियेत् | 

दशस्ये कादशौ पैव तोया पञ्चमी तथा | त्रयोदशौ 

तृतोया च सप्रमो च श्युभाव्धा। शद्धक्षयः प्रतिपदि 

ददशां बधबन्धनम् । बद्धविन्नकरौ ष्टी कुड; कषक 

नाभिनौ । इन्तवष्टमो बलवा त् नवमी शसयबातिनो। 

चतु कोटजनन सवं हन्ति चलो । इषे भने च 

कन्यायां युम्ने धनुषि इखकरे | एतेष शुभलग्नष॒ कु 

श्वा इजप्रसाःणम् । मेष्लग्न पशु इन्दात् कर्कटे ज- 

लजात् भयम् | {सिंहे चौरभयद्धव कम्म सर्पभयं 

तथा। मकरे शसटनाथः स्यात् ठलायां प्राणसंशयः । 

त्ःज्ञग्न' प्रयल्ेन छषारम्पं विचारपरेत् | शुभेऽकै 

चन्द्रसंयुक्त एकायुग्मेन वाससा | गशुकएष्यौल गन्धे 

पूजयित्वा यथायिधि । एयि्ौ लसंयुक्तां शुद्धे 

प्रजापतिम् | अग्ने: प्रदक्षिणं लत्वा भूरि दक्वा ख 

दक्षिणाम् । फालायः स्वयासंयुक्त' त्वा च मधरलेपनम् । 

अहेः क्रोडे वामपा कुरा लप्रसारणम् । अर्तव्यो 

बासयो व्यासः एूरामः पराशरः । सम्प. चान" दि 

देवं कुया इलिप्रसारणम् । ष्णौ टौ इले ज्ाष्यौ रङ्गा 
षा क्ृष्णलोहितौ । रखपाभ्णौ तयोःखञाष्यपी नवन्या च 

हतेन च | उनत्तराभिखखो भूत्या इन्द्रायाष्यं * निवेद- 

येत् । शुक्षपष्यसमायुक्र' दधिच्तोरखमन्वितम् । षष्टि 
कर देवेश ! म्टइाणाय्य ̀  शचीपते! | निविष्टो विष्टरे 

भक्तः सस्थप्य जाहनी शितौ । प्रणमेदासवं देवं म- 
इषो महःकटिप्॑छग्द्धशा- 

ङग.लकणेकः | स्वशुङ्गस्तया दच्च: रष गकम {ख । 

इनप्रसारणं काट" नोरुगभिष्टषकरषक; | डिप्ररेखा न 

कत्तव्या यवा प्राह पराशरः। रका तिशूस्लथा पञ्च 

लरेखाः प्र्ो्तिताः | एका जयकरी रेखा तृतीया 

चाथैखिद्धिदा। पञ्चमाख्यात् यारेखा बङ्शसखप्रदा- 

यिनी | इसप्रबाहकाले त॒ कूम त्पदब्रेहदि । ग्ड 
खौ न्यते तख तथा चाभ्निभयं भवेत् । फालोतृपाटे च 

मङ्ग च देशत्यागो भवेदृष्ुवम् । लाद्भलो भिद्यते वापि 

मरभृलख विनशवरति | ्थ्ाभङ्गोभवेहापि कंषको जोव- 

नाक्तमः । श्वातुनायो युगे भग्ने भौये च शिते टषः। 

योक्घाच्छदे च रोगः खात् शखहानिच जायते | निपाति 

कषकख्यापि कष्ट खात् रूगजमन्द्रि । लप्रबा काले 

ठ गौरेकः प्रपतेव्दि। च्वरातिषाररोगेण भादुषो 

न्न ानेन कषकः | 

अ 
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स्वियते तदा । ले प्रवद्धमाने त॒ इषो धावन् यदि ब- 

ज्ञत् । किभङ्खो भवेत्तख पीडा चापि शरोरजा। 

लप्रबाहमालन्तु गौरेको न्दते यद्) नासालौद्' 

परकृत तदा शद चतुयुं खम् । प्रवाहान्भर क्रमालन्त॒ 

गौरेकः खनते यदि । अन्यख ठेहनं कुयात् तदा शख' 

चतयुं णस् । इले प्रवदमाने तु शकत यदा खवेत् । 

शश्यटटिः शडत्पाते मृत्ने वन्या प्रजायते । इलप्रसारणं 

येन न छतं सटगकुम्मयोः | कुतस्त्य कषाण्ख फलाशा 

छषिकम््ंखि | इहलप्रसारणं नेवं छत्वा यः कषैणं च- 

रेत्, केवलं बलदपेण स रोति श्घिंदटया। श्रत् 

इवणसमा माघे कुम्भ रजतसन्निभा | चेले ताख्रसमा 

ख्याता धान्यतुल्या च माधवे । च्चे सदेव विज्ञेया 

च्ाघाढे करहृमाह्वया । निष्कला ककटे चेव इलेरुत्या- 

टता द या") तथाच पराशरः | “हेमन्ते कषरते डम । 

वसन्ते ता्नरौभ्यकम् । धान्य निदावकले तु दारिद्रयन्त 

चनागसे'? | 

अथ ब्रीजस्यापनविधिः- “मावे वा फा्युने वापि सवैवोजसव 

शध 

सङ्ग हः । ओप्येदातमे सम्यक् नो हारे विनिधापयेत् | 

वीजस्य पुटिकां जत्व। निधानं तल् शोधयेत् | बौजं 

निधानस'मिचर फलहानिकरं परम् | रक्षन्तु य- 

दोजं फलं फलति निर्भरम् । एकद्छप प्रयत्नेन तख्मादवीजं 

समाहरेत् । चददं एटकं बहधा तृणं दिन्ददरात् विनि- 

मतम् । अच्छन्नतुणक हासिन् शधिः खात्तृणप्रिता | 

न वलमोके न गोख्याने न प्रटतानिकेतने। न च बन्ध्या 

वति गे वीजस्थापनमाचरेत् | नोच्छिष्टः संस.गेहोज 

नच नारी रजस्वला। न बन्ध्या गुर्विणी चेव न च सद्यः- 

प्रदधतिका | दतं तेलञ्च॒ तक्रञ्च प्रदीपं लवणं तथा| 

बीजोपार श्चमेखापि षको नैव कारयेत्" | तथाच 

माम्य: “दोपाभ्निधूषसंद्ट्ट' दृष्या चोपडतन्च यत् | 

वज्ञेनौयं चदा वीज यद्ग" पिघापितम् | मोधितं 

वीजसंमिच्र भ्वान्या न॒ निर्भपेत् कचित् | निधानं 

गुण्डसंभिश्रः तद्रीजं बरन्ध्यतां व्रजेत् | शषाणसार 

केदारटषलाद्भःलकाद्यः | स्वै ते बन्धद्रतां यान्ति वीजे 

बन्धवरत्वमागते | निल्लघान्धयवादौीनां दिधिरेष प्रकौ- 

नतित; । वोज वल्नमतः क्यात् बौ जमृलाः फलादयः '" । 

बौजवपनविधिः “वैशाखे वपनं श्रेष्ठ ज्यो तु मध्यमं 

श्रत् । स्ाषादे चानः प्राह्धः सावे चाध- 

माधमम् । रोप्णाधेन्त॒ वौजानां शुचौ वपनसु- 
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न्तमम् । स्रावणे चावमं प्रोक्तं भाद्र उेवाधसाध- 

मम् । उत्तरावयभजन्दरमेतपेल दुधा । इस्ता 

यामथ रेवल्यां बौजवापनखत्तमम् । विष्ण वू्वविशा 

खासु य धरौद्रानिलाद्ष | वीजानां वपन' लत्वा 

वोज ` प्राप्नोति मानवः|| वप्रने रोपणे ॐव वार- 

सुन्मः भिवजयेत् । मूषिकाणां भय भौमे मन्द् 

शलभकोटयोः | न वापयेत्िथौ रक्तो ल्षोणे सोभ 

विशेषतः | एव सम्यक प्रयुञ्ानः शद्यटद्धिमवाम्,यात् । 

च््ान्ते लिदिनः खाद्धमाष्राढादौ तथैव च| वपन 

सव गसखानां फलार्थगँ ठषकस्यजेत्'? | तथ! च वराः 

““इषान्ते मिथुनादौ च व्रीयद्ानि रजस्वला । वीज 

न वापयेत्तन्र जनः पापादिनश्यति । सगशिरसि 

निहत्ते रौ द्रपादऽम्ुवाचौ भवति तमती च्छा भाखर 

लौोण्यद्ानि । यदि वपति छषाखः क्षेल्रमासाद्य वीज न 

भवति फ़ललाभो दारूणस्रात्र कालः | हसेन वारिखा 

सिक्तं वीजः शान्तमनाः शुचिः। इन्द्रं चिते स- 

भाषाय सख्य इटिनिय' वपेत् | छत्वा धान्यख 

एख्याह कषका टमानसाः ! प्राङ्खखाः कलस ` 

कलवा. पठे जुम न््रखुत्तमम् । आँ वद्धे ! हेमगभासि व- 

शखफलप्रे ! । वद्खपूञ्छं ! नमस्तुभ्य' वश्ुपूर्ास्तु मे 

भिः । रोपयिष्णामि धान्यानां ह्चदीजानि प्रा्टषि । 

शस्या भवन्तु ऊष्का धनधान्यस्छद्धिभिः । वासवो 

नित्यव्ी खाच्नित्यवर्षांसतु तोयदाः । शद्यसम्यत्तयः 

सर्वाः सफलाः सन्तु नोरुजः | इति प्रणम्य व- 

धां कशषकान् तपायसेः । भोजयिता ब्डो भूरि 

निषिननां कुरुते कपिम” । 

अथ मदिकादानम् | “वौजख्छ वपन कत्वा सदिकां तन् 

दापयेत् । विना रदि(मडई) प्रदानेन सखजन्द न जायते”। 

छथ धान्यरौपणविधिः “वपन रोपणशौव वीज" खाद्भ- 

याककस्,। वपन गदनिभ्स क्तं रोप सगद्' 

विडः | वीजाकषेणमाचरेत् । 

न॒ फरन्ति केदारसंख्िताः । 

इस्तान्तर' काकेटे च सिंहे हरषद्ेमेव च । रोपणः 

सवधान्यानां कन्यायां चतुरङ्कलस्'” । 

धान्टकडनस् “ाबाटे श्रवणे चैव घान्यमाकट्यै- 

न॒ टच्तद्ट्पधान्यानां 

टद्बोजा त्ताः 

द्बुधः । अनानन्त यद्बाव्य' यथा बौज्ञ' तवेव हि । 

भाद्रे च कठ़येद्धान्यमटृ्टौ कपितत्परः । भाद्रे चाद्खं- 

फलप्राप्चिः फलाशा नेव चश्िने। न निलनृमौ घा- 
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न्यानां कुर्यात् कडूनरोपणे । न च सारप्रदानन्तु टण- 

माल्रन्तु योधयेत्” । 

धान्यनित्ल, शोकरणम् = “नष्यञ्रमपि यद्धान्यनलतवा 

दखवछितस् । न सष्य् फलमाप्नोति टखच्ीण 

टंभिगेषेद् । कलोरभाद्रयोग्छंध्ये यदान्या निस्त, 

भवेत् | लशैरपि त सम्प्र थं तदधान्य दिगुख' भवेत् । 

दिवारनाश्चिने भासि लता धान्यन्त निक्त, णस् । 

च्य पार्षःःगेन चडि धान्य फलति माषवत् । 

तञ्ात् सव प्रयतेन निस्त, णां कारयेत् रषि । नित, - 

शा दि छप्राया(नां क्षिः कामदुघा भवेत्" । 

अय भाद्र जर्चमोचनम् “नेरव्चायें हि धान्यानां जलं 

भाद्रे विसोचयेत् | स॒लमालरन्तु संस्याध्य कारयेच्जजमो- 

यस् ¡¦ भादर च जलसम्य ये धान्य विविधवाधकेः | 

प्रपौडतं कष्राणानां न धते फलसत्तमम्"” | 

धान्यव्याधिष्ठण्ड़नसन्लः “अँ सिद्धिः, य॒रुषादेभ्यो 

नतः । स्वस्ति, हिमगिरि शिखरात् द्खवान्द् न्दु घबरल- 

श्ख्रतटात् नन्द्नवनसङ्गशात् परमेच्चरपरमभङारक 

मइाराजाधिराजग्ौमद्रामभद्रपादा विजयिन सशदरत- 

टावस्ितनानादेशागनवानरकोटिलचाखगरण्य' खरतर- 

नखरातितीच्छ हस्तमड् लाङ्ग,ल' ठोलागमनससड.तवा- 

तवेगाबचृतपव्वं तशतं पर चक्रप्रमथनं पवनद्तं चच इनम- 

न्तमान्नापवनि अखुक्खामे अरकगो तख चौमतो ऽख कख 

खर्चे राता भोन्मा उटा गाञ्िया भोन्मी गमी 

दरोदौ पारडरखख्डो सश्हिषागड़ी भलिष्टद्ग॒भश्डरा 

शूत्यादयः तालजङ्घः चटकशुकन्छूकर सहगसहिषमूभिकन- 

राहपतद्कादयः व्व शसो पयातिभो यदि त्वदौयवचनेन् 

न त्यजन्ति तद् तान् वज्ञला्ग येन वाड्विष्रौति । 
च्मौयां स्रौ श्रीं नमः| 

भतान्तरे धान्यव्याधरिखण्डनमन्वः “ओँ सिद्धिः, गुट पादेभ्यो 

नमः | चआ्रौरामचन्दरचरखेभ्यो नमः} . खस्ति; ह्िग- 

गिरिशिखरात् गद्धकन्द्न्दुधबलशिलातटात् नन्द्नवन- 

सष्भाशात् परमेश्वरपरमभट़ारक्महाराजाधिराजयची- 

मद्रामुभटरूषादाः कुशलिनः सरुद्रतटावस्यितनानारेशाग- 

तवानरक्ोटिलन्नाखगग्यं खरतरनखरातितोल्छ हस्तस्- 

ह्लाद्गःलं लौलागमनसखद नवातवेगाबधूतपर्वतशवं पर- 

शक्रप्रसथनं पवनरुतं च्रीमन्न' इन्बन्तमान्नापन्तद् १. 

असुमस्रामे. कश्ुकगोन्रख चरौ अस्कय अद्धर्डच्ेने 

भोन्धा--भोम्प्ी--ष्ाणएडरख्खो-गान्वो-पूखिष्दद्गयरादिराग- 

च्छलेन लिषुटी नाम राच्सौ सप्र पुल्ानादाय विविधविन्न' 

समा चरन्त्यवतिषठते, ददं सदौयशासनलिखनजवगलव तां 

पापरा्षसौं सपुलबान्धवां वजदर्डाधिकलाङ्ग, लदश : 
खरतरनखरेच विदथं दक्षिणसखद्र लवखाम्ब धौ 

खगडशः प्रथिवेद्ि, यद्यत्र त्ववा च्षणलपि पिलम्बयते 

तित्वं ेधरिखा पिला पवनेन माला चोञ्जनया 

शपरव्योऽसौलन्यधा माहं प्रभने त्व श्टर इति ओं 
घ्रां घौं तः” । १ 

दमं सन्त्र विल्वकरटकेन केतके लिष्वित्वा खक्तकेषटेना- 

द्वारे चेच शन्यां श खमध्ये मञ्च रीष बन्धयेत् । 

पाटान्तरञ्च लिखिल्वाऽलक्तकेनैतन्दन्न भे घु बन्धयेत् । 

न व्याधिकीटहहिसाणां भयं तत्रं भवेत् कचित्" । 

अथ जलरच्चणम् । आचिने कात्िंक्ते चेव "ान्यख जलर- 

चणम् । न ठतं बेन मूध तस्य का श्वाना । 

यथा दुलारी करुते कनस्तौपरिरक्षणम् । तधा संर- 

तयेत् वारि शरत्काले समागते । ` 

अथ कात्तिंकसंक्रान््यां नरूरोपणस् “"धटप्रवेगसं क्रान्त्यां रोप 

यत्त, नलं तथा । कैदारोधानक्ोये च कपतं ठप्रकः 

चिः । गन्धैः ष्च धूपे श्वस्ते विथेषतः । 
पूञायित्वा नलं नल पूजयेद्धान्यदचकान् । दधिभक्तञ्च ने 

बेद्य' पायसञ्च विेषतः । ततो दद्यात् प्रयत्नेन ताला- 

रिशखनेव च" । तन् मन्त्रः । ^बालकास्तरुणा टड़ाः 

सन्तिये धान्दडचकाः | च्यंल्ासापि कनिढावा सगदा 

निर्गदाख ये । आओान्नेवा भोरसेनदखध रामभद्र च एधोपरि। 

ताद्धिता नलदण्डेन सवे चख्.ः सभपुष्पिताः । 

 समएव्यत्वमासाद्य फलन्वाशु च निभेरम् । छस्य, भवन्तु 

सष्का घनधान्यसगन्विताः | रोपयित्वा नसं चेते म- 

न्त्र धामेन च क्रमात् | धान्यष्ट्धिं परां प्राप्य नन्द्न्ति 

कषक। जनाः | नलन्तु धटलसंक्रान्त्थं चेत्र नारोपयन्ति 

ये । विभा बन्धपष्पाच तेषां स षौन्यजातयः'° । 

अथ मार्गे खदिग्रहणस् । “ततो मर्गे त सम्प्रा केदार 

शुभवासरे । धान्यस्छ लवनं क्यात् खाद सदिदयं शुचिः। 

गम्धैः ष्ये धैय नैवेदोधा न्वटच्क्ान् । पूजयित्वा या- 
न्यायसीशाने लवनं चरेत् | ततस्तन्दस्तके छत्व। सम्म्, खं 

शीषेकान्वितस् | न व्य,दा कमपि कापि वजेन्लौनेन 

मन्द्रम् | सप्रपद्यां ततः पादं दत्वा ख्यनिकेतने । 

प्रविशग स्थापवेत्तत्, पुष्यगन्वादिपूजिनम् । न छाट्य- 

णं कुर्यात् कदाचिद्धरप्तौप्योः। श्रेणे खदिरो 

++ 
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५ साग भनतान्यफलप्रदः | साङ्ध छटिदयं साग योऽ- 

छित्वा लवनञ्चुरेत्। पटे पटे विफलता तख धान्य 

क्तो ष्टे रौद्रे मवे तधा सौम पुष्पे हसख्तानि- 

सोत्तर । धान्यच्छेद्ं प्रशंसन्ति भूलश्वस्णयोरपि । 

व्वतोपाति च भद्रायां रिक्तायां वैटतौ तया । मौमाकि- 

बधवारेषुं खषिरुंखहं त्यजेत्"? । 

थ सगे मेधिरोपणस् “छत्वा तु खलकं मागे सभं गोम- 

यलेषितम् । रोप्य प्रव्नेन तन् मेधिः शएमेऽनि । 

स््रोनाग्ता लषकेः कायां मेधि खिकमासछरे | मेषेयुं - 

सेन लप्रकः शस्यढद्धिमवाश्यात् । न्यस्रोध; बप्रपो 

वा ग्री शाल्मलिस्तथा । चआौदुम्बरो वरेपेण 

अन्योवा चीरवां स्तरः ¡ वटादीनासभावे ठ कायां स्त्री 

नामधारिका । बैजयन्तीयुता भेभि्निंम्बसरपरकिता,। 

धान्यक्तेशरसंयुक्ता टणमदटजङ्ञान्विता । अच्खिता ग्न 

पुष्पाभ्यां सेधिः शखदखप्रदा ; पौषे सेधिने चारोणा 

क्र.राहे चवे तथा । शखडद्धिकरी मागें पौषे शख- 

च्षयङ्री । कपिल्यविल्ववंशानां ठखरान्नां तपैव च । 
1, 
| मेधिः काथं न्नैव यदोच्छे दानः शुभम् 

अथ पौरे पुधययात्राकघनम् “अखरख्डिति ततो वान्ये 

पतैमे मासि शुभे दिने । एषप्रयालां जनाः कुरटरन्योन्य' 

केत्रसन्निमौ । परमाच्नञ्च तत्रैव व्यञ्जनेकपं तृखमांसजेः | 

निरामिषेस्तथा दिव्य हिङ्कमारी चसंयुतेः । दधिभिख 

+ला इग्धे राज्छपायस्षमिचितेः । नानाफलेच मू- 

सेच मिषटपिष्टकविस्तरःः | एभिः च्टो कितं लत्वा तदन्न 

कदलोद्ले । भोञयेयुजेनाः सवै यचादद्वषुरःसराः । 

चाचम्य च ततस्तत्र चन्द्नेञ् चतुःसमैः । अन्टोन्य' लेपनं 

कषयं सत लेः पकः छगन्विभिः । = कर्मरवार्तिं दिव्य 

तम्ब लं गन्वधूपितस् । मच्षयेषुः प्रप्ख' परिधाय 

नवाम्बरम् । प्ये राभर णं लत्वा नसछत्य शचोपःतिम् | 

गोतेवैादयश्च चटयेञ कुच्यस्लत्र महोत्सवम् । ततस्तु 

भिता; सवै मन्त्रः ञ्लोकचतदयस् । हस्तसंपुटकं शत्वा 

प युर्वीच्छ भास्करम् | च्तेलं उाखरिते धास्ये तव 

देव ! प्रसादतः } यषद्रन्तु सिताः सर्वे शखानि शुभका- 

रकाः | मनसा क््ड्रणा याचा ये चःखाङ्ं (विरोधिन | 

ते सर्द प्रणम यान्तु दुष्प्रयाल्ाव्रनावतः । धान्यददियै- 

शोटड्धिः प्रह्वः पुव्रदारयोः । राजलम्सानश्दधिश्च गवां 

ेडिस्तयैव च | भन्तरशासनवद्धिख्च लच्छोड्िरखर्चिं- 

शस् । अस्माकमस्तु सतत यावत् पूष्ण न वतुषरः। 
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ततः प्रदिताः स्वँ वजेयुः निकेतनम् । न भोजन 

नः कबं सतखजन्नहनि मानवाः । हिताय सतेलोकानां 

षुषव्रयाद्वा मनोहरा । रा प्रराशरेष्येयं छता स्वायसा 

धिनी । तद्धादियं प्रयन्नेन एषयरयाल्ना विधानतः । सब 

विन्नप्रशन््यथे' काय्यं शखसख दद्य । पुष्यानां न 

कर्वन्ति ये जना धघनग्विंताः| न विन्नोपशमस्त घां कुत- 

स्तदत्सरे सुखम् ¦ पौप्रे माकि ततः कुँ ्ान्यच्छेद् 

विचच्चः । सह् यत्वा यथायोयमादकेन प्रम पयेत् । 

सप्रमाष्य च तद्ान्य यवालाभं प्रबन्धयेत् । प्रमादेनापि 

पौषे त व्ययं तख ॒न कारयेत् । सापनं सभ शखानां वा- 

सावन्ते^म शोत्ति तम् । धान्रनां दचिणावत्तं मापनं 

च्वयकारकम् | वामावतेन इखट्ं धान्रहृङ्धिकरं परम्" । 

आढ्कलक्षणसम् ““दादशाङ्कुलकेस्छानेरादट्कः परिकोततितः। 

जे स्मातक न्नुन्नागकतमादकङत्तमम् । ` कयिल्यपकंटीनि- 

म्बजनितं देनग्रवङ्खं नम्" । 

अथ धानयरस्थापनम् । हस्ते सातौ च धुषदरायां रेवन्याञ्च 

प्रजापतौ । यमम्लोत्तरो सौम्ये मघायाञ्च पुनवेसौ । जीवे 

सोमे श्टगोवांरे निधने क्र.रवजिते। सौनलग्ने शुभे कन्त 

धान््रस्यापनश्त्तमस्'' । 

जपिकत्त व्यतायां विशेषो इडहतृपराशरसं° दर्भितोयथा 

` ““तःप्नर' ग्ट इहस्यख कर्मांचार' कलौ युगे। धनं साधारणं 

साच्ाञ्चतवैषेक्रमागतम् । बुश्रा क सख्मवच्या{सि पाराश- 

रप्रचोदितम्। षटकमेरडितोविग्रः शित समाश्रयेत् । 

हीनाङ्ग व्याधिसंदुक्तः प्रा होनञ्च इ्बलम् । छुद्यक्त 

इषितं चरान्तसनडवाह् न दाङ्येत् । स्थिराङ्ग नौरजं 

हप्र शान" पर्डविव जितस् । अष्टः सवलभा रसन 
वाह त॒ वाहयेत् । वाद्येदधिवसस्याधं पश्चात् स्नानः स- 

माचरेत् | कुगपेने लपि कुया खया पेदस' दम् । ब 

न्घन पालन रचा दिजः कुरथ्यातुग्ट छौ गवाम् । वद्या? 

यज्लतो रच्छा वकषन्ते ते यथाक्रमम् । नदूरे तास्तु मो 

क्तव्याञ्रख्याय कदाचन | दूरे गावञ्चरन्यो वै न भवनि 

प्युभायमाः । प्रातरेव हि दोग्धव्या दद्याः सायः तया 

ग्ट | दोग्धु विप्यैे नैव बङ्धन्ते ताः कदाचन | ख- 

नादेयलय' भुक्ता खबन्तयचुदिन' षयः । तद्करवतादीनां 

पूज्या गावः कथचन ताः । यस्याः शिरसि बद्भास्ते स्क- 

न्दे शिवः खछ,तः। छ विष्णुस्तथा तस्थौ सतयख्च- 

र्थेष् तु| या अन्या टेवनाः काचित्तखा लोभद्व ताः 

स्थिताः । कवैटेवयौ गौसु तष्य चद्धक्तितो हरि; । 
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रत्ति ्सर्भनात्मापं पयसा पोषयन्ति याः | प्रापयन्ति 

दितं दत्ताः वृज्या गावः कथन्न ता; । यच्छफा हतभमेस्तु 

उद्यतः पाशुखंचयः | प्रोथयेत् पुरुष्खनो वन्दा 

गावः कथन्न ताः । शलदा त्र हि यथास्तु पिः एनानि 

पातकम् । किमपृच्य हि तद्या गोरिति पाराशरोऽ 

जदीत् । गौरषल्या र दोग्धव्या नचैव गरमेसन्िनी । 

प्रता च दशादहार्वागदोग्धा चेच्नरक' जजेत् । इबला 

व्याचिसंयुक्घय पुष्पिता या हिवक्तभः | सा साधभिने दो- 

ग्धव्या विभिः घखमोध॑सुभिः । कुलान्ते एषिता गावः 

कृलान्ते बद्वस्ति्ाः। कुलान्ने चलचित्तास्दी कुलान्ते 

बन्वुविखदह्ः। एकतर थिवी सवां सरेलवनकानना । 

ता गौ ज्यायसी साच्ारेकनोभयनोखखी | यथोक्तवि- 

भिना यस्ता वै; पाल्यास्तु पूजिताः | णलयेत् पूजय- 

च्रेताःसप्रेव्येह च भोदते | दच्िणाभिष्ख्ा गाव उत्त 

राभिखखा अपि । वन्धनोयाख्धेलास्तु न च प्राकपि- 
भाग्खाः | गोषटषवाजिशालायां इतीच्छ' लोहदात्र- 

अस् । स्याष्यन्हु सवेदा तश्ां गवि लुप्रविभोच्षणात् । 
भावौ हेथाः सदा रच्धाः पोष्याः पाल्या स्वेदा । ताड- 

यन्ति चतरे पापा बे चाकर्षेन्ति ता भराः | नरके पच्य 

न्तेऽ कानि श्वारेषे च प्रपीडिताः। विपन्य न दण्डेन 

पालकस्तां निवत्त येत् | गच्छ गच्छेति तां ब्रुयान््याभा- 

भैरिति वारयेत् । संस्प.शन गां नमस्क त्य कुया तान्तु ५. 
दक्चिणम् । प्रदक्षिणोलता तेन सप्पा वस्न्वरा । तणो- 

दकादिशंयुक्त यः प्रदद्याङवाङ्किकभ् । सोऽश्वभेधसमं परयः 

लभते नात्र स'गयः ¡ घरथिव्यां यानि तौर्थानि ससुद्राच 

सरांसि च | गवां प्ट ङोटकच्ाने कलां ना हन्ति पोडशोम् । 

कृतम्तघां हि पापानि येप्ं ग्टहमलदभुः,तम् } सततः 

उानवद्छाभिर्गभिः स्त्रीभिरिव स्वयम् । नाद्धशाशोव 

गावश्च कुशभेक्गं दविधा लतम् | तिषन््येकत्र म 

न्तराणि हविरेकल्र तिति | गोभियंज्नाः प्रवतन्ते गो- 

भिरेव; प्रतिषिाः। मोभिवेदाः सख्गोणा; सुपद््ग- 

पटक्रमाः। सौरमेयस्तु तद्या एष्तोऽ्यस्य ताः 

स्विनः | वसनि इदयं नित्यन्ारो सध्ये यसषन्वि ये | 

ते उख्यपुरुषाः नौ एवां नाकेऽपि दलभाच्च ने | ग्टङ्ग- 

खले श्वि) प्रह्मा एटङ्मध्ये तु तेशवः ; ग्टद्धापे शङ्र' 

विध्चाव्ववेद्धिवाः प्रचिष्ठिताः। ग्ट सईतोर्वानि 

स्यावराणि चराणि च| स्वे देका; स्विता रे सवदेव- 

मयी हि गौः) ललाटां धिता देवी नासामष्ये त 
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षशमखः | कम्बलाश्तरौ नागौ तत्के त॒ व्यवस्थि- 

तौ । सितौ तखाञ्च सौ रभ्यात्तुपोः शशिभास्करौ । 

दन्तेषु वसवयाटौ जिह्वायां वरुणः स्थितः । सरस्वती 

च इङ्ारे यमयच्तौ च गण्डयोः । ऋष्यो रोमकूपेष 

प्रस्तावे जाद्कवोजलम् । काचिन्दौ गोभये तखा अपरा 

देवतास्तथा | अष्टाविंश्तिटेवानां कोदया लोमसु ताः 

स्थिताः । उद्रे गाङपत्योऽग्निद् द गे दच्िणस्तथा । 

ख्खे चाहवनोयस्तु चावसग्यस्तु च कुच्चिष् | रखवःयो 

वत्तते गोपु ताडने क्रोधवजितः। महतीं चियमाप्रो- 

ति ख्छगलोके महीयते ! कुल्यं तखा न लङ्क त परतिग- 

न्ध न वजयेत् | यावजिजघति तद्गन्धं तावत्पुर्य प्रव- 

इ्ते। यो गां परटखिनीं दव्यात्तरुणीं वल्घसंयुताम् । 

शिवद्यायतन" दत्त दत्तन्तेन च विश्वकम् । उक्ता गौ- 

वेधसा ष्टा त्य हा त्मादनाय च । तंरूत्मादितशस्छ न 

सर्वमेतद्धि धार्यते। यज्चौतान् पालयेत् यल्नात् वर्धयेद्धौव 

यतत; | जगन्ति तेन सर्वाणि सात्तात् शट्: पालितानि 

च । यावद्गोपालने एग्टसक्त' पूव मनीषिभिः उ- 

च्ोऽपि पालने तेषां फल दशगुणं भवेत् । ज गदेतदट्- 

टत सवमनडदभि्चरा चरम् | रष एष रतोरच्छः पाल- 

नौयस्तु सवदा । धर्मोयं भलले साचचाद् हणा ितका- 

रिणा | त्रौलोक्यधारशायालमच्रानाञ्च प्र्तये। अ~ 

नादेयानि चासानि विध्व'सन्ति सुकामतः। भ्नेमिता 

भूतल दूर रुच्वाणद्खो न पजयेत् । उत्पादयलि शखानि 

सरवन्ति वन्ति च। व्यानयन्नि द्वीयःस्यमुच्छोवा 

कोऽधिको भवि | स्कन्धेन दूराद वन्ति भारमन्रादि- 

कानां न च भच्लयन्ति। खौोयेन जीवेन परस्य जीवं रक्तन्ति 

पुष्णन्ति विवर्रयन्तिं । पुण्यास्तु गावो वङ्धातले मां धि- 

भ्त्यलं रषटगगभेभारम् । भारः एधिव्या दश्ताड्डिताया 

एकस्य चाष्णो हापि साधृवाचः । एकेन दत्तेन उषेग 

येन दत्ता भवेवुद् श सौरभेया; । दाने पीय धरणो 

समानो तखाद्,घात् पृज्ितमस्ति नान्यत् । उत्पाद्य श- 

चयानि तुरुद्धरन्ति तदेव भूयः सकल' वहन्ति । म भार- 

खिच्चाः प्रबदन्ति किद्धिददोटषाडायति जोवलोकः । 

तृतीयेऽङ्कि चतुर्थे वा यदवो दृढोभवेत् | तदानसान 

भेतव्य मेव प्राग बलस च | नाखावेधनकीलन्त॒ खा- 

दिर' वाथ ओशपम् । दाद्'णाङ्गलकङ्काय्यंन्तजन्न स्तणि 

समे चवा) शावा हिपानां ृषगोहयानां तां वास्यदिग- 

हारवतीं विद्ध्यात् । सौम्यां ककुवरदारवती' छशोभान्ते - 
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घां शमिच्छन् हडितमात्मनञ्च | गावोषषो वा हयदहस्तिनो 

वां खन्ये ऽपि स्वे पशवो दिजन्द्राः | याम्यालखा 

नैव तु उन्तरटिडःमखांसकास्ते खलु बन्धनोयाः | शा- 

लाप्रवेशे दष्योषनयूना राज्ञापि. यल्नाङइयकञ्चराणाम् । 

च्गेमञ्च सप्राचिषि शास्तयुक्त' कर्यथाद्िधिन्नो दिजपूजनञ्च । 

खाद्गल' तत् प्रवच्छाभि यत्का" रत् पमाणतः। लीशाया- 

स्तथा मानं प्रतोटख युगख्य च | चत्वारि'शत्तथाचाषटा- 

बद्ुलानि कुहः (हलः) ख, तः | अथा ामोऽङकलेभां चो 

इलौशावेधतच्च यः | पोड़रेव तु तस्याधः षड विशति 
रथोपरि । वेधस्तथा च कत्त व्यः प्रमाखेन षडङ्कलः । 

अषटाङ्कनसूरस्तस्व वेधां " प्रकल्पयेत् । पीवा दशा- 

कला चोद" हस्तपराहो ततः खतः । चङ्ग ले चाट 
` निस्तत् खाद्ेधः सात् प्रतिद्धारकः। तखावस्ता- 

खद्धत्वारि स॒ वेधञ्चतुरङकलः | प्रतिहारी शुभा 

काय्यं तदे ध्त्यङ्कलो भवेत् । पञ्चाङ्ग, लखरस्तस्याः सो- 

रस्येति विभाजनम् | यत्व शिरसोधार््य* स्ततल- 

प्रमाणकस् | कद्,लानि तया चाश उरसः युता 

ख,ता | बन्ध दहः प्रतोह्णारौ षडनरि'शदङ्कः ला भवेत्, 

छतीच्छा लोहपाल्यख उक्ता दामादिदारक्त् | न सौरं 

च्तोरद्च्स्छ न विल्वपिचमर्दथोः । इत्यादीनां हि कुर्वाणो 

न नन्दति चिर ग्ट्धी | प्राञ्चला सप्रहस्तातु हलौगा 

विदुषां मना । तखाः (दशायाः) वेधः सवर्णा याः कार्ययो नव- 

वितस्तिभिः । उच्चा्तयोनं तत्क यत्कोर्तिन्नौ तौ प्रकी- 

तितौ । प्रमादतस्तु ताः कुवैन् सशख्यो गण्यते ग्टही। 

नो चोद्कहषमानेन तजन्नास्तां प्रवदन्ति हि । चतुहेस्त 

दुगं कार्य" खकन्धस्यानेऽपचन्द्रवत । भेषश्टङ्गयराः कद्- 

म्ब सालधवदूमश्च च | सम्या (संपिवेधा्व हिः काय्यं 

द्शाङ्कुलप्रमाणिका | तन्म्ाने च प्रबारो च तदन्तरश्शा- 

ङ्ग.लम् । प्रतोद्विषभसन्वि ‰णवञ्च चतुःक्रः | तदये 

त प्रक्तव्या यवाक्रारातु लोहवत् | हीनातिरिक्त' 

कर्तव्यः नेव किञ्चित्प्रमाणतः | क्यादनङ हां दैन्या- 

श्देन्यादच्चरकं ब्रजेत् | यथाऽभोष्टः यथाशोभं बाहकख 

प्रमाणतः | भूमे कप्णायालं तजन्नाः से वदन्ति 

्ि। योजन ठ हलसा प्रवक्षामि यथा तथा| 

श्र ठनचत्रसंयुक्त पुर्यो ऽदि तद्विधीयते | यत्र दिनि 

ठ बुध्येत तल काये विजानता | यत्र कत्य" हितः 
चापि पुण्य वा मनसि खरेत् | तत्र विद्वान् दिजः 

षण्य द्धि तददिषोयते । माडचाङ्ग' दिजः कत्वा ययो- 
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क्तविधिना गट्टी | दरव्यज्ञालालसारोख कर्मनो धर 

तः भिस् । प्रोक्ञिखन् मण्डलं इष्यधूषदौपेः समचयेन् | 

इन्द्राय च तथाश्चिभ्यां मरुद्धयञ्च तथा दिजः | कु्य- 

इलति विहान् उद्क्सञ्चयाय च| तथा कुमार्यै 

सौोताये अनुम तथा बलिम् | नमः स्वाहेति मन्ते ख 

संवाञ्छच्नात्मनः शुभस् | दधिगन्धाच्चतै : प्म: शमीपलं ~ 
स्तिलंस्तया । दन्धाद्{लं टषाण)च् तथाच्छप्राशनं ततः । 

रुषषगु सोरफाला हन्ना वा राजतेन वा। प्रलिण 

मधसपिंभ्यां क्या हं व ्रद-्ष्म् । अम्य च्णोमे रडलं 

कुयात् कत्वा सौरप्रवाहणम् । पुष्य" लाङ्लकल्याण' 

कलव्राखाय नमोऽच्तिति| सौतायाः स्थापनं कुयात् 

पाराशरषश्टपिं अरन् । रीता युञ्जत इ्यादौर्गन्त्ौःसौरः 

प्रवायेत् । दधिदरवाच्तेः पष्प : शमीष्व च एणगदेः 1 

सीतां पूज्य वशो भक्तोरक्तवस्तर विषाणके | सप्र धा- 

न्यानि चादाय प्रोच्चय पूवीखषखो हल । तानि दन्त्लो- 

णः क्ले किरन भृभों रषिः । न यवेन 

तिले नं जः कुर्याच क्ष्यम् | तदिह्ीनन्तु 

कुर्वाणः न प्रशंसन्ति टेवताः | तिलमालच्य् तं 

नोय" दस्िणस्याम्पतेरदं{शि | तेन दष्यन्ति पितरो या- 

वच्च निलविक्रवः | विक्रौणौते विलान॒ यस्तु तपंये- 
च्नण्दिवताः | विच्य पितरस्तन्तु प्रयान्नीव तिलैः 
सह । ऊषाजलं यवस्तम्बपत्रेभ्यो भूतले पतत् । पयो- 

दधिषटताद्यसतु तर्पयेत् सव्व देवताः । रेवपज्यन्यम्- 

सौरयोगात् कषिः प्रजायते । व्यापारात् एरुषसयापि 

लस्मा्तत्रोद्यतो भवेत् । शालीन् सशणकापासं वात्ता- 

कप्रश्टतीनि च | वापेत्यव्वं वीजानि सपवापौो न रौ- 

दति । चन्दरत्षये पतिर्धिपरो यो युनक्ति षान् कचित् । 

तत्पञ्चदशवर्घाखि त्वर्जन्ति पितरो हि तम् | चन्द्रक्षये 

दिजो विद्वान् यो भृङ्क्तं त॒ पराशनम् । भोक्त मासा- 

जितं पुण्य भवेदशनमस् तत् । चन्द्राकयोरतु संयोगे 

कुथः स्तीनिषेवणम् । सरोतोभोजिनस्तसख षमासं 
पितरोऽह्िताः | चन्द्रक्षये च यः कुयाञ्नरस्तरूनलन्त- 

नम् | तत्मखंस्या तस॒ भवन्ति 

वनस्पतिगते सोमे योऽष्यध्वान' व्रजेन्नरः । प्रभ्व्टदिज- 

ग्न, णहत्यका : । 

कर्माणं तं त्जन््यमरादयः | वासासीन्ट्प्रणाश्च यो 

रजकस्यामतिः लिपेत् । पिबन्ति पितरस्तख मासं व- 

स्त्रजलन्तु तत् । सौमक्तये दिजो याति. यत्कालसतु डता- 

शनम् । तदेव पिशा्पाम्नद्ग्धो नरकमाविशत् । 
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चऋष्टमो कामभोगेन, षष्ठी तेलोपभोगतः | कुडस्तु टन्त- 

काषेन ह्िनस्तयासप्रमं कुलम् । चन्द्राप्रतीतौः पुरुषस्तु 

दैवादद्यादगत्या यदि दन्तकम् । नराधिराजंः सह्ह- 

तस्तु तेन घातः लतः खात्मिरदेवतानाम् । तवराभ्थज्य 

विधाणानि गावद्धोव इषास्तथा । चरणाय पिसृज्न्े 

ओगवाच्निशि भोजयेन् । य उत्माद्ये ह शखानि रुवा- 

खि तुखचारिः । जगसव्वं ̀  टं यं स्तु युज्यन्त जिन्न 

ते इषाः । अनेकेन प्रदत्तेन दत्तः गोदशकम्भवेत् । य- 

द्र पेख स्थितो धन््ं: पृच्छन्ते किन्न ते इषाः । पाल्या- 

हि यल्लतस्ते ते वाहनोया यथाविधि । स याति नरक 

चोरः यो वाहृयत्यपालयन् । नाभिकाङ्गो न इीनाङ्खः 

एष्मिताङ्को न दूषितः । वाहनौयो हि शूद्रेण वाह- 

यन् ्षयमाभू यात् । वजंयेदुदुखदोषां ब गावो बै दोहने 

नरः। पाला वै यल्लतः सव्ये पालयन् शभा - 

यात् । अच्रा्मेनादक्षाणः ससज परमेश्वरः । अन्न - 
नाप्यायते सर्व्व" लौ लीक्य' सचराचरम् । अश्नरज्वं लति 

चान्ना्े' वाति चान्नाय मारुतः| ग्टह्भाति चाम्भसां 

र्य रसाननच्नाय रग्सिभिः। अन्न" प्राणो बलं चान्न 

मच्राञ्जोविनच्यते। अन्न सव्व चाधारः सव्वं 

मच प्रतिष्तिम् | सरादौनां हि सब्वेषामन्नं वीजं 

परं स्थितम् । तस्मादन्नात्मरं तत्व" न भूतं न भविष्य ति । 

ख्यौः एमा, घरणी नारी, अम्म्रोवोजन्दिवच्च तम् । यु- 

धालोतोयसंयोगादन्नादीनां हि स्वः। आआपोमूलं 

दहि सव्व सख स्वमपर च प्रतिडितम् । अतोऽ्तरसा द्याप 

आपः शुक्रः बल महः | सव्वंद्य वीजभापो वे सम 

मद्भिः समाडतम् । सद्य आष्यायना हयराषः आपो 

च्छतरा हतः । किञ्चित्कालं विनाऽच्रादैखभधिन्ति 

मनुजादयः | न जौवन्ति विना तासु तस्मादापोऽग्हतं 

खटतम् । दत्तानि चाद्धिरेत्छां किं न दत्तं चितौ भवेत् । 

तयाच्नेन परदत्तेन सै दत्त भवेदिह । अतोऽ्यन्नाथ- 

भावेन कत्तव्य कणं दिजः | यथोक्तोन विधानेन ला- 

इन्लादिपयोजनम् । सीते ! सौव्ये ! कुमारि ! त्व' 

देवि ! देवाचिते ! च्िये । सतृढ्ता हि यथा सिद्धा यथा 

न्मे सिद्धिदा भव । मरूत्द्छनोर्षिना नाश््रा सोतायाः 

ख्यापनं विना । विनाभ्य् चणरक्छा्थ' सवै" हरति रा- 

चतसः । वापने लवने सत्रे खले गन्त्लोप्रवाहखे । रेष 

एव विधिन्नेयो धान्यानाञ्च॒ प्रवेशने | देवतायतनो- 

द्याननिपातस्यानगोत्रजान् । सौमाश्सथानमूमिञ्च टच- 

कवि 
; 

च्छायाच्वितिः तवा । मूभि निखातवृपाञ्च अयन 

ख्यानमेव च । ऋन्यामपि हि चावाह्ांन कर्षेत् 

कथित् धराम् । नोपरां वाड्वेदुभूमिं वर्चाश्सकञ- 

कंरीटतास् । वाहयन्नप्रसत्तञ्च न नदीषएजिन' तथा । 

यद्यसौ वा येल्लोभात् दे धाहापि हि मानवः। चौयते सोऽ 

चिरात्ापात् सुपुलपगुबान्धवः । नरकं बोरतामिच्' 

पापीयान् याति चेनसा | . परकोयां योऽपद्ृत्य लषि- 

छद्वा हयेद्धराम् । स भूमिस्थन पापेन इयनन्तनरक' 

वकषेत् | न दूरे वाहयेत् चेत नचैवात्यन्तिके तथा| 

बाहयेन्न पथि चेल्र' वा हयन्द् ःखभाग् भेत् । केत षवेव' 

इतिं कुयात् याखद्रो नावलोकयेत् । न लङ्कयेत्मशु- 

यों वा नाभीयाद्याञ्च शूकरः | बन्धच्च वल्लतः कार्यो 
स्गयुलासनाय च । अन्राषयुपद्रव राजवतस्करादि- 

सस॒द्भवम् | संर चोत्छव तो यन्नाद्यख्ात् ग्टह्ात्यसतौ क- 

रात् । ` कष्लिन््ानवस्त वं॑ सत्वा धर्मा पेशम् । 
अनवद्यां शुभां ज्जिग्धां जलावगाहनच्चमास् | निम्नां 

हि वाह्येदुभूमिं यत्र॒ विरमते जलम् | वाहयेन 

जलाभ्ये पुष्ट ससेकसम्वे। शारदखञ्धनेःस्थाने क- 

लम्ब वाप्येइ्लीो । अर्था ् काञ्च कार्पासं तदन्यत्तु 

हेमनम् । वसन्तो ् कालोयमपशच क्िगधे मं तदिदः । 

केदारेषु तथा शालोन् जलोपान्त षु देच्तवः | इन्ताकशा- 

कमलानि कन्दानि च जलान्तिके । ददिषिच्रान्तपानोय- 

चेतरेषु च यवादिकान् । गोधूमा मसूरांच खल्वान् 
खल् कुलल्यकाः । समच्िधे घ चोप्यानि भूमोजोवान् 
निजानता।| तिला बह्धविधाञ्ोष्या अतसौोशग्छमेव 

च । ऋदम्ब् जं जगत्स वापयेत्कष्लच्नरः | संष- 

ग्द रतः सर्वान् गोटघादीन् सखयङ्क ही । चिन्तयेत्य- 
वेमात्रानः खयमेव कपि ब्रजेत् । प्रथम लंषिबाशिच्य 

दितोय योन््षोषणम् | तुतोयं विक्रयः मोक्तु" 
राजकेवनम् । नस्ेवि लिखने यस्ाः जूखु्दोषं भ- 
नौषिणः | तश्चा: सोरविदारेण किच्च पाप ्षितेभवेत् । 

तु शेकच्छ दमाते ख प्रोच्यते चयमादुषः । असद्खय- 
कन्द्निवांसादसङ्क ातम्भवेदषम् । यतूसेचनात् कौटवध 

स्तथा सद्धःषेषणादपि । अंहः कक् {टकानाञ्च तद् हः ल- 

पिजोविनास् | बधकानाञ्च यत्ाप यत्माप" खगयो- 

रपि। कदर्ययांखाञ्च तत्पाप तत्माप' कषिजोविनाम् । 

वस्ीनाच्च ग्ट इस्थानां कष्य, पजोपिनाम् । तदेनसो 

विशुद्धे प्रह सत्यवतोपतिः । हादश्ो नवसो वापि 

^ =+ + 
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सप्रमः पञ्चमोऽपिषा। धान्यभागः प्रदातव्यो देद्िनः 

केलिणा भूवम् । असरथंद्युतभूमौ च विश्पतिः केल- 
भुगभवेत् । यदेकांशापजश्यं खाद्यावद्शमसप्रसौ । 

खामेशख खपखापि व्सिभिः छषिजीविभिः। सस 

भागः प्रदातव्यो यतस्तौ कभिभागिनौ । व्यूटौ ल 

शरव मालाया देयोऽशः यावद शः। एकेकांशप 

का खात् याद्शमसप्रमौ । ब्राह्मणस्तु कपिं कुषिन्वा ह- 

यदिच्छया धराम् । न किञ्चित् कचिद् दाल सभ्य प्रभ्- 

गीतः] जह्मा वै ब्राह्मणानां सात्प्रभृरसु जदादितः । 

तद्र्तणाय बाह्म्थामसुजत् च्तत्रियानपि । पश्ुपाल्या- 

्नोत्य्त्यौ ऊरुभ्याञ्च तथा विशः । दविजदाखाय प- 

ख्याय यद्रा ृद्रमकल्सपत् । यक्किञ्चिच्जगतोसस्व' 

मूगेदाञ्च गजादिकम् । सखभावेनेह विप्राणां बह्मा 

स्वयमकल्पयत् । ब्राह्मणदचौव राजा च दावष्येतौ ट- 

तत्रतौ । न तयोरन्तरं कि्धित्प्रजा धम्म रच्चयेत् | 

तच्मान्न ब्राह्मणो दब्यात् कुर्वाणो धमतः किम् | 

खाभमेशसख पश्यापि किञचिन्मात्रमसौ बलिम् । अधा- 

न्यसम््वच्छानि कलभ्नि छ दिकारणस् । संशुद्धः कषे- 

कोयेन स्गेलोकमवाभरयात् | सवैसत्वोपकाराय समत्र 

कषिशच्चरः । कुर्यात् कति प्रयत्नेन सषेसत्वो पजोग्यत् । 

सव्य स्थितिकारूण्यात्छ देवपितुभिः एनः । मलुष्याणान्त॒ 

पोयाय कधि" कुर्यात् कभीत्रलः | वयांसि चान्यसत्वानि 

चष्णातो विमो चयन् । विक्त सवे पापेभ्यः स्कर्लोक- 

स्तभवापर् यात् । चतर्दि्ु खले कुर्यात् प्राच्यामतिषनाद- 

ति्। सैकहारपिधानञ्च पिदध्याञ्धव श्रवेतः । खरोष्ठाजो- 

रणादोंस्तु विशतस्तु निवारपेत् । श्क्नरान् चण्टगालादिका- 

कोल्ककपोतकान् । लिसन्वंयर प्रोक्चथं कुव्यात् दानौया- 

भ्. चपान्वभिः | र्ता च भस्रना कु्यांज्जलधारा- 

भिरलणम् | लिसन्गमचेगेत्योतां पराशरद्डमि' का 

रन् । प्रोतभूतादिनामानि न वञ्च तद्यतः। ख 

तिमाग्टहवत्तत्र कर्तव्यः परिरच्चणम् | र न्यरक्तित 

यस्मात रक्तांसि सर्वमेव हि| प्रशस्तोदिनपूवाह्लो 

नापराह्ृ न सन्धयोः । धान्योन््ान सटा कु्याद्सौता- 

पूजनपूैकम् । यजेत खलभिच्ञाभिः खलेरोद्िर्यएव 

चि) भक्तया सपः प्रदत्तः हि तक्छमस्तमिहहान्तयम्। 

खलयन्नाः पलिणां त्रे बरह्मणा निभिताः पुरा | भाग- 

घेयमथो कत्वा तां ग्डद्भन्तोह मालिकाम् } शतकछत्वा- 

दयो देवा‡ पितरः सोमपादयः । सनकादिमनुष्याञ्च ये- 

चान्ये दक्षिणाशनाः । तानुद्दिश्य च विप्रेभ्यो दध्ाद्ख 

प्रथम" ली | विवाहे सलयन्न च संक्रान्तौ यह 

शेष॒ च| एते जते व्यतीपाते दत्त भवति चाच्त- 
यम् | अन्ये वालर्थिनां पश्वात्कारूकाणा पुनः पुनः| 

दीनानाम्यनाघानां कषिनिां कृश्रौरिशाम् । क्तोवा- 

न्धवधिरादोनां सर्वेषामपि दीयते | वर्णनां पतिता- 

नाञ्च दयुटग्भृतानि तपंयेत् । चार्डालानां श्पाकानां 
प्रो्यालय ावचा ददत् | ये वचिदागतास्तत्र पूज्यास्ते 

विधिवद्दिजाः । स्तोकशः सीरिमिः सदै वशंभिच्ट-ह- 

मेधिभिः | दत्वा लच्धतया वाचा क्रमेणाथ विसजंयेत् । 

तत्शत्वा॒ खम्ट इ गच्छ चछ्राहवमभ्य् दय चरेत् । शर- 

ञे मन्तवसन्तनवाद्वौः च्राद्गमाचरेत् | नाकुत्वा तत्तदश्नी- 

यादन सदधमञ्चते | संब्या दत्ाद्य धान्यानि खल- 

यन्न समाष्य च। सर्वसत्वह्ितोद्ुक्त इदहासत्र हसौ 
भवेत् । शभेरन्योत्त धमे न लभेत् ठथितोऽन्यतः | 

न खं षितोऽन्यत्र यदि धमण क्ति | व्यवस्त्रतवं 

निरच्नलवं षितो मैव जायते ! चअनातिथ्यञ्च दःखित्व' 

इ्मेनो न कदाचन ।॥ निर्धनत्वससभ्यत्व' विद्यायुक्तख 

कर्िचित् | अस्यानित्वनभाम्बत्' न खशोलख कहि- 

चित् । वदन्ति कवयः केचित् कंष््रादीनां विशये । 

लाभय्ांशप्दानञ्च सवेषां शुद्धिलद्धवेत् । प्रतिपद चत॑- 

धंश बखिगलाभं त तोयक्रम् । पितो विंशतिद्खोव ददतो 
नास्ति पातकम् | रान्नो दत्त्वा च ण्डभागं देवतानां 

च विंशकम् | त्रयस्ति श्च विप्राणां कंषिकमां न 

खिष्यते । सख्या सखत्माद्यं यदादिकानि धान्यानि 

भूयांसि, भख विधाय | सक्तो ग्टहस्योऽपि पराशरेण 

तखामयः कञ्चिद्वादि दोषः | देवा मनुषाः पित- 

रञ्च सर्वे साध्यासयन्ताञ्च सक्द्निराञ्च | गावो दिजे- 

द्राः सह स्वैसत्वेः कषां नं तुप्रानि मनाग् रेति । 
यच्च तदालोच्य कणि विदध्यात् लिप्येत पापेन स भृषवैद । 
सोरेण नस्यापि विदारितापि खाह्ध.तवालौ वरदानदातौ ¦ 

षट् कर्माणि छर्भिंये त कयुर्तानविधिं दिजाः । ते ख 

रादिवरप्राप्राः स्वगेलोकमवाब्रय् : । षटकमेभिः कषिः 

भोक्त दिजानां ग्टहमेधिनासम्” । 

कथिकाम्पौर म्भौ ;द् रूर चि° पौर्धा° दूर्भितं यया 

^मूलद्वोथमघाचरभ् वच्छदु चिप्र विना शनिं पापेन 

बसै पिधौ जलम्ट हे शुक्रो विधौ मांसले । लग्ने टेवगुरो- 
च्लप्रवदशं शस्तः न सिं्े घटे कर्काजेणधरे तनौ चय- 
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करं रिक्ता प्च्छान्तथा । एतेष छतिगरूणादितिविशा 

खोडनि भौमं विना बोजोप्निमदिता शुभा त्युभतोऽश्टा- 

म्नोन्दुरामेन्द्वः । 

प्रौ हलेऽर्कोजश्िताद्धाद्रामाटनवाष्टमानि छनिभिः 

भोक्तान्यशत्बन्ति च'' मू 
^“मूलविशाखामघाभिः चरघरवच्छदक्िपरं च एकोन वि- 

शतिनच्तै डेलप्रयहण' हलप्रहत्तिः कुयौत् यदाह 

मारद्ः “द्धर् वसिप्रचरविशाखापिदमेष् च) 

राभेन्दग्नियुग न्यसच्छ् भकरागय, - 

इलप्रया ह" प्रथम" विदध्यानूमूलमे इः" | विशेषमाह 

श्रीपतिः “ृदुभरवविणचरेए मूले मवाविशाखास{ तेषु 

भेष ) हलप्रयाह् प्रथमः विदध्याच्नोरोगख्ब्कान्वित 

सौरभेयैः' । नोरोगाः गीडारदह्किता स्का हषणा- 

श्तरग्विता ये सौरभेया इषास्ते विंदध्यादिचर्धः। 

उक्तञ्च तत् षाणां , टपणास्तु फलद्हपा अतस्ताट- 

तषे; कतः कर्षण' सफलः खात् चचिं तष्ये- 

तेः कत कषण निष्फलमेव भवति | तथाऽकं स्य. 

खार' शनिवारः विना न्यक्घान्यवारेष चन्द्रभङ्गलजुध 

डउस्पतिशुक्रवारेषु हलप्रयहण' श्युभम् । चक्तञ्च 
व्यवहारतच्तवे “पू दी यसमा स्नमेऽकयमयो(रक्ताद्च 

नेष्टा छष्िरितिः' । चथ सामान्यतोलम्नद्ु्बिः 

तन्न॒ पापसर हरगैनवलेनिगेसैरुपलल्िते लग्न विधौ 

अन्दर शुक्र सांसले बलिनि पुष्टो उदित इ्य्धः। तत्र 

विधौ चन्द्रो जलन्टहे जलराशिस्थे सति देवगुरौ लग्न- 

स्थे च सति इहलप्रवहणं शुभम् । चक्रञ्च रक्रमाला- 

याम् “शक्तिशालिनि सितेऽ्य शोतगौ दुर्बलेरसि- 

तभौमभास्करः । आचिते शशिनि वारिभोद्ये लग्न 

विनि गुसौ रपि क्रिया"? | कश्यपोऽपि “युसौ लग्नगते 

शुक्र बलिन्यापोदये विध्न | शस्ता छचिक्रिया तत्र द्बलैः 

कर रखेचरेः'” | अथ विशेषतो लग्नशुद्धिः तत्र॒ सिंहे 

बट कुस्भे कके अजे मेषे एण मकरे धट ठलायाम् 

णषु लम्नेषु कषिकम्् न शस्त' यतस्तत्चयकरः पीडाकरं 

तथा रिक्ता चती नवमौ चतरदशोष षष्राञ्च चयकर' 

तथाशब्दोऽचुक्तसखइयार्थ स्तेनाष्टम्यामपि न शस्त 

रषिकम्मं ¦ उक्तञ्च च्योतिःखारसागरे “मेषलग्ने प- 

"न् इन्ति करकट जल जभ्भयम् । सिंहे सखभयं न्नोय' 

तलायां हलसंच्वयः । मकरे सखनाशः खातृकुम्भरे 

भवन्त्या | इन्त्यटमौी बलीवदा नतु नवमी सखखघातिनौ । 

षो च कोटजननो परन् ₹इन्ति चठदेथो"" । चतव्यांम- 

काव 

पौद' फलं ध्ये यस् | अथ बोजे भ्र त्तं फणि चक्र- 

शाद लविक्रौडितिनाह रतेषिति । 
शनिः वणः बारुणः शततारका अट्तिः षनर्वसुः 

विधाखा प्रसिडा णतेरुड भिन्ते विन तेषु पू्कतन- 

मचल मृलमवाभुवश्दु्प्रपनिषटास्वातोष॒ पद्धेदथ- 

नच्नत्र ध बीजोध्रिर्ीजवपन' शुभम् । चकत च रत्र 

 “इस्ताच्िपष्योतररोह्िणौघ चिल्ला 

राघा्छगरेवतोपु । स्वातीधनिष्टासच मवाद् म्ले दीजो- 

भ्रिर्त्लदटफला प्रदिष्टा" | वस्षिष्ठ नाप्य तावन्त्येव नक्ष 

लार क्तानि “घातृचये बौ णप पेलषुष्वे इरूतये ब~ 
त्तरमेलभेष, । पौष्णे धनिष्ास्थ वाश्विनीषु वीनोषि- 

सत्लशटफलप्रदा खादत”? | कौणपोरुलम् नारदेनाप्य् - 

क्तानि “दुभ, वक्तिप्रभेषु पितुवायुवचछृड् षु । समलभेष 

बोजो्षिरत्स त्कट फलप्रदा” | कभ्यपेनापि वद्वायुभने- 

च्त्य्तप्रभुवदूडयु | सीतां खात्वाय वोजो्निरत्य त्- 

कटफलप्रदा?' । अल्मवा नोक्ता अन्न भौमोगङ्गल- 

वारोनिषिद्धः अथात् ये चनदरर् घयुरुगुक्रथनीनां वारष 
बीजोप्निःशुभा | नेष्टा शंषि{रत्यतो नकारोऽत्रादुवन्तने 

तेन बोजोशनिनँ् त्ययः ; अल कालविओेषनिपेधोराज 
मातं शं “रवौ रौ द्राद्यपादस्वे भूभेः . संजायत रजः । 

नस्मादिनित्रथ ततर बोजवापं परित्यजेदिति । अथ वी- 

जोप्रौ फखिचक्रर्च्यते । युभतो न विद्यन्ते गावः कि- 

रणायस्ासाषगुः यद खवद्धेपाभावः | तख कुतस्तरां 

किरणाः तादशोऽगृराह्स्त < भं नक्त तस्ादित्यथेः रा- 

इधिषितनक्तत्रगद्ौ भानि ऋऽ न््यसमौचोनानि, ततस्ती- 

खि शुभानि, तत एकमशुभं ततस््लोखि शुभानि ततोघे- 

कमशुभं ततस्तोशि शभानि ततोऽप्ये कमशुभं ततस्त्रीखि 

लेचक्राखि 

सालायास् 

` श्ुभानि ततश्चत्वार्यशुभानि | रव" वीजोप्रौ सप्रविशति 

नक्लत्राणां शभाशुभेत्वभृक्त उक्तश्च नारदेन भवेद्धवि- 

तयं सिं धान्यना्राय राद्धभात् | गले तरयः कच्ल- 

लाय इड्ये हादशथोदरे । निभ्नगल, लत्वं लाङ्गले भ- 

चदुटयमोरितम् । नाथोवद्िःपद्धके खाद्वीजोघ्वाविति 

चिन्तयेदिति" राय जिन्न. ेऽस्ति तनाच्नचत्रलयं मृधि - 
मस्तके स्थाप्यः पान्यनाशकरः भवति | ततस्छयं गले स्याप्य' 

कच्जलाय श्यासिकासम्पादक'खात् । ततो वादश भानि 

बदह्िनेक्ततरद्ितानि उद्रे स्याप्यानि तानि धान्य्ड्ये स्युः 

ततो नक्तत्रचतष्टय दएच्छे नि्तन्दु ल तवकर' खात् ततोऽ 

वशिष्टः बह्िनच्तलपञ्चकः धान्धनाश्कर खात् । रत- 
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भाखायाभपि “मृं ल्लीखि गले वयञ्च जठरे चिष्णवनि 

च दादश खात्प् च्छे च चतुष्टयं बह्हिरतोभानां स्थितं प- 

ञ्चकम् । च्ल ङं कज्ज लसन्रहद्धिरधिका निस्तर लतव क- 
सात् खादीतिप्रभवं भयञ्च फणिमाद्दीजोधिकाले स्फ्,टस्''। 

अत्के चित् | फणिभात् खयनच्तादितिव्या चय् स्तव 

युक्तिः «सृयभादुरगःस्थाप्यः"'दइति सखवरोद्यवाक्यौ क वाक्य- 

त्वात्, तन्न॒ नारद्वाक्ये साच्तषद्राङभादिय्, क्रत्वात्“रा- 

हेार्भिष्णप्राद्यमारमभ्य धिषणे ष्वटचच निष्फलमिति" कश्य 

पोक्तेब । ̂ सूयभादुरगः स्वाप्यः'” इति तु सखरोद्यव चनं 

वौजरोपणविष्यस् | तत्न लम्नशुद्धिमा ह वसिष्ठः^भवरिपु- 

सहजे प,पेस्तिकोणङन्द्र स्ते च शुभैः । कथितेष च 

ष्वपि शुभलग्ने बौीजवापन' कार्यभिति'“खथ हलप्रवहणे 

चक्रखच्यते इलेति इले हल चक्र ऽर्क च्मितात्छ येभुक्ता- 

च्त्रात्क मेण ल्लो ख नच्तनाि आसन्ति अश्ुभफलानि | 

ततोऽ भानि सन्ति शुभफलदानि ततो नवः भान्यसन्ति 

ततोऽ्टौ भानि सन्ति यथा सूय अद्रीयां भूक्तभं रट 

म; तत आरभ्य त्रीखि स्टगःद्रएनवेद्भान्यशभानि। 

तनः पृष्माञ्ञे षामवापूव फाग्ल् न हस्त चिलरास्वातोन- 

चाणि शुभानि। ततो विशाखादुराधाज्य टाम्ल 

पूर्वापादढोत्तरषाढाभिजिच्छवणखधनिषानत्तत्राणि अ 

शुभानि | ततः शततारकरापूवं भाद्रपदोत्तरभाद्रपदारे- 

बत्यञ्चिनोभर खोकत्तिकारोहिणोनच्चत्राणि शएभानि । 

णवमटाविशतिभानि भवन्ति यदाह वसिष्ठः “खकग- 

तागतसंस्यभत्नितय ने्टखभयतस्ि्टम् । षोडश धिष्ण व॒ 

नवकं शिष्टमनिष्ट' च लाङ्कले चक्रो" इति ! अर्कैर गत 

भुक्तम् अगतं भोग्य संस्यसाक्रान्तम् एतद्धलि तयं नेष्ट "तत्त 

उभयतःषोडशधिव्णं व इट यथा सूयभुक्तभात् प्राक्तनान्य- 

ष्टौ शभानि सूयेभोग्यभादसरे तनानि शुभानि ख्,रि- 

त्यथः । शिष्टष्ग॑रित' मध्यगतनच्चत्रनवकमनिष्टम् णव 
मलाप्यष्टावि'शतिर्भानि । नारदोऽपि “हलादौ दषना 

शाव भल्रयं सूर्यभुक्तभात् च्रे कश्ललय' लच्छौ सौ ख्य' 
पाशं स्वप चकस् । शूललयेऽपि नवकं मरणायान्यपद्धकम् । 
श्रिये पुच्छं लयः सेषटखाच्वक्रो लाङ्गले शुनम्” इति। 

चम्याथ; हलपवहणसमये सूर्वसक्तनच्लाच्नच्लनयं 
हृषभोशाय खात् । तदस नक्तत्रयं लक्षम्ये खात् तदस 

पाश्चंनच्तत्रपञ्चक' सौख्याय स्यात् तदस शूलल्नयगतत 

नच्चत्रनवकं मरणाय सात् तदग ऽन्यत् पाश्च स्यपञ्चक' 

न्रियै खात् तद्रे एच्छगतं नच्षल्रल्यं चष्ट शुभफल- 
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भिति अनेनापि प्रकारेण स्टगःदीनि तान्येवाशुभा- 

शुभानि सम्भउन्ति| तत्र हल चक्राखतिर्सिं ख्यते तत्र 

कश्यपः “ल्लिष्वषटञच नवरतेष॒ सप्रखक विसक्तभात् | 

हानिः कतु खय् ल च्छमदेव यथाक्रममिति, इल - 

नच्चनोक्तपनन्तरखक्रवान् अखायमधः कपिसक्तभा- 

च्तिष् भेषु हानिः ततोऽषटच भेष ञ्चिः ततोनवद्च भेष 

कत्तं नाशः, ततः सप्रत भेषु लच्छोप्रा्चिरिनि यथाक्रमं 

फलं न्ने यम् । अत्र सप्रति शतिनच्लोक्त रभिजिद्भणना- 
नास्ति| नन्वत पद्चनत्रयागे कोचेतरित्यत आह 

तदनरगत इति तच्छद््न हलोध्वं द्ग्डशूलो दं द- 

रूडावृच्येते तयोरन्तरगते मध्ये विद्यमाने पदधेकपञ्चके 

चियै स्थाप्य नक्तत्रदशकनिःत यावत् तद्खान्यदलितय" 

हलदरडोध्व भागे शुभफलद्' लेख्यम्? पोऽ्घा० । 

चत्र विशेषः ज्यो० त° तत्र 

क्म चक्र शब्द् दगितात् ज्योऽत° वाक्यात् पर्न्यो यथा 

“कू म््ङ्घ्यदेशाना ह । “मध्ये सारखतामत्खाः खर 

सेनाः समाथुराः । पञ्चालशाल्रमाणडव्यङ्गरुत्े व गजा्ञ- 

याः। मरूनेमिषविन्धव्राद्रिपाण्डव्रघोधाः सयाखनाः। का- 

श्ययोष्या प्रयागञ्च गयातैदेहकाद्यः | पाच्यं मागधशोणोाः 

च्च वारेनद्रोगो डराद्काः । वह्धमानतमोलिप्रप्रागञ्योति- 

घोदयाद्यः । चाग्ने व्यामह्भग्वद्धो पवङ्कत एरको शलः । 

कलिङ्गोड.न्धुकिष्कि्धाविदभेशवरादयः । दक्षिेऽवन्ति- 

माहन्द्रमलया षमकक्ाः । चिव्रक्रूटमहारर्यकाद्धो- 

सिंहलकोङ्कःणाः । कावेरी तास्रपर्गे च लङ्ालिकूटका- 

दयः । नैकंते दर् विडानत्तंमहाराष्वाञ्च रेवतः | जवनः 

पद्वः सिध्: पारसिक्ञादयो मताः| पञ्चिभे हेहया- 

स्ताट्व््े च्छवासशकादयः । वायव्ये . युल्जराटख नारजा- 

लन्वरादयः। न्तरे चीननेपालहनकेकेवनन्द् राः । गा- 

ज्वार हिमवत्क्रौ ञ्चगग्धमादनमासवाः | कंलासमद्रका- 

श्म रते च्छरेशाः खसादयः । ईशाने खस्ेभौमद्च ग- 

द्गगहारञ्च टङ्कनः। काश्मीरब्रहाएुरककिरातादरदा- 

द्यः" देवलः । “सिन्धुं सोवीरसौरादरास्तया प्र्य- 

न्तवासिनः | चअङ्खवङ्गकलिङ्गोडान् गत्वा संख्कार-' 

मरति तौधयाल्ाव्यतिकेशेति द्रष्टव्यमिति भिता 

त्तरा | व्यासः “उपरा बहला भ्भिः पन्धानस्तस्करा- 

ताः | स्वै बाणिजिकाद्धौव भविष्यनि कलौ युगे । 

शस्थानिष्मल्तिरफला तरुणा टद्धिशाकलिनः । भविध्यत्य- 

फलो हषः क्रोधश्च सफलोन्टणाम् । एरुभास' वद्धस्त्तोको 
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इयुगान्तख लक्षणम्” ' । तत्न सामादिषु खनामफलस् | 

ज्योतिभे “खवर्ग ऽष्टाविघः के च,षट् चे, वेदाः टवगेके | 

एवं ते सर, पे वगः, ये इयं, शे च वद्धयः । इल्यमषटस 

वर्गेभु याः संख्याः कथिताः क्रमात् | नाग्नि वात् सख- 

राद्धोव प्रत्येकं तां प्रकल्येत् | एकीव्या्टभिर्म क्ते शेष- 

सं ख्याध्वजादयः | ध्वजोधृच्रच सिंहः चवा इषभोरासभो- 

गजः । ध्वाद्भुञ्च क्रमतो ज्ञेयः फलं तत्र बलक्रमात् । 

ध्वाद्घशवधृम्बडधभागजः सिंोध्वजः खरः । यणोत्तर- 

बला एते ज्ञातव्याः खरपारगंःः। प्रभौ योधे षरे देशे 

भिलनारौग्टदेष च । बलात् प्रायोभवे्खाभो न लाभो- 

बलवच्जितात्। अ मरूडः क माजौरखसिंहःट शुनी- 

श्तः। त भजङ्गः प आखः खात् य वगभः, श मेष्कः। 

नामादिवतोन्नोया अष्तौ वर्गाः क्रमादमी | यदर्मभच्ो 

यः प्रोक्तस्त ऋात्तसखय भवेत् चयः |. सामवम॑ख ये भच्या- 

सयज्य स्तट्खामवासिनः | रं दुर्गे रणे त्यच्चा न 

कन्तव्या गड़ाधिपाः। अवर्गद्यश्कः ज्ञेयं प्रागाद्य्ट- 

देशां क्रमात् । स्वव्मीत् पञ्चमे स्थाने ख ण्डभङ्क खच 

जायते" | व्यासः “धनिनः च्रोतियोराजा नदौ 

बैवयञ्च प्र्मः। पञ्च यत्र न विद्यन्ते तत्न न दिवसं 

वसेत्'" । सत्यपुराणे ““फालकष्टो तथा देशे सर्भदी- 
जानि रोपयेत् । लिपञ्चसप्ररात्रण यत्रं रोहन्ति तान्ट 

पि। ज्येष्टा मध्या कभिष्टा मर्वच्ल नोगेतरा सता” ! 

अय लाङ्खन्लचक्र स्वरोदग्े “नलाङ्कलं दर्षडिकाूपः 

योक्तृ थसमन्वितम् ¡ दर््डिकादि "लखे द्ानि दिने शाक्रान्त- 

भादितिः | दर्डिकाहलयुपानां दिदिस्थाने लिकं लिकम् । 

योक्त.योख लिकञ्चव सध्ये मञ्चा प्के इयम् । दण्डस्वे 
च गवां हानिर्युपस्ये सख्वाभिनोभयम् । लच्छीला ङ्ल- 

योक्रादौ चेन्ारमभ्भ"ट्न्के'” । 
चअ बोजोप्रिचक्रम् | “व्यं भादुरगः स्थाष्यस्विनास- 
कान्तरक्रमात् | सखे त्रीणि गले लौखि भानि हादश- 

दरे । पच्छ चतबह्हिः पञ्च दिनभाञ्च फलं वदेत् | 
वदने चोचकं विद्यात् गर्केऽद्धारकस्तवा | उदरे घान्य- 

वश्धिः खात् दच्छे धान्य्तयो भवेत् । ईैतिरोगभयं 
राज्छे चक्र वौजोभनिसमवि'' । वयं भात् रूवं मज्य- 
माननन्रलात् न्िनाद्धेकान्तरक्रमादिति यद्युधिन्यां 

रविस्तदा तामारम्थ गणयेत् | तिनाडो अच्चिनोभ- 

रणोकंिक्षा दत्वा रोहिणी बहिः कायौ मगनद्री- 

, पुनव्वं सुमानि त्रिनाडोष द्त्वा परध्योबह्हिः काय्यं: एव' 

क,षि 

ऋभेयान्या लेख्याः । चोचकं गस्यशन्यताम् | ईतयः । 

¢८उतिवुष्टिरनावृष्टिः शलभा मृ्िकाः खगाः | प्रत्या- 

सन्नाञ्च राजानः षडेते दैतयः स्बताः'"वोजो्निः सम्भवः 

ारणमश्येति व्य् त्पत्तिमाच्रित्य दमजरोपविप्यभिति 

पोऽवा स्थितम् । 

“घचक्र' इषाकार सब्दावयवसं यतस् । लिखित्वा 
विन्यसेद्धानि टदषनामर्च॑पूवव कम् । मृराचचिकणं शभे प 

श्टद्ग स्कग्ये दिकं हिकम् । लोख टे इयं पच्छ ऽ्ौ- 

पादे ढदरे ल्कम् | हलप्रवाहवौजोतिप्रारम्भादिदिन 

चकम् । यदङ्ग षु स्थिर" तस्मात्त सव्ये" शुभाशुभस । 
अख हानिः सवं नेते करणे भित्ताटनं तथा | शी 

धृतिस्तथा ष्ट्रे सौ ख्ये स्कन्धे च सङ्लम् | ष्ठो कष्ट" 

शुभं पुच्छे श्वम: पारे घखं इदि । चन्द्रयोगादिदं पक्त 

हषचक फलं वुः” । । 
दीपिकायाम् “ूर्ववाग्नियास्यफरिपित्रशिवान्यभेष्, वि- 

क्ता्टमीविगतचन्दरनिधिं विहाय | इयङ्ालिगोरखदये 

विङ्जाकिवारे शस्ते न्दुयो गकरेषु हलप्रवाहः । हल पर 

बाइवदीजपनस्य विधिः ख तः। चिल्ायाञ्च शमे केन्द्र 

स्यिरसख्मनुजोदे' । भोमपराक्रमे “वाने लब्णं 
वलोवदै' दक्छिणे लोहितं न्यसेत् । उन्तराभिसचखोभत्वा 
करपेकः छंषिमारभेत् | चले त. योजिते यत्र ्ते्े खां 

करोति गौ: । तत्न स्याट् द्दियुणं अस्यमवण्य" गर्मभाषित- 

म्" ] ट्यचिन्तामणौ बलभद्र :““सखदा प्रतिषद्धैव द्वितीया 

काय्यं साधिनौ | आरोग्यदा तृतीया च चतध कोट- 

श्त्सटा । पञ्चमी च्रौप्रदा नून षष्ठी च कलहप्रिया । 

सप्रमी स्यानदा भोग्या इषं न्ति कतथारसी | नवमी 

शस्यनाशाय दशमी भन्दा सदा| रुकादशौ तथा 

कव्या इनं धान्यः मनोरथम् । हादशौ प्राणसन्द्दा 

सव॑सिङधा त्रयोद्भौ । चतुभो पतिं न्ति पञ्चद्- 
शगरेव निष्कला | अमावास्याट्ीँ षीं रिक्तां च परि- 

वजयेत् । सौरिभ्ैमदिने चेव कष्यरारम्भे धनयः । 
पराजेग्रिष्ण् (तव्येष, परिलेकरोत्तरेष॒ च । अश्धिनौ- 

वातपौषणेषु म्लादितीन्दुभे तथा | वारे भानुजशक्र 

च जीवे शीतकरे तथा। लम्ने स््रीगोभमीन- 

युम्मो च कष्यारम्भः शएभं विदुः ¡ शेशान्य 

एष्मनेषेवयौ; चेलपालञ्च पूजयेत् | सालङ्ारोहलधर 

स्तगाभिञ् पूजित हलम् , दध्याज्रमधभिः श्रेः फा- 
लापञ्च प्रलेपितस् | कष" प्रावत्तंयेत् प्ाज्नोर्तनेव न्न 



( 

छेन च | इहस्ताश्चितिष्यचन्द्रेष्, ब्रह्म नद्रविष्ण् वारुणे । 

वायब्येन्द्राग्निभे चैव रोह्हिगयाखत्तराच्च च| बारे 

जीवन्नश्ुक्रो च सोमे दिनकरे तया । युग्मे युवतिगो- 

भने शस्त खाद्वीजवापनम्' | राजमात्तं ण्डे 

“प्राज्ञेशखखवणोत्तरादितिमषानाततैणड तिया शिनौ पौष्णा- 

हष्णमरीचयः शतभिघाखातिविशाखा तथा | जौवा- 

केन्दुसितेन्द् नन्दन{दने बारे स्विरस्योदये शानां वपने 

भवन्ति लवने शस्ते तिथौ रोप्य" । देवलः गुरु 

सोम्यं शुक्राः चस्याः सम्यत्कराः शुभाः । बधार्वि- 

भूमिषु न भवन्ति फलप्रदाः | हन्ति मेषः पशून् 

सर्व्वान् सखभावेनाय ठञ्चिकः | ककड न भवेत् सौख्यं 

ठलायां न प्ररोहति । केशरी श्खवाती स्यात् पाथिः 

वोपद्रवं धनुः | मकरे चेव दम्भे च भयमेव विनिहिं- 

ओेत् | गोस्तरोमन्दथमौनेष्, श्यं सम्पदाते महत् । 

प्रशस्ते चन्द्रतारे च शुचिः शुक्तन वाससा | सलात्वा ग- 

न्ध च्च पुष्पञ्च पूजयित्वा विधानतः । श्रथ्वीञ्च सहसंयुक्तां 

ूजयित्वा प्रजापतिम् । अग्नि" प्रदश्विणोरव्य दौयते 

भरिदक्िणा । ष्ण टपौ नियोक्तव्यौ नवनीतेषु तेन 

बा खपाः तयोर्धिष्यात् फालाय' कनकः स्प, येत् | 

उत्तराभिखद्धोभूत्वा चीरोखार््य" प्रदापयेत् । ततः शुभ 
करः खोमान् कुष्किम्रं समाचरेत् : वजेगेद्गग्नशुद्गञच 

च्ुरभम्नञ्च वजंयेत् । विकलं छिच्नलाङ्कलं कपिलं ठषभं 

तथा । इलप्रवाहण' कायैः नीरुगभिः कुषिकग्बं केः । 
इलादिभिर्टदे; चेमं कुट्टेन शुभं वदेत् ! दृषभावदि स- 

द्यन्ति तख विन्नप्रदा भतेत्?” । कुश्रिरिति ओषः । “तसात् 

सव्वं प्रयलेन निविविंन्न' कारयेत् सदा| एका जयकरी 

रेखा तृतीया चाथदायिका। पञ्चमीया भवेदरखा 

च्धशस्यफला हि सा| अतज न कत्तव्य म्ा- 

टोषस्ततोभवेत् । संपूजग्राग्नि' दिं देवं कुया इल प्रव- 

त्तंनम् । हेमनिट्टः फालायर' चिच्ररेखां न कारयेत् | 

खत्तव्या दसवसन्द्रः एवरामः सच्न्दरमाः। पराशरो- 

बलभद्रः सर्वविन्नप्रशान्तये। खले प्राबद्धवमाणे तु 

करम्भं उत्पद्यते यदि। ग्ट्िणो न्यते तश्च ततोऽग्नेखच 

भय भवेत् । लाद्कलनं भिद्यते चापि प्रभ स्तत्र॒विन- 

शयति | ईगाभङ्गोयदा कत्, संशयो जोषितख्य च | 

तनाथोयुगाभङ्ग समीने नियते इतः'" | समने यो- 

कोबन्धनकराषटदवप्रे | ““यो व्राच्छेदे त॒ व्यासङ्कः श्खद्धानिख् 

जायते । इले प्रवाहयमाये त॒ गौरेकः प्रपतेद्यदि । 

कषि ` [२२०९ ] कथि 

प्रपतेन्् क्रमालस्तु बन्धनं स परपयतेि। ज्दरातिसार- 
रोगेण कभिभङ्क' विनिररशेत् | प्रवा हसक्तमात्रस्तु ततो- 

गोः प्रपतेत् वदि | वत्सा नडेन नदे त्त तदा शं चत 

यणम् । हेमवारिविलिप्रख वौीजसखोच्वयतः शुचिः । 

इन्द्रः चित्ते निधायाथ खय रूषटिनय वपेत् | छत्वा- 

चान्योन्यपोतृला हं कपेकोहृष्टमान्सः । प्राङरूखः 
कलसं ग्टह्य इमं मन्तटौरयेत् । त्व' तरै वस्॒न्धरे सौति ! 
बद्धपुष्पफलप्रटे ! । नमस्ते मे शुभं नित्य कपिं मेधा- 

शभे ! कुरु । रोहन्तु समशस्यानि काले देवः प्रवभैत । 

कषकासतु भवन्ययपरा धान्ये न च धनेन च खाहा" | 

छत्यरलकरे जद्नएराणम् “चैत्रे च छष्णपद्धस्यां 
काष्डोरा च रजखखला | नित्य भवति तस्मात्तां छत्वा 

शेनम्यों स्त्रियम् । चअभ्यङ्गवर्तनेवेदयैः पूजयेच्च दिन- 

त्रयस् | दष्माकङ्ारधप्च गोरसं वजेयन्ति च | का- 

श्मीरा वौ | “अदमगराञ्च तनः स्ञाप्य ताभिरेव च्टहे- 

ष्टडे। सक्लाताभिः प्रहृ्टाभि्जौविपलोभिरेव च| 

अनन्तर द्विजैः क्ञाप्य सर्वौषथियुतजदैः । गन्धे वजि 
स्तथा रते. फलेः सिडायैकेस्तथा । क्ापयित्वा च तां 

देवी गग्धै माल्यैश्च पूजयेत् । तच्निवेदितशिषन्त॒ प्राशितव्य' 

ष्टे ग्टडे। अतःपरं ञाता गर्भे" ग्ड्भाति ऋठमेदिनी'" 

तथा “ह्या विष्ण शद्रश्च काश्यपः इरभौ गुहे । 

इन्द्रः प्रचेताः पजेन्यः शेषचन्द्राकवद्कयः। वलदेवेा 

इलः भूमिदं षभो रामलच्डणौ । रचोक्गौ, जानकी 

सौता युग" गगनभेव च सीता लाङ्कलपड्ःतः |. 

युग युगकाम् । ^एते दाविंशतिः प्रोक्ता प्रजानां 

पतयः शुभाः| . गोमङ्ले ठ संपूज्याः शष्यारण्मे 
भहोत्रथे । च्यः एष्य परपञ्च माल्ये रलः 
थकष्टयक् | हलेन वाहवेद्ग.भि स्वय स्नातः लसल. 

ङ, तः" । तथा । “उल्ला बौजन्त् तत्रैव भोक्तव्य' वा- 

न्वतैः सह” । दौजपपन प्राजापत्येन यथाह हा- 

रीतः “कनिष्ठायाः पञ्चात् प्राजापत्यमावपनः हो 

तर्पणे प्राजापत्येन कुर्यात्?" इति । होमत्मेखे लाज-. 

छोमसनकाटितर्पणे | राजमात्तंण्ड पराशरः “नित्य 

दश हले लच््मीनित्य पञ्चदृले धनम् । नित्यञ्च तिले 

मक्त नित्यमेकडहले ऋरम्" । “वेशाखे वपन से" 

मध्यमः रोह्हिखोरवौ । खतःपरखिन्नधम' न जातु चखरा- 

वशे शभम्" । ज्योतिषे ^पवेभाद्रषदा मूलः रोहः 

यय् ्रफलरुनीो । विशाखा शतभिषा वा घ। 



कषि 

न्यानां रोपणे वरा।\ सदोब्ला रजनीं नलौ एत्र- 

वित्तैर्वियुज्यते । खवय' जाते एनस्ते दं पालयन्नोव 

इष्यति । श्यारामे गहमव्ये वा मोहात् सष्पनावपत् | 

पराभवः रिपोर्याति ससाधनधनक्तयम् | निशा नौली 

पलाशश्च चिद्धा शोतापराजिता। कोविदारश्च सर्वत्र 

सत निन्नन्ति मङ्गलम्" । निशा इरिद्रा । कोविदा- 

रकोरक्तकाद्चनः। ^दहेमाम्भषा टत्तवमोज' ्ञातोम- 

न्त्रेण रोपयेत् । वद्ुधेति ख्ुसोतेति पुणरदेति धरति 

च | नमस्ते. श्ुभगे! नित्यः दरमोऽयं वड तामिति | ख~ 

रि्टाभोकषच्वागबकला खप्रियद्खवः । माङ्धगलयाः पूे- 

माराने रोपणीया गृहेषु च । अश्चलभेकत' पिचमरदेभेक' 
हौ चम्पको त्ीण्यय केशराणि | तालाटक च्रोफलसं- 

प्रच्च पञ्चाख्रवापौ नरक न पश्येत्" । दानरन्नाकर 

देषौएराणम् “ये च पापा दुराचाराः च्रीतरुच्छद्का- 

रिणः । तेऽ्यवीच्यादिनरके पच्यन्ते ब्रह्मणो दिनम् । 

रूतास्ते जोव्यमानास्तु बरह्मन्नाः कौत्तिं ता भुवि । तस्िन् 

देशे भय' नित्यः राजानोन चिरायुषः | नचनन्द्- 

त्यय" लोको यत्र ॒श्रौफलभेदिनः। ओ्रीतरर्बिल्वः। 

““लि।खत्वा लक्तकेनापि मन्त्र शस्येषु बन्धयेत् । न व्या- 

विकट ह्हिखाणां भय" तत्र॒ भवेत् कचित् | “सिद्धिः 

भचलतरङ्कतरलितद्टदतरसमीरणवनोहे भे श्रीमद्रामभ- 

द्रपादाः कुशलिनः सशद्रतटे नानाशतसहस्तवानराणां 

+ मध्ये खरनखरपञ्ाङ्ं लाङ्ग,लं पवनदधतं वायुवेग” पर- 

चक्र प्रमथन खोमइन्मन्तमान्ना परयन्ति अखकसखण्ड- 

चवे वाताभोम्भोगान्धीरुतौ णर्डरचर्डो पलो ष्टङ्ार- 

तल्माक्शराङ्ताफङ्ङ्ग लावानरागर्ङ़ामद्कमह्िघादि- 

रोगम् खर्डयत च्षणमपि विम्ब मा चरत पदि 

विलम्ब कारयत तदा बुद्नानशतखरड़ कारयामौति । 

घ्रां्रीं श्रौं ओररामाय नमः'” | इति धसगेषु बन्वयेत्"" 

“हेव समायोगात् दृश्यन्ते फर्लासद्यः'” शु°त०पु° | 

वाडप् छंपी्ययत। स्वार्थे क छपथिका्यत्र स्त, । 

व्ाधारे कि । भुवि र२। `ठषिभंवाचकः शब्द्” भार । 

स्गशब्द् ट श्यम् 

छषिक ए" छष-किक्नन् । फले अम० कषके ति° 1 

क्थिजोविन तलिन कछया जौयेति जोव-िनि) खयमखयं 
वा कतया छषिर्च्य। जौविमि च्ियां डोप। 

कथिपराप्र प कभिकत्तब्यताविधायकपराशरमतानु- 
मारिनिवन्मेे | | 

[ २२१० | क. 

क्रषोवल ति° संपिरस्यसख टत्सित्वेन वलच दौषः | कर्के 

छंषिजीविनि । “कञ्चितुराः टषोवलाः”” भा सभर 

कष्कर ° ययय त्च्चं॑प्रातिपदिकम् । 

कष्ट लि° छष-कम््खि क्ता । {कनकष्णे ्तेत्रादौ “लटजा- 

नामोषघीनां 

भावे क्त | रक््ये न° “नन प्रदाः छ्टफलं केलेमन्येन 

शिवे लिकाख्डशेषः 

जातानां च खयं वने'" मनुः ल्टपच्यः 

कारयेत्” या० | ततः टढा० भा इमनिच् ऋतोरः । 

कषिमन् कणत्व केशे एु* 

क्रष्टपच्य लि° शं देते खयमेव पच्यते पच-कर्म्माकेरि 

क्यप । ठश्च्तेते -खयमेव पच्यमाने धान्यादौ “न क्ट- 

पच्यमन्नोवादलखञ्चाप्यकालतः" ७|१२।१७। 

वानप्रस्यधरमयोक्गौ । शडकम्भंणि त ण्यदेव “श्लष्टपाक्य 

दूति” सि कौै० 

कुष्ट एन्रघ-कततं {ए क्तिच् भावे क्तिन् वा । पर्छते अमरः 

२्जनमात्रे निरू° ““मासुषो णामेकः क्टोनाममवत् सह्ा- 
वा” ऋ ६।१८।२ “विश्वानमन कृष्टयः” ऋ० ८।६।४ ॥ 

“कटय: प्रजाः” भा०““ल टीनां विचषे खः?" चः०६।४५।१६ 

भागसर 

शकर्पखे स्ती° वलिका० ४अकर्पणे च 

कष्टो लि° लटो स्तेतरे छघ्नः। कतकर्षणक्चेत्रे -लंतवपने 

आरषध्यादौ ‹वन्या खाम्यासचेह तथा लष्टोप्राः परताच- 

याः| अकण्टकाः कशटकिनो गन्धद्छपरसान्विताः'› भा 

च° €र्अ. ; 

कृष्णा ए ठष-नक् । भगवतोऽवतारभेदै वाहदेवे १देवकी- 

नन्द्ने। “शपि आाचकः शब्दः णञ्च निः तिवाचकः । 
तयोरोक्य' परं बह्म रष्णदरत्यभिधीयते""इतय् क्तं रपरत्र- 

ह्णि, शेदव्यासे, ४अच्ज्.ने सध्यमपाखडवे च | लब्ण- 

व्शत्वात् ५ कोकिले, विश्वः दैकाके, भेदि करम्टूके 

(करमचा) डक्ते, शब्द्र° नीले, वे € तदति लि° 

चरः १०कालागुरुि राजनि०। ११अधभक््यणि च 

न०। छग्णकन्मां अमरः १२द्रौपद्यां, {रन लीटक्ते, १४ि - 

परल्यां, ११ द्रात्तायां, स्त्री जेदि° १६नीलषएननवायाम्, 

१७कब्णजौरके, गामस्य १€कटुकायाम्, २०सावि- 

राभेदे २?राजस्भपे, राजनि° २्रणपद्यां, भावप्र° । 

२शकाकोल्यां, २४सोमराज्ाञ्च स्त्री टाप. जटाण्व्णवो - 
त्वाद्चतासां तथात्वम् २५घनमेदे नन्डष्णघनशब्टो वि्टतिः। 

र्६नोलाञ्जने, २७लौदहे, रे८्मरिचे च ए जटाधरः । 
तत्न भगवद्वतारषिषेषः (अथ भाद्रपदे मासि लब्णा- 
भ्यां कलौ युगे] अष्टाविंथतिमे जातः ` ठष्योऽसौ टेव 

| 
। 
{ 
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शो घतः" ब्रह्मपुर । वह्रेवदेवक्यौ च कश्यपादिनो । तौ 

च वरूणस्य गोधर खात् ब्रह्मणः शापेन गोपालस्वमापतः | 

यथाह हरिव ५६अ 

“इयमव, पतिना प्रोक्तौ वरुणे ना हमच्य् त ! गवां का- 
रणतत्त त्नः कश्यपे शाप द्य, जस् । येनयेन हता गावः 
कश्यपेन महात्नना ! स तेनांशेन जगतीं गत्वा गोपत्व- 

मेष्यति । या चसा छरभिनांम अदितिञ्च छरार्ौ । 

खभेते तद्य वै भाग्ये सह तेनेव याखतः1 ताभ्यां 

सहस गोपत्वे क्यपो भुवि रखते। तदख कण्यपद्ां- 

शस्ते जसा कशछपोपमः । वद्देव इति ख्यातो गोधर ति- 

डति भुतने । गिरिर्गोवद्गनो नाम मधूरायास्दूरतः। 

तत्रासौ गोष्वभिरतः करुख करदायकः | तख भाय्या- 

हयञ्चौव अदितिः खरभिस्तथा । टेवकी रोहिणो चैव 
शच॒देवस्य धोमतः । तल्रावतर लोकानां भवाय मधुस- 

दन }। जयाशौ्षचनौस्खेते बङखंयन्ति दिवौकसः । 

आ्रात्मानमात्मना हि त्वमवता्यं भह्ोतवे | देवकीं रो- 

हिणोद्धौव गर्भाभ्या परितोषय । सत्त्वः शिशएरेवादटौ 

गोपालकुतलक्न्ः । वद्धं यस्व महाबाहो ! एुरा लं विक्रमे 
यथा ॥ आशदयिलवात्मनात्मानं सायया गोपद््पया । 

गोपक्न्यासषख्ाखि रमयं चर मेदिनीम् । गाञ्चतेर- 

चिता विष्णो ! वनानि परिघावतः | वनमालापरिकिप्र 

धन्वा द्रच्छन्ति ते वपुः । विष्णो ! पञ्चपलाशाच्! गोपाल- 

वसतिङ्गते । बाले त्वयि महाबाहो ¦ लोको बालत्व 

नेष्यति । तद्भक्ताः एषडरीकाच्च ! तव चित्तवश्ादुगाः । 

गोषु गोपा भविष्यनति सहायाः सुततन्तव । वने चार- 

यतो गास्तु गोष्टेषु परिधावतः । भच्जतो यनायान्त॒ 

रुतिमाप ष्यन्ति ते भृशम् । जोवितं वद्धदेवस्छ॒ भविष्यति 

छजोवितस् । यस्या वात इतय् क्रः स पुत्र इति वच्छ 
ति। शयया क्यः पुनल्व' गच्छेथाः कश्यपाहते। 

कावा धारयितु' शक्ता षिष्णो | त्वासदितिं विना।थयो- 

गेनाकमसद्ल्ये न गच्छ स्व विजयाय बै"” इति निच्श्" प्रति 

बह्मोक्तिः । ताभ्यां वस्छोत्मत्तिकथा च तन् ६०० यथा 

भयद्यंसप्न ते गमौ; कंसेन विनिपातिता; | तन्तु गभ 

परयब्नेन ररकु्लद्य रिणः । घ तत॒ गर्भवक्षतौ वस- 
श्या च्छया ङरिः। शमधत्त यथोद्ा$पि गभ" तद्ह- 

रेवव। विष्थोः शरीरजां निद्र विष्णोनिट"शकारि- 
शीम् , गर्भकाले खसंपूखेः अमे भाविते सिये । 
देवकी च यथोदा च इवत शमं तदा । यामेव र- 

७८ बा० भाग ३ ५५४ 

कष्ण 

जनीं विष्ण ज्जं जन ष्णिक्लं प्रभुः । तानेव रजनीं कन्या 

यशोदातो व्यजायत । नन्द्मोपशख भार्यैका वश्वरेवख 

च्वापरा। ठल्यकालं हि गभिंणयौः यशोदा देवको 

तथा । देवक्यजनयदिष्ण्' योदा तान्त॒ कन्यकाम् । 
खदकतते ऽभिलिते प्राप्रे शाद रात्रे विभूषिते। सागराः 
समकम्पन्त चेलु ख धरणोधराः | जञ्चलु चाग्नयः शान्ता, 

जायमाने जनाहं ने । शिवाः संप्रबवर्व्वाताः प्रथान्तम- 

भवद्रजः | ज्योतींषि व्यकाशन्त जायमाने जनाहूंने | 

श्रभिजिन्नाम नक्षद जयन्ती नाम शव्व रो | खद्दर 

विजयो नाभ यल जातो जनाद्नः | व्यक्तः शाश्वतः 

ष्णो हरिनारायणः प्रभुः | जायते भगवांस्तत्र नय- 

र्नो हयन् जगत्" | ततोऽनतिदरूरे 

“वश्वदेवस्तु तं रातौ जातं एच्नमधोच्जम् ! चीवत्य- 

लक्षणं इष्टा युतं दिव्यौ लचर; । उवाच दग्चदेवस्तः 

षप संहर बै प्रभो ! । भीतोऽहं देव ! कंसख तस्मादेवं 

वदाम्यहम् ! सम षच्ना इतस्ते न तव च्य ाऽम्ब् जे- ̀ 

चवण ! । पैशस्मायन उपाच | वश्ुदेववचः त्वा दपं 

संहरदच्य्तः । अचुन्नाष्य पिटत्वोन नन्द्गोपगु हं नरः| 

षद्ठरेवस्तु संगृ दारकं क्षिप्रमेव च । यथोदाया गुहं 

शालौ विवेश छववल्घलः } यशोदायास्व विन्नातस्ततम नि- 

विष्य दारकम् । गृहीत्वा दारिकां ताञ्च देवकोशयने 

न्यसत् । परिवत्ते" इते ताभ्यां गभौभ्यां भयविक्रयः । 

बद्टेवः शतार्थो वे निगार निवेशनात्? । 

यथा रूपेण तख्याविभवस्तथा दपं भाग०१ ०३अग्वखि तम् 

“देव्यां देषद्धपिणयरा विष्णुः सवैगुहाथयः । श्रामि- ` 

रासीद्यथा राच्या दिशीन्दुरिव षुष्कलः । तमह तं बाल- 

कमग्व जणं चठमुजं शद्धगदादुदायुधम् । ्रौवत्सल- 
च्छ गलशोभिकौस्तुभं पौताभ्बर ̀  सन्द्रपयोदसौभगम् | 

सहधेदर्थ किरीटकुण्डसत्विषा परिषवक्तत ₹स्कुन्तलम् | 

उदामकाश्च्ङ्दकङ्कणादिभिविरोचमान' षश्ठदेव श्चत । 

सविश्वयोत्पुङ्ञविलोचनो ष्रि श्तं विलोक्यानकदु- 

न्ुभिस्तदा । कैष्णावतारोत्सवसम्भ मोऽस्प.शन्छादा 

दिजेभ्योऽवुतमाश्् तोगवाम्'” । इत्याविभा वसं यित्वा 

भजन्ते भयौ पापोमा पिद्धाकाधरखदन ! | स~ 

दविज भवङ्गतोः कंसाद्हमधोरभौः | उपसंहर विश्राम 

बदोष्छपमलौ किकम् । शद्खुचक्रगदापद्मस्रिया ज 
भवम जम् । निशं यदेतत् खतनौ निशान्ते यथावजा- 

शं पुरुषः परो भवानूं | विभर्ति, सौऽयं मम गनजोनू 
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दृष्टो लोकस विडम्बन तत्" । इतय' देवक्याः प्राथेने 

लां सान्यित्वा नख प्रीसतद्छपधारणं तत्र वोक्त 

थथा “व्य् क्ला तां हरिस्त ष्टां भगवानात्ममायया । 

पिलोः संपशगतोरेव बभूव प्राकुतः शिशुः । “एवच्च चत्- 

रजद्पेणोत्षत्तावपि प्राक् तचूषत्वोक्तया तस्माद्नन्तर' 

` हिमुजल्मिति वैष्णवा मन्यन्ते । गोतायान्त शतिनेव 

पेण चतुभजेन स ुखबर हो ! भव विच्वमूतते 1” इति 

मारतबुदधकाले तस॒ चतमु जत्वकोत्त नाव् तभ् जत्व 

भेवासीत् शङ्खचक्राद्यायुधश्न्यत्वेन प्राकतत्वभिति 

ठ युक्तत्पण्यामः । तख दानो जन््रसमयोनिर्ष्यते 

प्रागुक्त ब्रह्म कलौ जातत्वाभिधानात् अलियुगणवाख 

प्राडुभाषः | यदि च शकौकमन्वन्तरे बहवः कलयः 

शम्ध्रवन्ति तथापि वत्तं मानमैवसखतमन्बन्तरे अष्टाविंशतिमे 

अहायुगे यः कलिस्तले वाभिर्ूतः। तललापि ज्धोतिनिबन्धे 
^“उञ्खस्थाः शशिभौमचान्दरिशनयो लग्न" इषोलाभगो 

जोवः सिंहतठलालिषु ऋमवशात् पूषोशनोराहवः । 

नेशोथः समय।ऽटमो बुषदिनं बाह्येन कणे चौक्- 

न्णाभिघमम्ब् जे्णमभूट्ाविः पर' ब्रह्म तत्" याणां 

विशेषराशयवस्यानकाले तखा विभावोक्तोः तादशसभय- 

ख्य च कलेः ३४७बधघ् गतेषु समवः कलौ तनः 

पूर्व्व ' तादशखमयासभ्भषात । राजतरङ्धिम्णयां च #शतेष 

टद खाद त्रपधिकेषु च भते । कलेगतेघ वजांयाम 

भवन् कुरूपाख्डयाः”” इत्यनेन कलेः ६११ वर्ष गतेषु 

तत्खमक्ालोनयोः कुरूपार्डवयो रत् पन्तिरक्ता खनतस्त- 

स्यापि तत्कालोत् पल्िकत्वम् । 

-द्वतार चरितं च छरिवं* ४रअ» वर्सितं यथा 

“चपर: केशवस्यायं प्रादुभँबो महात्मनः । विख्था- 

तो माथुरे कल्पे सव्वं लोर्काहताय वै । यत्र॒ शास्वञ्च 

सेन्ट् कसं दिविदमेव च| ्ररिष्टः टषभं केशिं पूतनां 

देत्वदारि्ाम् | नागं कञवलयापीड चान॒रः छष्टिकं 

नथा । दैत्यान््ाषदे इस्वान् खदयामाम वौ वान् । 
ङिन्न बाहसहख्लञ्च वाणा तकम णः ¡ नरकञ्च ~ 

तः सह्ये यवन सह्ावलः । तानि च महीपानां 

सवैरल्रान तेजसा । दुराचाराश्च निहता पार्थिवा 

बे सङ्गीते" | 

तद्य च कष्णनामता गर्गे तथा नाभकरणात् यथाह 

भाग०१०८।६ “आखन् वखा ख्योडास्य यशणतोऽचयुगं 
तन्; । शुकोरक्तक्लवाऽपोत़र $दानौं कृष्णतां गतः" दूति 

अपीतः शयाम इत्वधेः भाग० ११अ० युगावतारै ह्ापर 

अपराममृतति तवोक्तः यया “कते शुक्तचदर्ा्जेटिला 
बलकलाम्बरः | कष्णाजिनोपवताच्चान् बिभ्वदह्ण्डक- 

मण्डल् । न्रेतायां रक्तवर्णऽसौ चत्॒बा ङसख्खिभेखलः । 

शिर ण्यक शस्लययातमा छू. कलत, वाद्य् पलक्षथः । हापरे 

भगवान् श्रामः पीतवाङ्गा निजायुधः । श्रौवल्घादि- 

भिर लक्चशैःरुपलचितः । नानातन्त्रयिधानेन कला- 
वपि यथा श्टशुं | कृष्णाव" त्विषाऽकुष्ण' साङ्गोपाङ्गा 

सलपाभेदः । यनै ्ंकोत्तं न प्रायैर्यजन्ती ह खभेधसः”” । 
शद्ध तच्नासनिनबे चनं च भा० उ० ६<ख० 
“कुपिभवाचकः शब्दो निर्ध तिवाचकः | विष्ण - 
क्लद्भावयोगाच् कुष्णोभव ति सात्वतः"” 

कल्यभेदेऽपि वैवस्वतमनोरष्टाविं शतिभे युगे युगे तद्यामि 

भाव; आतणव ऋा०नकल्पमे दादि प्राये “तद्खौतत् घोर 

च्याङ्किरसः शष्णाय देव कोपएुत्रायोक्तोवाचः” श्य् क्तम् । 

वसतुतस्त्॒ भगवदवतारात् भिन्नत्वभेव तख घोरा~ 

ङ्गिरसशिष्यत्ोक्तः परमेश्वर तथात्वसम्भवात् । 

खतस्तच्राज्न्ि २९अपरक्िन्नव रष्णशब्ट्सख इत्तिः। 
५लष्णो ति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवत्तं ले । भङ्गीभवन्ति 

राजेन्द्र) महापाककोटयः”” एरा०। च्जू नख नच्चाम- 

निवचनं भा वि०४४अ० | ^“ठष्ण इत्येव दशमं नाम 

चक्रं पिता सभन | कष्णावद्ातसख सतः प्रियत्वात् बालक- 

श्वः" च ¦ व्यासस्य कान [त्तथात्वम् “योव्यद्य बेदांच- 
हरस्तपसा भगवान्छषिः । लोके व्या्रत्वमापटे काष्णर्त् 

छष्णत्वमेव च” भा० चा०१०५ ख | कब्णस्ये दम् +) 8 

काष्णं ततृसम्बन्विनि लि° “काष्णं" वेदमिमं विदान् 

श्वावयिलाथेमर् ते" भारअा०१वअगछज्गो । अपत्ये त इज्। 

काण्णिं तदपत्ये पुस्त । चन्द्रद्धासकरप्रथमादिपञ्चद्- 

शकलाक्रियाद्ध्पे प्रतिपदादिद्शनात्रकपञ्चद्श्तिश्यात्मके 

श°कालभेदे अं मासे“ चन्दरढ करः शुक्तः शष्णचन्द्र्षया- 

ककः”? तिन्तर्षर्व्ि° । इन्द्कलाच्चयप्रकारः इन्दुशन्द् 

६११४० उक्तः । तदुपलच्िते ९।पिटयाने ““शुक्कष्ण 

गतौ द्योते जगतां शाश्वते मते। एकया यात्यना- 

शं त्तमन्यया वत्तते पुनः'” गोता }) पिदयाने च यथा 

शब्णपच्चस'वृन्धस्तथा आतिवाह्िकशन्टे ६५१४० दभि 

तम् । ̂ घूमोरात्िस्तथा ष्णः ष मासा दच्विणायनम्'” 

गीता ¦ शष्णपक्ताभिमानिनि पि्टयानस्ये कजं खामति- 

बाहके ईश्वरनियोजिते ३मदेवभेदे आतिवाह्िकशन्ट् 
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भिषटतिः | रशेदयुनादुपाजिते धने ० लब्णघनशन्द् 

अथेशब्ट च विदटतिः । ठष्णस्य भावः ष्ञ् । काष्णं 

-नद्भाषे न°“काष्ण रत् छष्णत्वसेव '” भागा १०५० | 

स्मनिच् । छंष्णिमन् तद्भावे पु° “छश्छिमानं दधानेन” । 

वल, लष्यता स्री, लब्णल, न°, ष्ण“ छब्णाऽपि 
-शुद्धो धिकं परिधाटभिः भावः | “चभिदष्य मरुच्छखान् 

-सष्णमेषस्तिरोदपे'” .रघुः । श४नेतगतेऽ `यमेदे अश्चिथन्द् 

विषति: । ३५ लव्णसार्टगे ए सत्री° “एणः ऊण्णः स 

कीर्तितः" न्दो °प० । लब्णाजिनम् 

कृष्णक ए" कणपध्रकारः स्यु ला० कन् । १छब्णसषेषे अलु- 
कम्पितः छष्णाजिनम् कभ अजिनान्तत्वादत्तरपदलोपः । 

लुकम्यिते ९ठष्णा जिने न° 

कष्णकन्द न° ठष्णः कन्दोऽखछ । रक्तोत्पले लिका° 

छष्णककटक दसत निवयकर्म्म०। ककटभेदे दधतः । 
५ कुम्भो रककं टलब्ण ककं टि शमारप्रग्टतयः पादिनः” 

चख्ते पादिजलचरोक्तौ 

ऋखकर्मान् नर क | १हिसादिनिषिद्क्णि | व०्व० | 
शतद्युक्ते पापाचारिणि लि° अमरः इनणदय श्णतास- 

श्याटके क्रियाभेदे स च छश्वतेन दशितो यथा ५थ 

बरष्णखोपथयकरमाभवन्तीत्युपक्रमे “दाङणकम््रं चारक 

मपर ग्निकम्् लब्णकमपर णड कम्प '› इत्यादुद्खा । ““इरूढ- 

तवात्त् शक्तानां शब्णकम््ं हितं एनः इति" तद्योषयोगो- 

द्िंतः। ष्ण ऽर्पित' छव्णापिंत' कर्म्डा० | रेपरमेश्वरा- 

पिते कर्मयि न०यश्बनं $तदुक्तो ति° स्तिवां वा डप् | 

अष्णकलि ए" ष्ण इव चडाला कलिः कलिकाशख | खना- 

मद्यते पुत्यप्रधाने छृक्े । [च्तियां जातित्वात् ङीष । 

क्णकाज पुस््रो निद्यकन्म" (दाडकाक) काकभेदे हारार 

छष्णकापातो स्त्रो ओषधिभेदे चञ्चः । “अथोषधीव्या ख्या- 
स्यामः '*व्य्,पक्रमे^ खे तकापोतो छष्णकाभेाती "दूव्यादिना 

विभज्य तदुपयोमव्रकारोद्भितो यया | ““मोनख्यजगरो- 

सष्णङापोतोनां बनखसुहि खण्डयित्वा क्षीरेण वि- 

पाच्यामिखुव्य” इव्यादुक्ग' छद नद्या लचणमोषधि- 

शब्द् १५६२ ४ उक्तम् । 

कशणकःय पुसो शष्णःकायोऽख मद्हिषे शब्द्चि° | जाति- 

त्वेऽपि योपत्वात् जिय न ष किन्तु टाप् । 

कष्यका् न° शब्ण' कामस । कालागुरूख राजनिर 

छष्णकतेष्टल ए* शष्यजद्य शग्णाक्म्मणः कछ वितक्ते दाति 

डा-क। द्य] तकारिखि लिका । 

{ २२१२ 1] लष्ण 

क्श्णगङ्ग स्त्ली नित्य} कषावेणायां नदीभेदे राजनि० | 

कष्णगतरोग प° नेल्ावयवभेदकुष्णगतरोगभेरे । तदित्ता- 
नादि सुख्ते उक्त'यथा | 

“अथातः कुष्रणगतरोगविन्नानौयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
यल्सतव्रणं शुक्रमयाव्र्ं वा पाकात्ययडा यजका तधैव | 
चत्वार एतेऽभिहिताः त्िकाराः कृष्णायाः संयतः 
एरस्तात् । निमम्नदूप' हि भवेत्त, कष्ण च्यव विद्धं 
प्रतिभाति -यद्वौ। सखाव' खवेदुष्णमतीव रक च 
तल्त्रणं शुक्रख्टाद्रन्ति। दष्टः सभीपे न भवे 

न्त, यद्ध न चा्रयाढः न च संवि) च्वेदनावच्च 

च चुग्बशक्र' तद्ि्बिमाप्रोति कदाचिदेव | सित यदा 

भाव्यसितप्रदेशे खन्द्ात्मकं नातिरूगच् युक्तम् । विदा 

यसोवश्वदलानुक्रारि तद्व्रणं साध्यतमः वदन्ति। ग~ 

सआमीरजात' बहलञ्च शुक्त चिरोलिितञ्चापि वदन्ति क् 

च्छ्रम् । विच्छिन्नमध्य पिशिता्तं वा चलं सिरासक्त- 

मटक | हित्वम्गत' लोड्ितमन्ततञ्च चिरोलििनञ्चापि 
पिषच्जं नोयम् । खष्णा्पातः पिका च कष्णे यस्ि- 
न् भवेन्युह्निभञ्च शकम् | तदप्यखाध्य" प्रवदननि केचि- 

दन्यच्च॒यत्तित्तिरिपच्चठल्यम् । संद्ाद्यते शओेतनिभेन 
सपदोषेण यस्यासिनमख्डलन्तु । अजापुरीषप्रतिमो 
रुजावान् सलोहितो लोहितपिद्छिलाल्लः । विदाययः 
क्ण प्रचयोऽभ्य् पेति तञ्चाजकाजातभिति व्यवस्ये त्”। 

क्षष्णगति ए कष्या गतिगेतिस्वानमद्य | कृष्णपा नि वङ्गो 

तख गमनस्यानख तद्गत्या कष्ण ताप्ा पर सतख तथात्वम् | - 

वष्ट स तदा गभः के कष्णगतिथेथा'” भा० चाच 

५० | 
छष्ण गन्ध उन्कष्य उग्रो गन्धोऽख । ोभाश्चनटचे राजनि* 
क्ष्यगभे एः कृष्णवर्षोग तऽ । कट्फले राजनि० । 
छ्षश्ण गिर ए° निव्यकम्प्र ° । नोलगिसौ 

लष्णगोधा ष्यः गोधेव | कोटमेदे । “द ्दोरखः ष्ण - 

गोधा यञ्च काषायवासिकः'" श्रु कोटशब्ट् विष्टतिः। 

क्ष्णगोव लि° ष्णा सीवा यख । डष्यवखं गेऽ जादौ ५ - 

ग्ण सोव चाग्ने यः” यज २४,२, “सव्य मोवः सितिकशोऽ- 

्िखकयस्ते रेन्द्राग्नाः'” श्व्यादि अश्रमेषौयपशुविथे- 

भोक्गगै | ८“ तबोष्ितपयधं नः शष्ययोवस्तङिदुद्यु तः । 

लिवखं परिषोभाचः सण््यारागमथादष्योत्” ह [र* 

१७५अ० । रनोलकख्छ भहा प° । 

ष्ण च्च. क एण कृष्णः चञ्च.रख कप् । चणक्गे तजनि, । 
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क्रष्णचन्दन न° ऊष्णप्रियं चन्द्नम् शा त° | इरिचन्द्ने 

शो तचन्द् मे शब्ट्वचि° [माज्ञादकलत्वा त्तथात्वम् । 

क्ष्ण चन्द्र॒ ए* छष्ण न्द्र इव | वाश्टेवे तख चन्द्रपत् भक्ताना 

कश चर य कष्ण भूतपूर्वं : चरट् । भूतपूषवं कष्णसम्ब- 

ज्िनि गवादौ । 

व्यच रूो कुष्यख चूडा इव च्ङ़ाऽख । खनामद्याति 

पुष्मडच । सार्थो क थत दत्वम् ।तलला्थे राजनि । 

लग्णच.डिका स्री र्णा चूडाऽ्पं याः कप् अत दत्वम् । 
श॒ञ्जायां राजमि° । [राजनि० । 

क्र व्यच नर्नष्ण' तदर्प" शणम् । लौ मणे (लोहार शु) 

छष्णजटा सती शष्णा जग यद्याः ! जटामांश्याम् रल मार 

छष्णजोरक ए० निवयकश्वं° | कारं रोर ॐ (जालजोरे) 
अमरः “कृष्णः कफथोयधो जोश उ्वरबिनाशमः | 

चक्तषयो रविश्य कब्णजोरकं दैरिगः”” राजनि 
कषष्णतर्डला स्त्री लब्णस्ण्ड,लोयद्धाः । कख सफोरल- 

तायां राजनि° । [श्ब्टमा० । 

क्ष्ण तास्ते न “वर्येवेन” पार कर | गोशोभचन्द्ने 

छष्णतार एसो शष्णतग्डच्छति ऋ-अण् उपरसर । {कष्ण 
शार स्दगेर इरि यमाने च राजनिण। स्तियां जातित्वात् डौैष । 

ष्ण निता शली निव कन्व ° | (कासतेओडी) लिडता- 

भेदे जटा५। [ भ्रौ स्तौ राजनि° टाप । 
कष्णट्न्तं लिर शब्णा दन्ताय । १कालवखं दनयुक्त श्का- 
कष्णदेद ऽसतो भव्योदे्ोऽख् | !भ्नमरे सारसतः स्तिया कष 

शकालंवां दे ङा न्वितेः लि ° कर ०। कायस रेरे ए" 

कोष्णे पायन एण दीपे थ्ठनाहोपे भवः फञ् दवीपोऽवनं 
नन्कभूनिवां ख परन्तादयण् क्न ° । गेदव्यासे तद्ध अदना- 
ह्ीपोत्पस्तिकथा भागय" १५५अ । 

“धर यु धम्भय' पिदरासीततरी भम । धां केदा- 

विद" ततर गता परथ्मयौवना। भरथ धमेवा शर्ट 
परमः परार; । आजगाम वरौ धीमांलरिष्यत्- 

यष्ठनां नदीम् । घ तार्यमाणो यंन भारुमेत्या्वी- 

त्तदा । सान्वपूवै' खनिगर ्टः कानात्तौ मधुर वच! तमजं 
धापभोता च पिदभौतिा च भारतं | । भरर्वशमेरक्तान 

पुया ल्यादच्चहे । अभिभूय शं भौं बलां तेजसा बध 

मानयत् । तमसा (कजभमाडिकया) लोकसा$त्यं नौगता- 
भेव भारत ! | मतंखगन्धो मड नासीतय, रां भम लुयष्- 
खितः । तमपा शुभं गन्धमिमं प्रादीत् खच मे छनिः। 

ततो मामाह स उनिगर्भखत्द्ेज्म भामकंम् । दवोपेऽखा 

[ २२१४ | कष्ण 

शव सरितः कन्यय त्व भविष्यसि | पाराशर्यो महा 

योगी स वभूव सहा्टमिः। कन्याण्लो मम इरा द्वौ पायन 

ष्ूति छतः योब्य्छ बद् खत॒रस्तपसा भ गवान्छभिः । लोके 

व्यासत्वमापेदे काष्ण्रौत् कुव्णत्वेव च । सत्यवादी शम- 

परत्तपस्ली दग्धकिल्विष*। सद्योत्मच्नः खदु महान् सह 

पिल्ला ततो गतः" “त्वा त॒ सपसलाय दीच्ित' जन- 

मेयम् | अभ्यगच्छडपिरविदान् कुष्ण पायनस्तद्ा । 

जनयामास थं काली शन्नो: एात्मराश्रात् । कन्यैव 

यष्माद्वीमे पाण्डवानां पितामहम्} जातनाल्रञ्च यः 

सदय इष्टः रेहमवीषघत् । वेदांश्चाधिजगे साङ्गान् सेति- 

षासान्बह्ायशाः । यच्ैति तपसा कश्चिन्न वेदाध्ययनेन 

च | न व्रतेर्नपवासैशंन प्रसूत्या न मभ्यूना | विव्या- . 

सेकं चतडा यौ वेदं वेदविदांवरः । परावरन्नो ज्याभः 
कविः सत्यव्रतः शुचिः यः पाड ेतराष्ञ्च 

विदुरं चाष्यजोजनत् । शान्तनोः सन्ततिः तन्वन् 

पण्यकौरसिमद्ायथा 1 
५मातनियोगाद्धमीत्मा गाङ्ग यस्य च धीमतः | क्तेन बिचि 
सवोव्यं ख कुष्ण पावनः इरा । ल्ीनभ्नोनिव शौरब्यान् 
जनयामास बोव्यवान् । उत्पाद्य ्टतराद्च प्राण् " वि- 
इरमेय च । जगाम तपसे धौमान् इनरोवाश्रमं प्रति| 
““कष्णदैपायनाच्जन्ने ्टवराष्रो जनेश्ररः । विविलवीय्यः 
्षेते च पार्ड. चव महावलः | धमारयक्वथलो धीमा 

शवे घावी धूतकल्मषः । विदुरः शूद्रयोनौ व जक ह 
पायनादपि'" | भारते नानास्थान 

““ष्णदेपायनं व्यासं विद्धि नारायणं विमु । कोन्यः 
शण्ड रोचात् सहाभारतशत् भजेत्” भिष्णु षुः तख विष्णो 
रवरतारत्वकथा भाग “(ततः सप्रदथे भतः सत्य 

त्यां पराशरात् । चक्रो बेदतरोः शाखा हापरे सोऽद्छ~ 
भेधः'^ अवतारशन्ट् ४२२४० विषटतिः । भष्यं ति देषा- 
यने।त च तद्य नामयम् क्म ° कचिदेकनासताऽपि | 
५“द पायनेन शष्णेन नगरे बारणावते ५ भा०द०७६अ० | 
"“काष्णयां व् गेष्यत्भेव च'"“ कायं ' वेदमिमं ण्टण्"” $ति 
च व्थस्तप्रयोगः | “^तमहभरागमढेष्ठ' कृष्णं पायन 
चन्द्” ेणोस० | प्ागुक्तभारते च सभसतप्रयोगः 

नुशधत्त (धृस्त्)र ए* कौ (कनकंषुतरा) श्मेरे । 
“सितनीलक्ष्यलो हितपौशूसराचच शन्ति धत्तूरः । 
सभन्धगुषटोमेतारूध्, शुषणाटगरसतु शष्णकचछठभः सात्” 
राजनि“ | धत््रब्ट तत॑खामान्ययशा भावप्र^डक्तायथां 

~ 3 "4: ++ 
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शश्वत्त.रो मद्वर्ाग्निवातक्च्वरकृष्दुत् | कषायो स- 

शुरस्तिक्तो यूकालिच्वाविनाशकः। खष्यो गुरुवखे प्र 

कण कसि विषापद्धः?-। 

कुणधन न° कम्मे । दूतादिभिरच्लिति घने; अथशब्द 

१६७्ट०विडतिः । “पश्चि कब्युतचौय् प्र प्रतिद्धपकसा- 

ऋसेः। ख्ठेनोपाच्जि तं यद्ध तत्का खखट्ातम्'" 

विष्णदं०““पास्िं कः णाल पाव्रताद्यापनम्”प्रा० वि 

कव्णपच्त ए कम्प्र °| चन्द्रं कलाद्धासकरे प्रतिपदादि- 

दर्शने पञ्चदथतिय्यालमके काले |. तन्न (चान्द्रे) पक्ता 

वभ्तै मासते क्ञमष्णौ क्रमेण हि । चन्दरङ्धिकरः क्तः 

कष्णन ्चयात्रकः । पन्तत्या दासु तिययः क्रमात् पञ्च 

दश इताः । दर्णा नाः कुष्णपच्ये ताः पूखिं मान्ता श्ु- 

क्के” तिश्व° षट लि शन्दतस् । “रावणेन इता सोता 

कष्णपकषं सिता्टमो?” मह्ाना० 

कष्णपदो स्तौ कण्णो पादौ यखाः कुम्भ्प० डष. अन्यचोपः 

पद्वावच्च | कालपादयुक्तायां सख्याम् । [रललमा० 

कष्णपर्णो श्लौ कृष्णं परम्धाः । कालतलस्ाम् । 

कष्णपवि पुर पूयते पू-थोषे इन् पविः पन्थाः “पन्वा वातेन 

शुष्यति” श्वयक्त :  पथोवातभिच्नण्ुदिदेखनपेत्ञस्णात् 

तथात्वम् कण्णः पन्था यख ` वद्धो ““छटथिव्यां छब्ण- 

पविदाषधौभिवेवच्वे'" ० ७+८,२ । “कष्णपविः लभ्ण- 

वा ऽग्निः भार [कमस । करम्" रला 

क्तष्णपा क प° पच्यते इति पाकः फलं कष्ण; छष्णवस्यं : पाकः 

कष्णपाकफ़ल छ कष्णपाक्पं फलमसख । करम अमरः 

क्शणपिङ्गल लि०५वर्यो ते न'"पा० क्र | कालपिङ्कःलवयं 

उुक्तो ““कतं सत्य" परं बह्म परुषं कालपिङ्गलम्'” रुद्रो 
पर्यानमन्तरः । तख्छापत्यस् इञ् । काषयैपिङ्गलि तदप 

न्ये ब्धतवे उपका*अन्यशन्द् न इन्द अदनं च वा तख 

लक | कध्णपिङ्कलास्तद्पत्व घ॒ । ्दुगयां स््रो° लिका° 

कवच्यपिष्डो तक प° नित्वकच्छ ° । -कम्णापरडोर भेदे रत्न- 

माला लणपिख्डोरोऽप्यलर | ‡ 

कष्छपिप्पिलो खो नित्यकम्् °, पिपोलिकाभेदे टला- 
रोद्िपिपं लिकायां (काठपिपिडा) राजनि 

क)ष्णपुष्य प° ष्ण दुष्प मख । †कभ्यधततृरे राजनि° रप्र 

यङ्क खी छप शब्द् द° 

छो णफल एुण्लण्णं फलम । करमद्^(करमवा) तं रसो- 

मराञ्धां स्त्लीटाप चअसरटीक्षायांभरतः [ दिद्ध्पको० 

छष्णफलपाकं ए स्यः फलरूपः पाजोवद्छ ! करमदे' 

५.५.१५ 

[ २२१५ ] क. 

कु्ण(ब) चलन्त ए “वर्योवंन'" पा०स° । कालशे तरसे 

रतदयुक्त ति० “जिने पां खड्िते लष्य्(व)जन्ने 
आाविक्ते'* कात्या २२१४,१७, कष्यघधवलाद्यो ऽप्यत्र । 

कुष्णभूम ए० ठभ्णा सूमियेल अच समा० } काकवयं्- 
ल्िकायुक्तं देशे छेम° 

कष्णभूमिज तिर लश्याया मूमेजां वते जन--ड १कालवयं 

सत्तिकात उद्मन्नं र्गोमलिकाटखे स्त्री राजनि° 

क्ण भेद्ा(दौ) चली ल्योवरयन भेद । खर्डोऽखाः छप 

कटुकायां (कट्की) इृच्ते राजनि० वा गौरा ङीष् । 
तनाथ अमरः ् 

क.ष्णमण्डल न° कम ०। “नेल्ा्रयवभेदे । नेलायामलिभा- 
गात्, कष्मण्डलर्च्यते । कृष्णात् स्नमभागां तु दरिः 

इद्िविशारदाः”' इश्व° | भौमसेनादिवत् उत्तरपदलोपे 

कष्णमय्यत तद्भिप्रावेौव कुष्यादिति छडतोक्तिः 

कष्णमल्लिका स्त कुर्या कृष्णप्रिया मञ्धिकेव । कुष्याच्जके 

(कालदुलसी) इच्च राजनि° । 

क.ष्णमद्छ एसी निव्यकम््रं° (कलवस) इति ख्याते मट्ख 

भेदे “पाटीनपाटलाराजोववस्सिं गोमत् खकष्यमत्सख वागुञ्ञा- 

रछरल सद्स्त ट् {दु प्रश्टतयोः नादेया." 'छ्धतः स्रिय ङोप् 

कुष्णसुख ति स्यं उखमासमख वा यस स्ियां वा डगेष 

श्कृष्यवयं छखयुक्तो २कालाये च““स्तनयोः लष्णख्खता 

रोमराज्यद्गमस्तया'” गभ लक्षणे छतः शवानरभेदे 

ख स्ती° स्तिया जातित्वात् डोप | ४दानवभेरे “सहस्- 

पात् कभ्णखचखः कुन्यसं व महो द्रः”? इरिवं० २४०अ०. 
दानवोक्गी । क्णवदनादयोऽपि ूर््वोक्रा्े लि° 

क्. ष्णमुद्ग ए जिच्यकरं ° । खृमेदे तद्ध दयुसादिं भावप्र 
उक्त' यथा 

«शद्रमस्रयोरा्मानाारित्वमन्यषेदलापेच्येया नतु सर्वया 

रतयोरपि कि्खिदाध््यानकारित्वात् तत्र खद्रख्य युणाः 

खदोो लघां हौ कफपित्तरसो हिमः । स्वाद्रल्पानि- 

लो नेत्रयो ज्वरघौ वनजस्तथा । सङ्गो बद्धावधः श्यामो 

हरितः पोतक्रस्तथा । चेतो रक्राञ्च तेषान्तु पृञः पूरे 

लघुः रटतः। सुतेन एनः प्रोक्तो हरितः प्रवे युः । 
चरकादिभिरष्यक्त एष णव राणःधिक २2 1 

माघववासन्तचुराटजेति राजनिन्तख परव्यावदशे नाव् वस~ 

न्तकाले चैन्रमासे सराष्देगेऽखोत्यत्तिरवसेया ततोदे्ादा 

नोयान्यत्र देशेऽपि तखोलखादना एवमन्यत्र कालेऽपि । 

क्,ष्णम् लो स्कं सलमसखाः निष् । थारिविभेदे । राजनि 
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-कष्णमृग एस्तो नि्यकम््ं ° । (कालसार) कुष्णसारच्छो 
«स्न् कुप्ण्टगांसोव मेध्यादन्यान् वनेचरान्” भा° 

व ५२३अ० | स्तियां जातित्वात् ङीष् छष्यहरिथा- 

दयोऽ्य॑त्र षसो 

छ्ष्णसद् स्ली° कम्मं ° | १ णवे खततिज्नाभेरे र च्छमूमौ 

शेमच० | “कछषभ्णस्टन् त्ततदाहाखप्रद्र च ्रपित्ततुत्”” 

राजनि° संध्य श्ट ्तिकाऽप्यत्र } ब व° | श्तदयक्त लि 

ष्टेमच 

ह ष्णवजवद् पुर तेत्तोरौथरूपयजवें दभेरे | तख छष्णत्वञ्च 

तख पाठे प्रतिषदायुक्तपखिं मायापाहात्व त् । 

दख हौ भेदौ शुक्ललश्णभेदात् तदवान्तरभेदाच चर एब्य् 
भाष्ययो दर्शिताः यथा 

यज्के- 
# 1 

“यजुकदख षडशौतिर्भोद्ा भवन्ति| तत्र चरका नाम 

दाद्शमेदा भवन्ति “चरका आद्ुरकाः' कठाः प्राच्यकटाः 

कपिष्ठलकठाञ्चारायणौीया वार्तान्तरीयाः गश्येताश्चतरा 

वाराडइा आ पमन्यवग्डागलेया मैत्राय णीया ति | सैत्रा- 

यणौोयानाम सप्रमेदा भवन्ति मानवामैबायणौया इन्दु 
भाश्चोकेया इारिद्रवेयाः श्यासाःग्यामायनीयास्चे नि । ते- 

ष्ामध्ययनम्शतं यजःस हसार्यधीत्य शाख्ठापारो भवति 
यान्येव द्धिगुखान्यधीत्य पद्पारो भवतति तान्येव न्नियुणा- 
ग्यधौव्य क्रमपारो भवति षडङ्गन्यधौत्य घडङ्कविद्भवति 
शिच्वाकल्येा व्याकरणं निरक्तः छन्दा च्योतिधमिन्यङ्गानि 
भवन्ति तले प्राच उदौच्यां, नैद्धत्यां निकःत्यस्तत् 
वाजसनेयानां पञ्चदश भेदा भवन्ति काणा माध्य 
न्दिनिाः शवोयाः श्यामायनीयाः कापोलाः पौर वल्घा 
च्यावटिकाः परमावटिकाः पाराशर्य; वैषेया वैनेया 
रौपेया गालया वैजपाः कात्यायनी याद्चेति प्रतिपदमनु- 
पदं छन्दो भाष। धर्मोमीमांसा न्यायस्तं दय् पाङ्धानि उप- 
ज्योतिषं साङ्गलन्तषण" प्रतिन्नादुवाक्यः परिसंख्या चरण 
व्य, हः चाद्धकल्; प्रवराघ्यायञ्च शास्क्रतुसंख्यालुगम- 
यत्तणाश्वांणि हौ लिकम्पाशवोकथानि करमरुच्चणम् इत्य 
ादय परिथिष्टानि भवन्ति ह्व सस्ते प्तेन्दने मन्त 
याजसनेयके | इय् क्रमेतत्धकल' स॒ शुक्रियञ्च कौ तितम् | 

सन्धा परिसंख्याता ब्राह्मणञ्च चतरगु णम् | तत्र तंत्ति- 
रोयकानाम ददिभेदा भवन्ति श्रौ खाः का{श्डकेया द्ध ति। 
काणि्डिकियानाम पद्भेदाभवन्ति। आपस्तम्बो बौधायनो 

सत्याषौटी हिरग्यकेशौ ऋौधेयी चेति तत्र कठानां त॒ 

प्रकायदतःखत्वारिशद्पपन्थाः मन्त्राह्मणयोवैद् सगुण" 
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यत्र प्यते | यटुरवेद्ः स विन्नेयोऽन्ये शाखान्तराः इताः । 

तेषामध्ययनं प्रव चनया ति” मू* । विषटतभेतद्भाष्य 

यथा “यकुकद्ख षडशीतिभे"दा भवन्ति" अन्न शाखा- 

भदो साद्यः । षड्त्तराथोतिभे दा इत्ययः । ̂ तल्नचरका- 

नाम हादशमेदा भवन्ति'दतिस्यष्टा्ैः | ते के भेदा इत्याह 

चरका इत्यादि नेवायस्णीयानाम सप्रभेदा भवन्ति | मेव्रा- 

यण्णौवा मानवा इदि! सैत्राययौोयशाख्वागण इत्यथः | 

सेत्रायण्णोयस्सु वाजसनोयवेदाध्यायी । मानवं कद्सष्छलस् । 

तेषामध्ययनमषोत्तरथतं यजुःसहस्ताणटधीत्य शाखापारो 

भवति तेषामध्ययने हिचत्वारिंशदध्यायाः च््टशता- 

धिकसहच्मन्त्रा इत्ययः । तान्येव दियुणान्यधीत्य पदट्- 

पारोभव^त दिवारप्ठनात्मदपारायखणफलं भवति इत्य्धः। 

तान्येव लियुणान्यधौत्य क्रमपारो भवति लिवारपठनात् 

क्रमपारायणफलं भवतीत्ययः | पदक्रेमाध्ययनफलं भ 

वतीव्यथेः। तत्र प्राच्य उदौव्यां, नैकं त्यां निच त्यस्तत्र वा 

जसनेयानां पञ्चदश भेदा भवन्ति प्राच्य उदीच्यमेक॑त्य 

दति ति्धघ दिशाञ्च ! याज नेयबेदोत्पत्तिमखे दच्छसः 

इतरदेशेषु बेदशाखयोयेभाग उच्यते तद्ध माहायंवे जक्गम् 

^“ चिव्यामध्यरेखायां नमेदा परिक न्ति ता । दच्तिणोत्तर- 

योगे शाखावेद् च उच्यते । नर्भदादल्िणे भागे खापस्तम्बा 

लायन । राणायनौ पिष्यला च यन्नकन्याविभा{गनः। 

साच्यन्द्नि शाङ्खायनो कौधुमो शौनको लया नरुदो- 

नत्तरभागे च यन्नकन्याविभागिनः । तुङ्कक्ष्णा तथा गोदा 

सदाद्भिशिखरावधि। दाञन्धुदेशपयेनम् बह्व, चरगश्चला- 

यनीौ । न्तरे जरे देशे वेदो बह्ण,च दरतः । कौषीत 

किब्राह्मणं च शाखा शाद्धायनो स्थिता । खान्धगदिदचि- 

णाग्नेय्यां गोद्ासागरकावधि । यलुभेदख तैत्ति 

रापस्तम्बौ प्रतिखिता | सद्ाद्विप्वतादारादिशाम् नेकं - 
त्यसागरात्। हिरण्यकेशो शाखा च पशु राम सन्नि 

धौ । मयुरप्वताद्चंव यावद रदेशतः । व्याघ्रा बायब्य- 

रेथान् सेजायषो प्रतििता। व्बङ्कवद्ककलिङ्गगच कानीनो 

युजरस्तथा | वाजसनेयी शाखा च माध्यन्दिन प्रतिषिता। 

ष्णा यान्नवलकेन स्वदेशेषु विस्त.ना । वाजसनेय. 

वेदस्य प्रथमा कावसंन्नकाः'” इति व्यासशरिष्योवंय म्माय- 

नोनिगद्ाख्यय जद दम्मटित्वा शिष्यान् चकार । तद्चाह गा- 

गवति१२।६अ० ^परथस्यायनभिषयरव चरकार्ध्वं यं बोऽभवन् । 

यञ्चे स्र हा इन्यां हःचपणं स्युरोत्रः तस् । याव् क्वच त- 
च्डिष्यं छां होभगवन् ! कयत् | चरतेनादखसाराणां च+ 

> श्न. 
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रिषे ऽह सद्रम् । इन्यक्तो युरुर्याह कुपितोयाह्यलं 
श्वया | विप्रावमन्ता शिष्य ख मदघीतं त्यज्ति | दे 

रातः छतः सोऽपि ऋदित्वा क्लमां गणम् । ततोऽगतोऽच 

नयो ददशुस्तान् यजुगेणान् । यजूषि तित्तिरोभूता 

लङ्ञोलुपतया$ऽदढः] ते न्तिरौया इत यजुःयाखा आखन् 

दपेयलाः”। यान्नवलक्यः ^“ नमो भगवते" इत्यादिना 

ययै" ठाव | “एवसक्तः म भगवान् वाजिद््पधरो हरिः 

यच ध्यातयामानि खनयेऽद्त् प्रसादितः” (अजोणेमुक्तो 

खच्छिष्टवान्ते यातयामशब्द् इति निषण्ट्,: तदन्यत् अयात- 

यामस्)“थजभिरकरोच्छाखा दथ पञ्च यनेविमुः। जग्टह्- 
बाजसन्यस्ताः काण्वाः माध्यन्द्िनिदयः'* इत्यादि खन्ध- 

पय लो चनया यज्व दन्धागानन्तरं देवरातः छतेनाब्राह्नखः 

स्वभिया प्रसादितः सर्य बाजिदूपेण त्ते दत्ता वाजेभ्यः 

कोसरेभ्यः वाजेन बेगेन वा न्यस्ताः शाखा वाजसनेय 

शंज्ना। तख शाखारणड़त्वपरि हाराय चादर द्यत्वसंरकत- 

शां च वाजिद््पेण य्येःायातयालानि यानि यजुषि 

खनये दत्तानि तैयैजुभिरकापितेः स इनित्ताः वाज- 

सन्यः पञ्चदश शाखा अकरोत् । तखा छने: कार्मा 

ध्यन्द्निदयः अध्ययनं चक्र: | ते पञ्चदश भवन्ति 

तथा च विषृषुपुराणे यज्द्ख विस्तारविभागमाड 

““यजकैदवोः शाखाः सक्तविंशन्म हाने ! । वेशस्मायन 

नामामौ व्यासरिषञ्चकार वै । शिषगेभ्यः प्रददौ ताञ 

जग्टड्खस्ते ऽप्यलुक्रमात् । यान्नवलक्यस्तु तखामेद्बह्म- 

रातः छतोदिजः। शिषः परमधम्ब्रन्तो गुरुढत्तिरतः 

सद्ा । छषियं ख महाभेरोःसमाजेष्वागमिषयरति | तस्य वै 

सप्र रात्न्तु बह्महत्या भविष्ति । पूथमेवं छनिगणेः 

सभयोऽ्यं लतोदिज › । वैशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्त 

वांस्तटा । खखियं तं च इंसोऽय प्द्ख्टमवातयत् । 

जिषद्रानाह चभो शिष्या जह्महव्यापरः व्रतम् । 

चरध्व' मतकते सवे म विचार्यभिदन्तथा | अथाह 

यान्नवलक्य्तह्िमेते डि दिजः । क्रो थितेरल्यतेजो- 
भि्चरिष्येऽहमिदटं व्रतम् । ततः ऋद्धो युरः प्राह 

यान्नवलक्यं महान् । खच्यतां यत् त्वयाऽधौतं यतो 

विप्रावमानकः | निस्तंजसोवद्द्येतान् यस्व ब्राद्म- 

खपुङ्वान् । तेन शिष्येण नार्यऽस्ति ममान्नाभङ्ग- 

कारिशा | यान्नवलक्यस्ततः प्राह भक्त तत्ते मयो 

दितम् | ममाग्यलन्त्वया तलत्तोयदधीतं दिज ! विदम् । 

्रोपराशर चव्राच इत्य् क्वा रुधिराक्तानि सद््पाण 
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यजं यथ | ददेयित्वा ददौ  तक्लौ ययौ च खेच्छ 

खनिः । यजं श्रय विद्धटानि य.न्तवलक्येन वे दज ! । 

जग्ह्धस्तित्तिरो भूतास्ि ्तिर्यास्तु च ते ततः | बद्महत्याब्रतं 

चीं गुरुणा नोदितेस्तु यैः । चरकाध्वयवस्ते त॒ चर- 

ख्धान्दनिखत्तम ! | यान्नवलक्योऽपि सले ष ! प्राणायामप- 

रायणः | दाव प्रणतः खयं यजुष भिलघ स्ततः । 

यान्नवलक्य उवाच। नमः सवित्रे दाराय शक्त रभितते- 

जसे । ऋम्यजुःखामद्पाय त्रयोघधानात्मने नमः*"इ्त्यादि | 

पराशर वाच | इत्ये वसादिभिस्ते न स्त. यमानः सवे रविः 

वाजिद्पधरः प्राह प्रोयभाखोऽभिवाञ्द्रिनम् | यान्न 

बल्यस्तथा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम् | यजंनितानिमे 

देहि यानि सन्तिन मे गुरौ । पराशरञवाच| एवसक्तो 

ददौ खज यजुषि भगवान् रविः | अयातयामरंत्तानि 

यानि नो कैत्ति तदुयुर;। यजुभि यैरधीतानि तानि 

विग्र द्व जोत्तम ! । वाजिनस्ते समाख्याता स्याश्चोद्धव 

योगतः । शाखाभेदास्तु तेषां वे दश पञ्च च वाजिनाम् 

कारवाद्यास्तु सङाभाग ! यात्तवलक्यप्रवस्तिं ताः” 

काण्वा माध्यन्द्निाः शाबोया श्यामायनीया काषो- 

लाः पौ ण्डवत्साःखावटिकाःपरमावटिकाः पार्या 
[नव > मोषेया (1 
बघेया वनेया च गालवा बजपाः काल्या- 

यनोयाश्चति पञ्चदश शाशा , इत्यः | प्रतिपद् 

मलुपदम् प्रतिपदे पदम् ्चल्मपद्' कन्त व्यभित्यथेः ।. 

अन्द्: छन्दोरललाकारा†ट । भाषा शब्द्परिभाषा, धमां : 
धर्मशास्त्र मन्वादि, मीमांसा प्रसिद्धा न्यायः तकः. 

दति षड्पाङ्कानि। उपच्योतिषं च्धोतिःशासतनम् 

साङ्गःल्तणं सासद्विकादि प्रतिन्नालुवाक्यः अनेन वाक्येन 

अयं सिद्धान्तः । परिसंख्या सूगोलादि । अयं रणब्य हः । 

खाइकलः प्रवराध्यायच्च शास्त्र क्रतुसंस्याकलादिष 

त्नातव्यम् । अदुगमयन्ना यन्नक्रियापार्श्रानि हौनि- 

कमेदाः ; द्थेत्र' यञ्नक्रियाः | पाशवोकयानि पशुयन्नाः 

कमलं यन्न प्रसिद्धम् | इति अष्टादश परिशिष्टानि 

भवन्ति । दे सहसे शतन्य् ने मन्ते वाजसनेयके त्युक्त: 

शकलं सशुक्रियं खन्याञ्च परिसंख्यात मित्यथेः । वाजस- 

नेयवेदे च नवशताविकसहस्तमन्ला शत्यः । एतल्य- 

कलं सणुक्ियं मध्याद्ध शुक्नवेन श्रये ण दत्त' सशुक्रिय 

सन्न परिसंख्यात मत्य्थः | वेदो पक्रमणे चलार्दशोयुक्त- 

पूर्िभायदेणात् शङ्ञयजुः प्रथितभित्व्ः | प्रनिषदा- 

युक्षपूरि सास्र हणात् कष्णयजुरिति च । ब्राह्मणञ्च चत- 
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यंशं ब्राह्म णमि चः, यज्व दतरोरासन् भाखा द्यो कोत्त- 

रं शतम् । तल्लापि च शिवाकारा ट्श परञ्च च वाजिनाम् | 

"तन्नापि प्रथमा खख्या 

खन्यान्तरे | ते त्तिसोयानास द्विभेदा भवन्ति खौ ख्याः का- 

र्डिकेयाञ्च ति ¡ कार्डिकेयानां पञ्च भेदा भवन्ति अ 

पस्तम्बी बौ धायनौ) सत्याधाढो हिरणकेशो षेय चेति 

तेषामध्ययन" परिमाणम् । ““कार्डास्तु सप्र विन्नेया 

प्रञ्जा्च चतरत्तराः । चत्वारिं श्तु विज्ञेया अलुवाकाः 

शतानि ष्ट् | कपञ्चाश्नद्धिका संख्या पद्या श घोच्यते | 

लक्तेकन्तु दिन- 

वतिः सङद्धाखि प्रौ्तितम् । पदानि नवतिस्चोव तवात्त- 

रन्तदुच्यते | ल्षद्रयं लिपञ्चाश्त् सहस्ताणि शताष्टकम् | 

चअष्टषष्छयुधिकं चेव यजय दप्रमाणकम्”। काण्डाः ७ परचनाः 

शाखेयं कारखसुज्निका" इति 

दिसहसद्चौ कशतसदानवतिकाधिकन् । 

१४४।अदुवाकाः६५.१।पञ्चाशौ २१९ ८ौपदानि १ €२०६०।अच्त- 

रसुख्या २५३८६ =| इति शाखावाक्यान्ययुतानि सहस्लाणि 

नवानि च | चतुःशताग्यशोतिश्च अष्टौ वाक्यानि गणति 

तन इति ब्राह्मे वाक्यसंख्या१€ ४८०तेत्तिरीयनि गदबेदा- 

्यसंख्या उक्ता इत्यधः। तत्र कठानां तु प्रगायचतुञ्चत्वा- 

रिंशड़्पगन्याः | सन्त्रब्राह्मणयोरे दस्तियुखं यत्र पञ्चते । | 

यजुर्वेदः स विन्नयो अन्यो शाखान्तराः टतः"? 

चदु इत्वारिंशद् एगृन्याः मन्तव्राह्भणयोरवेदख ध्याय 

समोपे उक्ताः चतुद्चत्वािशत् । मन्त ब्राह्मणं च 

मन्त्रन्राह्यखे तयोः मन्त्रवब्राह्मणयोः तयोख >द् इति 

न्ना तदुक्त ५“मन्तरव्रात्तण्योर्वेद्'' इति नामेयमित्य, क्- 

शाखोयप्रातिशाख्याभाष्य कारेण, अापस्तन्वचामान्यस्- 

ल्रभाष्व्रकारकपदिना धूत खामिना च | तथाच 

सुति मन्त्रोनाम संह्धितामन्तरस्तारङमन्त्र्पस हतायाः 

मध्ये णब वदस्मे ब्राह्मणत्वेन पठनम् भयवापि 

संह्कितात्न पदत्वन क्रमत्येन च पटनः लिथुखपठन 

मिति समन्त्रत्राद्यययो रटाखमुणो यत पद्यते इत्ययः 

एताटशं पठनं शाखाया ऋभ्यवनं स यजुर्वे दस्त तेत्तिरो 

यशाखायासेवाच्ति” भाकम् । अयमत्र शाखाभेदखंखःा- 

निशंयः। चरक्ादिकानां दाद्शगनां प्रत्येकं मानवादिसप्न 

मेदं शिवानां स्9संखया सम्पद्यते तैन्तिरीयख हौ मेदौ 

एठं पड़शगोतिसंखःा यश्चुट्शेति 

एकोत्तरशतसंख्या | यतरवसुक्निकेपनिषदि “पकेात्तर 

अतं चेष यजुःयाखाः प्रकीर्सिताः"'दय् क्रम् दितसिष्र्ण० 
सर्विं्तिभेदोक्तिः दरकादिदाद्गभेदाः काष्ठादि 

वाजसनेयसंखा 

[श्व कष्ण 

प्चदशमभेदाञ्चेति रुखभेदाभिप्रायेष्छेति न विरोधः| 

छष्णयजु्वे दगतोपनिषदश्च उपनिपचच्छब्दो दिताः 

छ्ष्णयाम प° कष्णोयामोवत्म यद । वद्कौ |. “चदन ल- 

ष्णयामस्'" ° ६१६११, ““छभ्णयामं कण्णवत्नम्” भा 

क्ष्णरक्त पु वरयो वखे'नेति'" पा० स° | १काललाह्ितवख्" 

केयुगौरखः) २तद्वति ति° । [राजनि 

छष्यरुद्धा स्तो छष्णा सती रोति सद-क। जतुकायां 

छष्णरूप्य विग्डस्णस्य भूतपः । तदीदभू तपूव सम्बम्धिनि । 
कष्णाया इत्यर्ये न पुवत् । कभ्णाद्धप्य इति भेदः 

क्रष्णल एण्छष्णोवसयऽ स्या द फले सि्मा° ल च । ञ्चाटचत 
शढ्द् चि°्तलार्ये स्त्री अमरःरतत् फले न०।५दे कष्णे पल- 

शते विज्ञे योपध्यसायवः""सनुः ।“लियवं त्वे कलषणलस्' "1 

५ दण्डयः कष्ण लान्यष्टौ ”"मलुः ।“ जाल सुश्वमरी चस्य त्रस- 

रेणु रजः खूटतम् । तेऽष्टौ चिच्चा, त तास्ि्लोरालदष्य 

ख्च्यदे। गौरस्तु ते बयः, ष्ट ते यबोमध्यस्तु, ते त्रयः| 

कभ्यलः,पञ्च ते माषः"'दति याद्धन्परिभाषिते हेवरिमा- 

णमभेदे पन्खार्थे क । तत्रार्थे ~ पर्कभ्णलकोमाधः” मतुः 

छत्रं पञ्च छम्यला परिभाणमजर्ोवि कन् । इति ठ न्यायम् 

कष्णलवसा न नित्यकम्ं ° । सौवचेललवणे (कालादोन) 

राजनि° काचलवणशब्दे १८५६० विष्टतिः । 

| क्ष्णलो द नित्यक० । अयस्कान्ते लै हसेटे राजनि । 

कछष्णलोहित एन्ष्णः सन् लोङ्िनः“वर्णोव णे नेति''पा०य०। 

शरक्तकालमिच्चितव्छं धृमले (वेयुनौरडः) | रतदति 

लि अमरः । 

कष्ण वक्त ए स्ती*कण्यं वक्तसख । वानरे हलायुधः सयोगो- 

पधत्यात् जातित्वेऽपि स्छियां टाप् । रंष्णवदनादयोऽखलतर 

कछष्वसत पु कण्णो वयौशख । प्रादी रूष्े। राहोः 

कायाद्छपत्वेन तमोद्ूपत्वात् तथात्वारोषात् तथात्वम् 

कष्यः अष्द्धो वः । रशृद्र प०। कम्पर° | काले वसो 

ष" कछष्यवर्यवति वि । ^कप्यवखे' त्वि माऽङम्णस्'? 

भागव ¶स्क^ | 

छ्ष्णवत्म न् ए० टा्णं वतमं धरमम्रसारद्छपगलिस्वान मख | 
व्क, “हविषा छष्यवकोव भूय एव1भिबद्धं ते'" मनु 

पातवामाम बिद्धगान् प्रदौप्र कष्वत्मंनि” भा० छा 

२२६अ० । २चि्कडच्वे अमरः रेरा सदे, मेदि० । 

र्यमपवित्रः वर््ाचरखं यख । ४इुघ्कम्प्रौकारके लि 

अमरः कष्णणएव , ब्म । ५ वाषदेवद्धपगतौ | ̂ “कष्याव्नि 

खान गण्ययन्ती जोवनेषु लघयन्यलुरागम् । कामता 



कष्ण 

बत जरेव हिमानी सेव्यतां छरतर द्धिः" उद्भटः । 

छष्णवन्तन्यादयोऽपि वद्खौ । “पावकं ल्णवत्तेनिम् "छ 

८५२३११६, चिल्रकडच्त च 

क्ञष्णा वेर ए निण्करम्| वर्षरमेदे (कालठलसी) राज ० । 

क्णवल्लिका स्तो कर्म्म । जठ्कालतायाम् राजनि° 

कष्णवज्ञो स्त्र क्रं  १ट'णठदलखाम्, रकक्चाञ्च शब्द च० 

ेशारिवाभेदे राजनि० । [ निरस्त्ियां जातित्वात् छप 

कष्णवानर षुःस्त्ो नित्यकम्म् | वानरभेरे गोलाङ्गःले राज- 

कृष्णविषाणा स्तो गणख कटगख विघाणा विषाणयुक्ता । 

यजमानकरड बन साघनट्रव्यभेदे | तत्खद्धपादि कात्या 

७,३,उक्त' यथा “शलष्णविषाणां ल्िवलिं पञ्चवलिं वो- 

न्तानां दशायां बभ्नौत२९ ० “जछष्णख सटगसख विषाण- 

युक्तां बक्नीत आत्मनेपदाव्यजमानः, कटौ लिवलि म- 

न्यि्ययुक्तां पञ्चवलिं पञ्चखन्यियुक्तांवा। साच प्रादे 

शमात्री परिशिष्ट उक्ता तखाश्क्तिणावक्तेन बन्धनमा- 

` भ्नातमापस्तम्बन ^“लिवलि; पञ्चवलिवां टच्तिणादद्धवति 

सव्यादिये क इति” ककंः । “तया कण्ड्यनस्"" सह०३० 

“ष्दीक्तितेन कत्तं व्यस्” कर्कः | ङष्णोख्धगः विषाण 

योनिर्यस्य | दीचितधाे खगचर् मेदे स्त्री। यन्नो 

हि क्ष्णः (ऊष्णस्टगः) स यन्नसततछष्णाजिनं या 

सायोनिः सा छश्णविषाणा'” शत० बा० २१२१११२८ 

कछष्णवोज ए° ष्णं वीजमख । र्रक्तशियौ, जटाधरः 
रकालिङ्ग दत्तं न° राजनि° | 

कष्णवन्ता स्तो कब्ण ठन्तमखाः १पाटलाटक्े मेदि° र्माष- 

पण्टाम् अमरः । संत्नायां कन् कापि अत इत्त्वम् | 

छष्णटन्तिक्ञा गाम्भायाम् । रलमा० 

कृष्णवेणा स्वौ भारतप्रसिद्धे नदौमेदष्छपे तौधभेदे | ̂ ततो- 

देवचरेऽरण्ये ऊष्णावेणाजलोद्धवे । जातिस्मर स्ञात्वा 

भवेव्नातिस्रगेनरः'* भा० 4० ८५अ० | ̂  छनेणां लबष्ण- 

बे्ाञ्च रैरामाञ्च महारसास्"' भा० व° एद अ | 

जञष्नेरवाग्यत्र "“गोद्ावरी कष्णवेरा कावेरो च सरि- 

हरा” भा. सर <अ 

क्ञ्णव्रो हि ए निव्यक््° | (कैकेधान) व्रीहिभेदे । 

 कणशाग्रोह्िशालाखलेत्यादिना ब्रीहीन् विभज्य घते 

 तद्युण( उक्ता यया “लष्णत्रीह्धि्िरस्तेषां कघाया- 

रसो लघुः" | “नकत: परिटत्यं शष्णत्रीहोणां 

नखनिभिच्रानाम्'' काव्या १५,२,४, 

कष्णम् नः लष्णद्ग+षएषो० । खयमर्णे कष्णदधावुक्त वा- 

७२ घा० भाग ३ ५.५६ 

[ २२१९ | कष्ण 

ससि । “वासः ल्णशं कद्” “अर्ण शष्णदशं वा 

तदाख्यम्'" कात्या ०२२५ ४११२११२, । “खयमलष्ण' सत् 

शष्णदशं वासः तदाख्यं लग्णशमिव्यथेः' सं° व्या° 

कष्णशकुनि सत्री नित्यकन्प्°। काके | “सतरीशुद्रशवल- 

व्णशक्गनि शुनकादशेनम्”” पार० ब्ट° | 

कष्णशा(सा)र एसी ठष्णञ्चासौ शारः (सारः) शवलच्च 
“वरे व नेति पाण्स° | (कालसार)्टगमेदे रमानायः 

““शष्ण(शा)सारस्तु चरतिं सगोत्र खभावतः'” मनुः । 

““सब्ण(शा)सारे ददच्लुसूतयि चाधिज्यकषानैके" शकु । 

.. स्तियांङोष् 

कुष्णशालि ए० कम्पं ° । (केरेधान) घान्यभेदे । राजनि° | 
“लष्णशालिच्तिदोषन्नोमधुरो टदिङद्धितः | पुषटिवीयय - 

वद्धनख्च वं कान्तिबलप्रदः'” राजनि० 

कष्णथियु एकं ‹। लब्णथो भाञ्जने(ऊालसजना) । राजनिर 

कष्णशिस्विका स्त्ी° कम्मं । काकार्डगाम् ¡ (कारिम्) 

रल्नमा० , [ स्तिया खाङ्गलतवात् डोष । 
कुष्णश्ङ्गः पुस्लौ° ठव्ण' श्ङ्गमख | †मह्हिषे हेमच० 1 
क्ष्णसरखख ए° ठष्णख सखा टच समा०। १अच्ज्.ने तन्नामके 

२अच्ल्. नदन्त च शब्ट्[च° | वादेवत॒ल्यवसखु लवात् 

श्कालजोरके स्त्री शब्द् च 

क्ष्ण ससुद्धवा स्तौ ल्या खतो सस्धवति सम्+भ्-अच । 

गष्णगङ्गायाम् । गभ्णःसखद्भवोयख शब्णपुत्रे २कामदेवादौ 
कष्णसपं पु'स्तरो नित्यक० । सुशुतोक्तो लच्छरकरे काल्प 

(कटा) सर्पभेे अह्हिशब्द् विदटतिः “आभौ विधैः कष्ण- 
शर्धः सप्र चेनमद्ं शयत्'” भा० चा०. ६१० स्यां 

जातित्वोऽपि संयोगोपधत्वात् टाप । र्ओष्धिभेदे स्तौ 

«वसन्ते कष्णसर्पांख्या गोनसो प्राप्यते कचित्" सखु 

क.ष्णसषेप णुस्तरो नित्यकम्पं° | कालसर्षपे (राद्सरिषा) 
राजनि । 

क,ष्णासार ए*रब्णशारवद् विख्रहादि | † कटगभेरे"“दणः ठष्णः 
प्रकोत्तिं तः इति” भाषप्र कटगमेदानभिधाय “जाङ्गलाः 

प्रायशः स्वे" पित्तरोग्रकराः ख्ताः । किञ्चिदातकरा 

श्चापि लघवोबलवङ्खं नाः?” इति तन्दांगुणारक्ता "एणः 

र्णब्गः स्रुतः"? ढन्दो*प० । स्तियां डष । छष्णःसा- 
रोऽख। रेस्नहीडकच्चे रेशिंशपारच्वे च मेदि०। 

४खदिरटत्ते शब्दरता | शिंश्पारच्ते स्तौ शन्द्चि 
क्रष्णसारङ्कः पुण क्र °। स्टगमेरे ““छष्णसार द्ग मेध्यमभावे 

लोह्ितसारङ्कम्'' कात्यौ° भ्रौ ७।€।२१। “रष्णःश्यामः 



क्ष्ष 

श्ारह्ः सारङ्गवखां विद्धः" ककः “रब्णसार द्धः 

स्यादित्राड्र्यदि श्ष्णएसारङ्क' न विन्देत अधो खपि 

लोहितसारङ्गम्'' शत० ब्रा° २।३।४।१२ ““छष्णसारङ्गः 

शामशवलः'” भा० 

क. ष्ण सारथि ए० शब्णः सारथिर । ? अजने सध्यमपाख्डबे 
यथाच तद्य तत्सारथित्व' तथा भा०ख०६अभ्वखि तं यथा 

“खव्लन उवाच । सवान् समधेस्तान् व्यौ चिन्त 

नात्र संशयः | निडन्तुस हमप्ये कः समर्थः एरुषरभेभ ! । 

भवांस्तु कौर्तिमा्ञोके तद्यथस्लं गभिषति । यशसा 

चाहमप्यर्थी तस्मादसि मया इतः। ारथ्यन्तु त्ववा 

का्येमिति भे मानसं सदा| चिरराल्ने पितं कामं 

तद्भवान् कन्त महति । वादेव उवाच । पपन्नमिदं 

पाथं ! यत् खपद्वसि भया सह । सारण्च' ते करिष्यामि 

कामः सम्पद्यतां वव"?। वच्च सकरेरअजु नदते च राजनि 

क.शसुन्ट्र निण्दष्णवर््ोऽपि न्द्रः । श्रकष्णे । सख्ाप- 
त्यम् दअ | काष्णचन्द्रि तदपत्ये घुसरी" स्तियां डप 
ब्कत्वे त॒ विककितवादित्वा् इन्दे अहन्दे च इ्जो लुक्| 

क.्शस्कन्ध ए" शण्णः स्कन्धोशख । तमालदच्ते भरतः 

क.ष्णागुसं न° कम्प ०। कालागुरुणि, ““छष्ण' युखाधिकां 
वत्त, लोहवत् वारि भव्जति"” इय् क्ले गन्धद्रव्यभेदे 

राजनि ““विलिष्य रष्णाुरुणा वाजपेयफलं लभेत्” 

चख^त° भवि० पु “चन्द् नाङ्खायुरौ ज्ञेयं धुण्यमष्टयुं 

न्छप!। छब्णागुरौ विथेभेण दियुणं फलमादिशेत्” 

तनव शिवपूलाधिकारे भविष््रषराणम् 

क..शाचल ए० शब्णप्रियः अचल; शा० त० | परेवतकपदेते 
जटाधर; | तख रकामच्चिर्टत्वेन तदीयाक्रौडपव्वं - 

तत्वात् ततुप्रियतल्छ' तच्च माघे ४सरगे वखिं तम् | कम्मं ° । 

रनौलपव्वते। 

क,ष्णाजिन न ६त० । शच्शसारब्धगख चम्मं एणेये 
“लब्णाजिन चोलृखलमषले?' शत५ ब्रा० १,१,१२२१ 

“लष्णाजिनोत्तरौयाञ्'” भा० आतु १४अ० 

क, ष्णाच्ञनो स्रौ अव्यतेऽनया  अनूज-करणे ल्छुट् डप 
कर्मे । कालाञ्जनौडच्त राजनि० । 

क.ष्णाद्यतैल न° चक्रदन्ोक्त तेलभेदे 
““सम्णाविडुक्गमपु यदिकसिन्धुजन््विच्ौ पधेः पयसि सिद्ध- 

मिद गल्या; । तैलं णां विमिर शुक्रशिरोऽच्िन््रल- 

भाकातरुयान् जयति नखविधौ प्रयुक्तम्” । 

कष्णानदौ सती कक०्वार न्पुवद्धावः | लष्णगद्कायां रा- 

[निर 
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क.ष्णाध्वन् ए० शब्णः रध्वा यद्ध । बष्णवतम नि वङ्खौ । «श~ 
ष्णाध्वा तपूरण्यञ्धिकेत'” ऋ० २.४.६, [विद्ध दे । 

कष्णानन्द ए तन्तरसारनामकतन्त्रतिबखक्ारके तान्तिके 

क.ष्णाभा खी कष्णा सती आभाति आ+भा-क। कालाञ्ज- 

नीते राज्नि०। [नच्ा+भिष-क । कालायकते हेम०| 

कष्णामिष न° लष्ण वादठदेवसाभियति ्व्डते वे 

कष्णायस न° कम्प° जातौ अच समा०। लौ भेदे रत्नमा 

का.व्णाचिस् ए शणः कालररौंभ्यो रद्य । कष्यता- 
कारकशिखे वद्कौ । 

कष्णाजेक घु° कमे० । विषन्ने (कालदलक्षौ) ब्रनवर्षरे । 

“हष्णाजेकः कट् वश्च कफातामयापह; । नेतररोगवि- 

` नाभो च रुच्यः सप्रसवे हितः'* रप्जनि° 

क.ष्णालु ए कप्ं°। कालालौ आलुमेरे जनि, 

कष्णावास ० आखवसल्यसिन् च्+वस-च्राधारे चञ्च & त° । 

अश्वलयडच्वे । वस तदावासत्वमच्रखशन्दरे ५०६० उक्तम् 

छषृणाष्टमौ स्तौ लब्णा वयसो । शगएणपचलार्याम् 
छष्णख वाद्वरेवख जन््दिनमदटमी । गौ णभाद्रपदमाश्ची- 

यज्लव्णपक्तखाष्टस्यां जन्ाटम्याम् तद्धाञ्च +“कय भाद्रपदे 
सासि ठष्णादटस्यां कलौ युगे । अष्टािंशतिमे जातः 

ष्णोऽसौ देवकौचतः”'बह्धपु° तच्लन्पदिनत्वोकगं ख्यातम् 

तत्र॒ कत्तंव्यत्रतकालनिखंलः कालमा० रर्शितो यथा 
“अथ जन्म्ाटमो विचायते । सा किं पच्तमेदेन नि 

रे तव्या उत व्रतविगेभेणा हो खिद्योगविशेषेखेति ; अवैर 

वेदमपर' चिन्त्यते किं जन््रारमीत्रतमेव जयन्तीत्र 

त्त तयोभेद इति | तथान्यदपि चिन्तनीयं कि तिश्च 

न्तरवद्त्रा र्वे घ उत मध्यरात्रवेध दति | प्रथमं व्रतस्लद््पे 

निचिते पञ्चादख्डित् बते कोडशी निथिरित्याकाङ्खोरेति । | 

तिथौ च पूव विद्गतवेन परविद्धत्वेन वा नि्धितायां पञ्चात्की 

थते इत्याकाङ्का । तस्मादादौ बत निञ्चौयते | तत्र 

जन्राटमीजयन्तोशब्द्ाभ्यां व्यव यमाणं दतभेकभेषेति- 

तावत् प्राप्रम् | कृतः ९ खपभेद्ाभावात् | यथा यागस्य | 

द्रव्यदेवते पं यथा वोपासनख् शुखविथेवैयुक्ता देवता 
यथा च तक््वविद्यायां व्यन्त" पम् । तथा वुते नियम 
विेषोषूपम् नियमञ्चान्नोपवासो जागरण ढष्णपूजा ¦ 

चन्द्राषे दानमित्यादिलक्षणः | सचोभयतर न भिद्यते । ` 

अथोचे वत ख्ूपामभेदेऽपि नित्यकास्यत्वाभ्यां मेदो भविष्ति 

नित्या जन्डा्टमः खकरणे प्रत्यवायस्मरणात् । 

| 

तथाच ‡ 

सयते “्टभ्रसांसं खग" काकं थमे न' च हनिरत्तम ! । 
॥ 5: 
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सासं वा दिपदां सृङकत भुक्वा जन्म्ारटमी दिने । जन््राटमी- 
दिने प्रभे येन भुक्त दिजोत्तम ! । ल लोक्यसन्धवं पा- 
प' तेन भुक्त" दिजोत्तमेति""। भविषय्रतप् राणे “चावे 

बले पच्च लब्ण जन्दाट मीत् | न करोति नरो वसतु 

भवति ब्रह्मरात्तसः। लष्णजन्म्ारमीं वयक्ता योऽन्यदत खपासते। 

नाप्नोति खतं कि्चिदिष्टापृत्तंमथापिवा। वरणैव्े ठुया- |, 

नारी सव्णजन्ा्टमौवुनम् । न करोति महाप्राज्न ! व्या- 

लौ भवति कानने"*दति | स्कन्द्पुराणेऽपि “ये न कुवन्ति 

ज्ञानन्तः छब्णजन्द्ा्टमोवृतस् । ते भवन्ति नराः प्रान्त | 

ब्याला व्याघ्राञ्च कानने ! रटन्तोह एराणानि भूयोभूयो 

सहासने ! । अतीतानागतन्तेन कुलमेकोत्तर शतम् | 

यातितं मरके वेर मुञ्चता शब्णवासर ” इति | जयन्तौ 

च काम्या फलविशेषस्मर णात् विष्णु धर्मो तरे हि जयन्तीं 

प्रलय पद्चते“्यद्भाल्ये यद्ध कौ मारे यौवने वाके तथा। 

-ब्डजनालत' पापं हन्ति सोपोषिता तिथिरिति" । बद्ध 

षुराश्ेऽपि^सप्रजन्् कतं पापं राजन्! यन्िविध नणाम् | 

तत् क्षपयति गोविन्द्स्ियौ तखा समचितः | उपवासञ्च 

तनोक्तो सहापापप्रणाशनः | जयन्त्यां जगतीपाल | 

विधिना नात्र संशयः” इति । पद्मएराणेऽपि “्रोतयो- 

निगतानां त॒ प्रेतत्वं नाशितं नरौ: । यैः ठता चावे 

मादिच्षटमौ रोद्िणोयुता | किं छन घवारेण सोमेनापि 

विशेषतः'"इनि । स्कन्द्पुरा णेऽपि “महाजयाधे' कुरुतां 
जयन्ती ख॒क्तयेऽनव! । धमेमर्थ" च कामञ्च मोद खनिषएु- 

ङ्ब ! । ददाति वाञ््धितानर्थांनवयर्थानतिदुलेभानिति' 

भविष्योत्तरे जयन्तीकल्य “प्रतिवर्" विधानेन मद्धक्गोध- 

नरोवा यदिवा नारौ यघोक्तफलमाम्- 

यात् ; षत सौःभाग्यमारोग्य' सन्तोषमतुलं लभेत् । इद 

धमेरतिमैत्वा छतोवैङ्कण्ठ माम् यादिति" ! एवं ज- 
न््मा्म्या अकरण प्रत्यवायाच्जयन्त्याः फलविेधाञ्चो 

भयोःकनेख नित्यत्व काम्यत्व ्चाभ्य् प गन्तव्यमिति मेवं युण 

फलाधिकत्वभ्य् पञेऽपि जयन््याः फल विशेषोपपत्तेः 

गोदोहनंदध्यादि तत्र द्टान्तः यथा ^न्वमसेनापः प्रण- 

बेद्गोदोहनेन पश्ुकामख ति” नित्ययोदं पौ णं माख- 
योरपां प्रणयनं विधाय तदेवाश्ित्य पश्ुफलाय गोदटाहन 

सात्र" विहितम् | “दघ्रेन्द्रियकामखः' इत्य च पूवे- 

प्रते नित्याग्नि होत्रे फलाय गुो विधीयते | अलरादि- 

पदात् “खादिरं वीयेकामख "दत् दा ह्ार्यम् | एषे नित्यां 

£ 

कनन्द्न | 

जन््ाटमीमाच्रितवरं फलविशेषाय जयन्तीनामकोरीदह्ि- 

छष्णं 

शोयोगो विधीयताम् | नच रोहिणोलत्षणयख 
कालविशेषः हु पादेयत्वाद विधेयत्वं शङ्कनौयम् । काल- 

विशेषख खद्धपे ख पुरुपेरलपादेयत्वे ऽपि अलु्ानाङ्गत्व" 

शास्ते शावगत्राचु्ानाय ततुप्रतीच्ायाः कचं" शक्य 
त्वात् | अन्यथा “वसन्तेवसन्ते ज्योतिषा यजत" इतवादिः 

स्वऽपि कालविधि लुम्येत। रोहिणोयोगर च जयन्ती- 
नामकत्वं जयन्तौ लच णप्रदिपादशेः का. तिवाक्यं रध्यवसेयम् | 

तानि च वाक्ान्् दा हरानः“विष्ण् धरे“ रोदिणौ च यदा 

कष्ण प्ते ऽष्टम्यां दिजो त्तम | । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता स्ब- 

पापहरा तिथिरिति” सनतक मारसंहिनास् “ण्ट ष्वा- 

बह्हितो राजन् | कथ्यमानं मयानघ ! | रावणस च मास 

खय शष्णाटम्यां नराधिप | रोद्िणौ यदि लभ्ये त जयन्ती 

नामसा तिधिरिति"” स्कान्द “प्राजपतपोन संयुक्ता 

ऋष्टसो त॒ यदा भवेत् । खावणे बद्धे सा ठ स्वैपापप्रणा 

शिनौ | जयं पुण्यः च कुरूते जयां पखयां च तां विदु 

रिति” । विष्णुर हखे “अष्टमो शब्णपच्चख रोहिणोद्ध- 

संयुता | भवेत् प्रोषटपदे मासि जयन्ती नाम सा स्मृता» 

पौ णं माखन्तेघ॒मारेष् स्लोकतेषु श्रावण्यां पूजि भायां 

शुवखमासख समाभत्वात् उपरितनौं प्रतिपदभारम्य 

भाद्रपदमास इतवरभिप्रेतवं मरोष्पद् दय्, क्रम् । 

विष्् घर्मौततर “प्राजापत्रेलंयुक्ता शष्णा नभि 

चाष्टमी | सोपवासोहरेः कत्वा नत्र पूजां न सोद्- 

तौति" | वशिष्संहितायाम् “श्राव्यो वा नभसे वा 

रोह्िणोसद्िताऽमी । यदा कषणा नरलैब्धा सा जय- - 
न्तीति कौर्तिंता | “स्रावणे न भवेद्योगो नभसे तु भवे- 

द्ध्वम् | तयोरभावे योगस्य तस्सिन्वषं न सम्भवः"द्ति। 

अत्र च्रावण इति ख्यः कल्यः | नभखखद्त्यतुकल्यः । 

यदिवा खावखे यदि दा नभे, सर्वथाऽपि रोह्िरणील- 

षघणारमौयोगो जयन्तील्ये तदविवादम् । घुराणान्तरे ^रो- 

हिणौ च यदा पके लवणे ऽष्टम्यां दिजोत्तम ! | जयन्नी 

नामसा प्रोक्ता सेपाप्रहरा तिथिरिति" । तदेवसेतैः 

कषणाष्टमीरो इणोयोगखरूपे 

सति पूर्वेपटाद्तफलकाभिनस्तादशा योगो गोदोदन 

दध्यादिवद्गुणत्वेन विधोयते | काम्य त॒ ज्योतिष्टोमे 

गुणविशेषो न कोऽपि फलाय विहितः | अतः काम्य 

स्छतिवाक्यौ जयन्त्या 

ज्योतिष्टोमवेषस्याद्गोदो हनदध्यादिसाग्याच्च पूर्योदादृत 

फलवाक्यानि प्रते नित्ये जन््रा्टमीव्रते युखफलप्रति- 
क १ नि त ४१ 

पादकत्वे नोपपद्यन्ते । तथा सति यथा दर्शपौख भासाभ्या 
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भन्यः कञित्मणुफलको गोदो इनसंन्नको यागोनास्ति 

किन्तु गुणव केवलं गोदोहनम् । तथा न जन्ा- 

छमीत्रतादन्यञ्जयन्तीव्र॑त' किन्तु प्ररतणव ब्रतेऽय' 

फलाय युणविधिरित्येव प्राप्न न॒मः । जतदयमिदं 

भवितुमरहेति कुतः ९ नामभेदात्?१ निमित्तभेदात्२ 

खूपमेदात्र शुडनिचितत्वभेदात्8 निदे" शभेदाद्च\ तथाहि 

ू्ौदा्तेष्वकर स्ये प्रत्यवायप्रतिपाद्कस्मृतिवाक्य षू 

जन्प्ा्टमोवतभित्येव नाम व्यवहृतम् । नघा 

पौदाहृतेषु जयन्तोबुतभिति नाम व्यवहारः | नाम 

मेदाद् कम्भ ज्योतिरधिकरणे व्यवस्थितः | तख 

चाधिकरणद्य संाहकावेतौ श्लोकौ भवतः ¦ “अथष 

ज्योतिरित्यल्न युणो वा कम्म वा वक् । रुणः सहसत 

दानात्ा च्योनि्टोमे छनूदिते । अथेति प्रकते च्छिन्न 

एतच्छन्दोऽखगं वदेत् । सं ख्ययेवान्यकम्परं त्वसत््तिगतसं- 

ज्येति” । अयमधः ` “अधेष ज्योतिरथेष विच्चच्छोति 

रघैष सभच्योति हतेन सहस्रदक्षिणेन यजतेति" चख- 

तम् } तन्न संशयः । किं प्रतएव ज्योतिष्टोमे सहस 

दल्िखायुष्विधिः उत यागान्तरविधिरिति । एष च्योति- 

रेतेनेत्ये ताभ्यां एतच्छब्द्म्थां प्रकतं जोति्ोममन्- 

द्य तत्न एणविधिरिति पूष्बं : पकः । अर्थांनरद्योतके- 

नायशब्टे न प्रललख् जग्रतिशोमख विच्छेदः क्रियते 1 

एतच्छन्द् च प्रत्यासन्न ब्रते प्रत्यासत्तिच्च दिविधा अतीता 

अगामिनी चेति| तल्रातोतायाः प्रत्यास्े विच्छरे 

सति श्मागाभिप्रत्यासत्तिपरत्वे नेतच्छन्दावपपच्नौ | तथा- 

पयेककम््र तव' मा भूत् कम्पभेटे त किं प्रमाणमिति चेत् | 

पूैरंन्ने ति वदामः | एष जो तिरित्यसिच् त्मत्तिवाक्ये 

पूर्व प्रल्तकम््ं विषयाया च्छो तिषटोभस त्नाया अन्या च्योति- 

सिषा शंन्ना ञर.यते | त यथा पूव्वाधिकरणे ^“सप्रदश् 

प्राजापत्यान् पन्डूनालभेत'” इत्यतोत्मत्तिवाक्यगतया 

संख्यया क पोटी निरूपितः तवात्नाष् त्पत्तिगतया नूत 

मस्या कर्भ दोऽभ्य् पगन्तव्य इति णवः च सति 

्र्तेऽभ्यनेन ग्यायेनोत् पत्तिवाक्यगताभ्यां जन्द्ा्टमोकत 

जयन्तोव्रतसं ताभ्यां वतभ दोऽम्ध् पगन्तव्यः ॥१॥ 

तया निभित्तमे दादपि वतभ दः | ज्ारमोवृते तिथिरेव 

निभित्तं जयन्तोवुते ठ रोहह्हिणौयोगः । नलु जन््राटमो- 

त्यकिन्रपि व्यवद्धारे योग एव॒ विव्तितव्य नच्तत्र 

युक्तायाभेव निधौ देवकोनन्दनदखोत्त्ते;, मेवम् 

तच्जन्मन्यषटस्याएव प्रधानप्रयोजकत्वात् रोहिणी 
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तद्योगयोिधौमानयोरपि बुधवारादिवडुपलच्चण स्वात् । 

च्प्तणव शास्त्नेष जन्द्ाटमीत्येव समाख्यायते । अन्यथा 

जन््रोद्िणीति जन््योग इति वा समाख्यायेत 

कचिलयङ्भावमाल्रेण प्रयोजकत्वे बुधवारोऽपि प्रयोजकः 

स्यात् । अस्तिति चेत् अतिप्रसङ्गात् | तच्जन्द्रकाले 

ह्ापरावसानखय संवत्सरविशेष्खय च सद्भावेन तयोरपि 

प्रयोजकत्वं केन वाय्ये'त | तस्राव्जन््न्य्टम्याणव प्रा- 

धान्यम् | ततुप्राधान्ये च छतिलिङ्गगदिषु षटु समा- 

ख्याद््पं षष्ठः प्रमाणखपन्यस्त' वेदितव्यम् | तथा प्रत्य 

चादिषु सम्पवेतदान्तष्वष्टस प्रमाणेष्वे तिदा्छपमागम 

ख्ह्पं वा प्रमाणसक्त' भवति| नसु निरथेकोऽयं पञ्चवाद्- 

लच्चणः कोलाहलः | यद्येकं बतं यदि नाम वृतदयं त- 

याष्यनु्ठामे कोविशेषः खात् । अस्स व मडहानतिशयः | 

यिन् संवत्यरे चरावणटब्डलाटमीं परित्यज्यान्यश्िन्न- 

वम्यादौ रोद्धिणौ भवति तस्मिन् संवतृसरे जयन्तौखद्प- 

मेव नास्ति अतो जयन्तीवतख तत्र लुपरतात्सयेव जन््ा- 

दमीवतत्वे तदपि न प्राप्रयात् | भेदपक्ते त्वसत्यामपि 

जयन्यां जन्राष्टमीषुतं तत्र प्रवत्तते दत्ययमदुषटानेऽति- 

शयः । भवत्व वन्तथापि नोपन्यस्तो निसित्तभदो वत- 

भ दमावहति । कम्मे दचेतष॒ शब्दानराभ्थाससं- 

ज्ञागुणप्रक्रियानामधयेषु षटू प्रमाणेषु निभित्तसधा- 

नन्तभावादिति चेत्, . मैवस् तथाहि पू्वौक्गसं्ता 

भद् सम्पादितः वृतभे द् निनित्तभेद् उपोहलयति | 

तस्मादत्र निमित्तम दादुवुतभोद्ःर 

“तथा द्पमेदादपि बुतभे दोऽवगन्तव्यः | खूपभे टय 

कम्मं भे दडहेतत्वमामिच्वाधिकरणे नि्पितम् तख चाधि- 
करणस्य संखाहका वेतौ स्लोकः भवतः““गुणः कश्यान्तर' 

वा खादाजजिभ्यो वाजिनन्त्िति | युणोदेवाननद्योक्तः 

सख्चेयविकल्मने । आमित्तोत्प्तिशिषटत्वात् प्रबला, तत्न ब- 

जिनम् । युणोऽप्रविश्य कम्डान्यत् कल्ययद्वाजिदेवकमिति'"। 

«तप्र पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्याभिच्चा वाजिभ्यो वा- 

जिनतनिति शतम् । अम्तदधिसम्बन्धात् चोरनौरयोर्विभेदे 
सति योषनौमूतः च्षीरभागः साऽऽमिन्ता तथाच्च विश्च 

देवा देवताः तत्र यत्प.थगुभूत' नौर तद्वाजिनम् तद्य 

च वाजिनो देवताः। तञ्चाभिक्ाद्रव्यकं विश्वदेव- 

देवताकमेकं वम््ौ, तथा सति किष्ठफरितनेन वाजिभ्यो 

वाजिनभित्यनेन वाक्योन, पूवैखिन्नेव क्म ख वाजिनः 

युणोविभौयते उत कम्पीन्तरमिति संशयः । तन्न बाजो- 
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श्खमामिच्वा सायेषां देवानामस्िते वाजिन द्ति यतम 

च्या प्रतान् देवाननृद्य वाजिनङ्कणो विधोयते स चानि- 

षया सह विकल्पते सखञ्चोयते वेति पूरवःपत्तः । उत्म- 

त्तिशिष्टामिच्चायुखावरुड्सख कम्म णो गुणान्राकाडन्वा- 

ऽभावाद्ाजिनखय तत्र प्रवेशासन्भवे सल्यन्यथादुपपन्नो 

वाजिनगुखो वाजिशन्दार्थख प्ररतटेवताव्यतिरिक्त 

देवताकल' कल्पयित्वा करम भेदे पर्यवस्यतीति सिद्धान्तः । 

न्र् यथा दरव्यदेवतालच्णस्य यागद् पद्य भिच्चत्वात् कम्म 

भेदस्तथा प्रकतेऽपि पभोदोऽभ्य् पगम्यताम् । उपवास- 

माल् जक्ाटमीवुतख्पं तदुत्म्तिवाक्ये तन्माव्रख प्र- 

तीयमानतात् । नल जयन्तोवतएवोपवासं कवय दिन्- 

त््तिवाक्यं थ्यते न ठ जन््ाटमीवृते, वादस् | तथा 

प्यत्र विधिरन्नेतव्यः अन्नभोजने प्रत्यवादश्लरणा- 

चुपपत्तेः | सु चोन्नौयमानो विभिरुपवासमात्र' विधत्ते 

न॒ तु सर्डपनिभाणजामरणप्रतिमाद्ानादिकं, विर 

सच्रयने हेदुष्वकञरणे प्रत्ववायबोधकवाक्ये ष भोजननिषे- 

धमालद्मरणात् | न ह तत्र निद्रायां दानाभावैवा 

प्रत्यवायः र्यते । अत उपवासमात्रः तख सखर््प न 

त॒ दानादिकम् । अतणवाकरणे प्र्यवायवाक्यरेषे जय- 

न्तोप्रयुक्तदानादिशङ्ाव्याहृत्तये बेवलशब्द् खपवासविगेष- 

त्वेन पद्यते ^केवलेनोपवासेन तस्मिन्जन््रदिने मम। 

शतजन््रसतात् पापान् खच्यते नात्र संशयः" ति । तद्याज्ज- 

न्ा्टमोदतखो पवासमात्र' खद्धप', यदि शि्टास्तत्र जाग- 

रणदानादिकमनुतिष्न्यचुतिषन्त॒ नमाविरुदधैः पुरय- 

विशेषे तसो पोदलनसम्मवात् | शस्त्रेण तु प्रापि- 

न पवासमालम् । जयनीषुतख त॒ दानादिसह्हित 

उपवासः सवरपं तद्विधायकेष्ठ शास्तेषु तथा विधानात् । 

तधा च वद्किपुराणे “तुच्छं देवकीिरनो्जयन्तीसम्भवं 

दतम् । कत्तव्य विधिनानेन भक्तया भक्तजनेरपौति"' | 

भविध्योत्तरेऽपि “मासि भाद्रपदेऽ्टम्यां निशीये कष् पक्त 

गे | शशाङ् षराशि्ये त्ते रोहि णौसं तनके । योगेऽज्िन् 

वद्देव दधि देवको मामजोनत् । तस्मान््ा पूजयेत्तन शुचिः 

शम्यगुपोपितः। ब्राह्मणान् भोजवेद्भक्तवा ततोदद्या 

च दच्तिणाम् | हिरण्य' मेदिनी गाञ्च वासांसि कुषठमा- 

नि च| यद्यदिष्टतमन्नत्तत् छष्णो मे प्रोयतामिति'। भविष्य 

दविष्ण्. धर्मो तरयोः “जयन्त्याखपवासञ्च महापातकनायनः। 

सरैः कार्यो महाभक्तयरा पूजनोयख् केशवः?” दूति | बद्ि 
इराये““2ष्णाम्यां भेद्यब् केका रोहरी यदि । जयन्ती 

# ६} , 
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नाम सा प्रोक्ताउपोषयरा सा प्रयल्रतः"" इति । खत्यन- 

रेऽपि “प्राजा पत्यच्चसंयुक्ताा खावणखासितादटमौ | वैवैतु 

कत्त व्या तुच्छं चक्रपाखिनः""ङति | नारदीयसंहितायाम् 

जयन्तीं प्रत्य सर्यते “उपोप जन््चिद्धानि कुर्याल्जाग- 

रणं एनः । अधैरालवुताम्यां सोऽश्वमेधफलं लभेदिति" 

रभते विधिवाक्ये दानादिुक्त उपवासोजयन्तो- 

ज्रतर््पत्वन प्रतीयते | अवोक्पभेद्] इ, तभेदः १। 

तथा शुडमिखरत्वमेद्ादपि द्रटव्यः अकरणे प्रत्य 

वायमात्रश्रवणाच्छर्ध' नित्यः जन्दरा्टमोवुतम् | करणो 

फलविशेषश्रवणद्करणे प्रत्यवायच्रवणाच्च नित्यत्वेन का- 

स्यत्वेन च भिचरच्धपं जवन्तीवतम् | नन फल 

वाक्यानि पूव्यं पल्चएव प्रसङ्ाददाहृतानि | करणे 

परत्यवायञ्च जयन्तीं प्रलय कस्मि चितृएराणे सर्ति 

“अङ््ेन याति नरकं यावदिन्द्राञ्चतरद शेति" खन्द पएरा- 

शेऽपि ““ूदान्नेन त॒ यत्पापं शवद्स्तस्य भोजने। तत्पापं 

लभते कुन्ति! जयन्तीविखखो नरः| “4त्रद्धान्नख सुरापस्य 

गोबर स्ीवधेऽपि धा । न लकोयदुशाद्रू ल ! जयन्तीषि- 

ख्ठख च । क्रियाहीनख मृखूख परात्र भृञ्जतोऽपि वा । 

न ऊतत्रख लोकोऽस्ति जयन्तीविषखसख च । न करोति 

यदा विष्रणोजेयन्तोसम्भव' उतम् | यमस्य वशमापन्नः 

सहते नारकं व्यथाम् | जयन्तौवासरे प्राप्न करोत दर- 

पूरणम् । संपीद्यतेऽतिमात्र' ठं यमदूतः दारुणैः । 

काकोला व्यायतेसतुण्ड : इषन्तयख कलेवरम् | यो- 

भुञ्जीत विम्ढात्रा जयन्तौवासरे व्दपेति"') तेरेते रकर णे ` 

प्रत्यवाययाक्यं निष्यत्व' जयन्त्याः । नन्वेवसक्गौ रकर णे प्र 

त्बवायकाक्यौ: केवलेनोपवासेनेति पापत्तयवाक्यात् जन्मा 

मीवुतमपि निल्यकास्यं खात् सेवस् पापच्चय फलत्वमातरेख 

काम्यत्वे सन्ध्यावन्द्नादेरपि कास्यत्वप्रसङ्खात् | अतः 

सत्यपि पापक्षये फलान्तरासररणेन केवलनित्यत्व' जन्मा. 

दमीव्गख युक्तम् | ततः शुदधभिच्रभेदादुबनयोर्भेदः ४ । 

था निरेशमेदादपि बतभेदो द्रटव्यः निदे^श- 

भेदञ्च श्युवाक्ये टश्डते ““जन््ाटमो जयन्ती च शिव 

रातिस्तयैव च | पूैविद्धव कन्तंव्या तिथिभान्ते 
च वारणमिति' यत्र जन््रा्टमौ रोहिणी चेति 

पाठः तन्नापि रोह्िणौशव्टेन तदुक्गा तिथिविवच्धिता 

न तु केवलरोह्हिणी, तद्धिन्वाक्धें नि{दिख्योः पूर्वोत्तर- 

योजंन््ा्टमौ शिवरात्र स्ति त्वात् । यद्योकमेव दत 

खात्ताहिं निदेशभेदोनोपपद्यते । नद दतभेद् ऽ्यस्ि 



ष्णं [२२२४ |] 

दौधः यदा दिनहयेऽ्टमौ वर्तंते रोहिणो दत्तरणव तदा 

पूदिने जन््ाम्युपवासः पर्य् जेयन्य् पवास इति नेर- 

न्त्येःणोपवासदयं प्रसज्यते प्रसजतवां नाम प्रभाण- 

न्त्वादिति चेत् न परदिने भोजनोपवासलच्तणविरङ्ध- 

घम्महयप्रसदुगत् । उपवासखाङ् पारणभिति हइ व- 

च्यते । तथा च जन्म्ाम्य् पव्रासाङ्खस्छ पारणब्य जय- 

न्त्य पश्ाससखय चेक प्राप्चिः सोऽयभेकोदोषः । व्यतिरेका- 

हपरक्वापते दोषः । तथाहि यथा जयन्तीव्यति- 

रिक्ता जन््ाटस्य्, पलभ्यते नया जन््माटमौग्यतिरिक्तापि 

जयन्ती क्वापि वह्बरञ्पलभ्योत न त्वे वसपलभ्यते अतोवुत 

जेदोऽपि इष्य । अन्नो चद्रते न तावत्पारणोपवाससा- 

दर्यलच्षणोदोषोऽस्ति आघ्राणोद्कप्रानादिना पारणे 

म्पादितेऽप् एवाससमवात् अन्यधा दादशोपारणत्रयो- 

दथोडतयोः कचितसाङ्खै' केन वार्त । नाप्य पवासदयने 
रन्ग्थंमृ रोह्िणीसंयोगसमवे जन््ाटम्या अपि तलैव 
कर्तव्यत्वात् समल तिधिनच्षन्रयोगद्ध केवलतिधेरतर- 

त्नेन केबलायास्तिवेस्तल्नोपरे््णोयत्वात् । तएव व्य 

विरेकाचुपलम्भोऽप्यलङ्ाराय नतु दोषाय जन््मा्टम्या 

रोहिख्ीनिरमेच्षत्वेन व्यतिरेक उपलभ्यतां नाम| 

जयन्त्यास्तु यो गद्छपत्वेन रोहि ण्याभिवादम्याखपि सापे्च- 

ल्वेन् कथं व्यतिरेकाशङ्कावकाशः । तखादुब्रतहयपच्चे न 

कोऽप्यस्ति दोपः किं च यदा रोदहिश्ौयोगोऽस्ति 

तदा जन््राटमीजयन्त्योः सडयोगखावशम्मावित्वेन 

जयन्तोवृतणव जन््ा्टमौडतमन्तभेवति | च्छाद नोप 

वासदवयप्रसङ्कः ५ . 

तदेवं वतभेदे दोभाभावात्तत्याधकानाञ्च नामभ दा- 

टोनां पञ्चानां सद्धावाद्वतभेदण्वावशयमभ्य् पेतः। 

वतेज्यभ्वमस्तु तयोरक्तयुक्तयदुरन्त्रानाभावादचमप् 

पवासमादगाच्च केषांचिदुदेति। सादश्य' च गुणवि- 

कनित्वादाच्रयाञ्रयिभावाञ्च सम्भाव्यते । यथा दगैयागख 

गुणपिकतिः साकप्रस्थापोयोयारः । तत्न दर्भ यागे याव- 

न्नोऽद््गाङ्भविषयाः प्रयोगाः, ते स्वेऽप्रि साकप्रस्था- 

पौये विद्यन्ते भेदस्तु खल्पणव भवति । दशैयागे 

ग्य इविषोद् धिपयसोः छथ गवदानम् | साकंप्रस्थापीये स- 
वत प्रस्थापनम् एतावता भेदेन युणविकतिरिन्यभिधीय- 

ने। तथाग्नि्ोमखु गुखविकृतिरुकयः। ययग्नि्टेमे दादश 

स्तोत्राणि उकथे च दाटशभ्योऽधिकानित्रौशखि,ततो युणाधि 

क्याद् शविकतितम् | एवमल्रापि जन्प्रारटम्याङ्पवायोऽनु- 

(3) 

हेयः जब्रन्त्यां त॒ दानादिरधिकोयुखः] ऋतः सा रुं 

विहतिः । आश्रयाश्रयिभावञ्च जोतिष्टोमे तदरङ्गव 

रद्धोपा्नने ठषटः। तत्र जोतिरोाम आश्रयः तखा 

ङ्गान्य् कथादोनि च्ाधितानि । तल्नोकधं नाम वद्चा- 

ध्यायिना होत्रा शसखमानं सरूत्वतौय निन्कौवल्यादिनाम- 

कं शस्त्रम् । तद्धोकयमाचित्य वह्ख,चनाद्णोपनिषत्रहपा- 

सनानि पिद्ितानि | तथाच तिः “उक्यह्ठकथभिति वे 

परज्ञा वदन्ति न द्दमेवोक्धमियभेव एशिवोति अडहसकथम, 

खोति विद्यादिति च उद्गीथो नाम सामवेदिनोद्ात्रा- 

गौयमानः साश्नो भागविरेषः। वञ्चोदहोमाशि- 

त्य छान्दोग्योपनिषत्मूपासनानि विहितानि “योमित्येत 

दक्तरशद्गौयखूषाखोतेति"” | एवं प्ररतेऽपि जन्माष्टमी 

वृते येयं श्रावणङष्णा्टमौ तामाचि्य रोडिशौयोगनि- 

भिन्त" दानादिकं जयन्तोवृते विधौयते ! अतोगुखविलति 

स्योनाशरयाश्रयिभावेन च साटण्टचन(वादलयोन्रतेकय 
शमो मन्द्ब्धीनां ज्ञायतां जभ प्रमाणन्यावद््धिभिन्तु 

सवैयेव व॒तभेदोऽङ्गोदायं {ति शिद्म् । 
यदेत दिचारलयं पूरं हपचिप्न कतभेरे तिथिनिभरये वेधे 

चेति तन्न ब्रतमेदो निर्गतः | अथ तिथिर्न तव्या । तन्नि. 

शयश्च वेधाधोनः अतोवेधः पूर्वमभिभौयते | तिण्यन्तरेष्वङ्क 

एव प्रायेख कमेकालव्वाइद्यास्तमयमेलायां निखड्क्चवेधः 

भ्नामान्योन निद््पित; । पद्म्यां तु विेषतः षणखड्ध- 

नतं ्ेधोद्धथितः जन्धा्स्या जयन्त्या ञ्च रालिप्रधाननयादरा- 

ल्ियोगोऽतर प्रशस्तः एतद्ध जाबालिष्गौ तमाभ्यां 

दर्भितम् “अहः तिथयः एण्याः कमा लुष्ात्तनोदिवा | 

नक्तादिव्रतयोगेष रालरियेगेा बििष्यत'' इति । यद्यय - 

पवासस्य न्रतत्वाद इनि रात्रौ च सुख्यतं युक्रितः साम- 

्यसिद्ग' तथाप्यर्भरात्रख खख्यकालतखक्त' विसं द्हि- 

तायाम् ““अरश्मौ रोहिणोयुक्ता निश दशयते्यद् । 

सख्यकाल इति ख्यातस्तनन जातोहरिः खयमिति'" । 

एं सवयद्ध राल्व्याश्भिरेवात्र क्म काल्व्याप्रिरिव्यभिभौयते } 

एतदेवाभिप्रेत्य विष्ण् रश्यं पद्यते शते्कििदरामभेरा 

त्रे त॒ यदा कष्णाष्टमी भवेत् | तद्ामभ्य चैन" शौरेडन्ति 

पापं वलिजन््जमिति'” । तखिन्नङ्ं राते कियत्प्ररिमाखम 

पेक्तितमिव्यपेच्नायामादित्यषरा खे दशितम्“ अद्ध रालादध- 

्रोध्व॑' कलयापि यदा भवेत् । जयन नाम सा प्रोक्ता- 

सवेपापप्रणाशिनीति'" | बराहसंहहितायामपि भसि 

हेऽ रोद्हिणी यक्ता नमःलष्याटमी वदि । राल्नवडं पूवा - 
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प्ररगा जयन्ती कलयापि चेति" | 

रञ्च पूत्रीपरे रात्रे" चते पूपरे च रालप्रङ्ध पूवापर 

तयोर्मच्छति वततत इति राल्वडंपूर्वापरगा | घटिका- 

या खशीत्यधिकश्चतमोभागः१८० कला तावता परिमाणेन 

वावसाने उत्तराद्ीदौ च वत्तंमाना यहोतव्या | 

खरण्डतियिद्ड्पा लषणाष्टमौ दिविधा पृ द्: स॒प्रमोयुक्ता 

परेद्युनेवमौयुक्ता चेति| तत्र सप्रमीयुक्तायां राल्रि- 

पूर्वा धसाने कलासद्धाबो विधीयते । उत्तराङ्ीदौ खतः 

सहत्वे नाविपेयत्वात्तदविपयेयेख  नवमौोयुक्तायासत्तरा- 

दौ कलासद्धायो विधौयते तदा पूवीडवसाने खतः 

सखिङ्त्वाददुवादः पूर्वी्ीवसानकलायाः सप्रमोयुत 

विषयत्व» विष्णुधर्मोत्तरे खषटमभिहितम् “रोहिणी 

महिता शंषणा भासि भादरपटेऽटमौ । सप्रम्यामधंरा- 

न्नाभः कलयापि यद्ा भवेत् । वत्र जातो जगन्नाथः 

करौ स्तुभी हरिरीश्वरः । तभेवोपवसेत् काल कयां तत्रं व 

न्वागरमिति" । इयमदटमो छषणपच्चादिमासविवच्चया 

भद्रपदे भवति सैवादटमी शुक्तपत्तादिमासविवच्तया 

व्ये भवति ! अतग्ब योगीश्वरः ““रोह्िखोसह्िता 

प्रथा सासे च च्रावणेऽटमी । अदं रालादधवोध्वे' क- 

यापि यद् भवेत् | जयन्ती नाम खा प्रोक्ता सर्पाप 

प्र्ाथिनीति'" । कलाया अतिष्च्छत्वेन दलंच्छ लतवात् 

स एव॒ पक्तान्रभाद। “अदं रात्रादधञ्चोध्वं मेकाेष- 

टिकाचिता। रोहिणी चाष्टमौ स्राद्या उपवासबता- 

दिषिति"' । एकता चाङ्गबटिका चेका्ंषटिके ताभ्यामा- 

चिता। कलामग्रेच्छाघ वटिका स्,ला। ताममेच्य ष- 

पूं चाप- 

श्कासख्छला। तत्रावमवेः खंपद्यते पू्वभागावसाने 

एका घटिका उनत्तरमागादौ चैका मिलित्वा तच्निशीथश- 

ब्दवाच्य सहस" तादत्मरिमा' सै रपि खलच्छत्वा- 

नरः कलसः ' तद्सम्भवेऽैवटिकान्वे व्या । तस्याप्य 

सभ्र कलेति तत्र ख्यं पन्त मभिप्र त्य भविष्यो त्तरे “नि- 

भये सप्रणपक्चगे' "दत्य, ̀ तद्च॒व चनं साकल्येन पूरेशदा- 

इतम् । अत्र जयन्त्यां चन्द्राष्यं दान खावणश्यकनतं व्यतवा- 

च्य च चन्द्रोदयकालौनत्वपरन्नशीये योगः प्रशस्तः | 

एतदेव भिषणुधरम तरेऽभिद्हितम्^ अद्ध रात्रे त॒ योगोऽय- 

न्तारापन्य् द्ये तशवा | निथतात्ना शुचिः क्ञातः; पूजां 

तत्र प्रवत्तेयेदिति?” । सोऽयमधरात्रयोगो खख्यः कदयः । 

यस्तु रत्स्ाहोरात्रयौगः सोऽय श्ख्यतरः । यच्च यदा 

कदाचिदौप्रदुयोगः सोशचकल्यः | म॒ च वशिषबह्हि- 

क्ष्ण 

ताषयां द्धतः “अहोराल' तयोर्यो गोद्यसंपूर्यीभबेद्यदि 

खद चमष्यहोरात्रे योगद तताख्पोष्येदिति” । सोऽय 

जयन्तव्रते योगनिखंयः | स एव जन््रा्टमीत्रते- 

ऽपि द्ृष्व्यः| यज्िन्वप्र योौगोनास्ति तस्ि- 

न्व जन्प्ाटमीव्रतनेकनेव प्रवत्तते तत्रापि नेतरा- 

दमोवदिवसवेधः कि लङ्ग रात्वेधः। तथा च 

पुराणान्तरे “दिवा वा यदिवा राल्नौ नालि 

चेटोइिणोकला । रालियुक्तां प्रङञशेत विेषेणेन् ख - 

युताम्" । अन्यत्रापि “अष्टमी शिवरालि्च इद्धं रात्राद्- 
धोयदि । दश्यते षटिकाया सा पूवविद्धा प्रकीर्तिंतेति'। 

इति बेधोनिद््पितः। अथ स्राद्यतिधथि्निष्प्यते साच 

संदत्सरमेदेन दविधा भवति रोह्हिणीरह्िता रोड्िणी- 

युक्ता च्ति। वल्लवा रोद्िखणौरह्िताषटमी सापि- 

दविधा शुद्धा सप्नमोविद्धा चेति। द्र्योदयमारभ्य 

प्रवत्तं माना्टमो शुद्धा निधोयासवांज् स॒परम्या कियत्यापि 

युक्ता विद्धा । शुद्धा पुनभिरीथव्याप्न्व्याभिभ्यां दिषि- 

धा तत्र॒ निशोचव्यापिनी जन्राटमौवते ख्खया । 

“विगेषेणेन्दुसं युताभिति?” वचनात् | निश्ोयव्याभिर- 

हितपपि “रालियुक्तां प्रकुर्वीतेति" वचनेन पहीतव्या 

भवेति । नद पूर्वदयुनिशौवादरध्वं मारभ्य परेदुर्नि- 

शोधादवांक् सखमाप्यते तखा उभयत्र रातिखबद्ध- 

त्वात् कुलोप्रवास इति चैत् परदुरिति ब्रमः 

उभयत्र निशथीथद्याप्नयभावसखय रालिसम्बन्धस्छ च तुल्य 
त्वेऽपि परदुः प्रातःसंकल्कालमारम्य वत्तंमान- 

तपा प्राश्य द्रव्यम् | सप्नमौविद्धापि लिविधा। 

पू दयुरेव लिशोचव्यपिनी परेदुरेव निथीचव्यापिनो 
उभयत्र निशोधव्यापिनौ चेति | तत्र प्रयमदहितीययोः 

पत्योः निशौयव्याभ्ने : प्रयोजकत्वेन या निभोधव्या- 

पनसा “ विशेभेणेन्दुब युतामिति"" वचनेन खद. 

तव्या भवति । या व दिनदये निशीधद्यायिनौ नस्छाम् 

उभयल निशौययोगख रालियोगखख च तल्यत्वाच्रानेन 

वचनेन निणेयः सम्प्वति नापि शशषरपन्तेऽ टमो "त्या - 

दिभिर्टमीमालदपलीव्य प्रश्तैः निरे तु शक्यते तेषाम- 
इवं धविषयत्वात् । अन्यथा बतान्तरोष्वपि निश्ौयवेधः 

प्रसच्येत तस्मान्नवायः परिशिष्यते । ग्यायश्च परोदारुष- 

बास प्रापयति, संकल्यकालमारभ्य तिथिसद्धावात् । 

न च साकल््याभिधायिवचनेन पूर्ेदुरपि स'कल्यक्ताले 

तिथिरस्तीति शङ्कनीयम् । तश्धाख्द्यतियित्वाभावात् । 
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किञ्च “सा तिथिः सकलान्नेया यद्यामस्तमितोरवि 

रिति" वचनः निशौधव्यापिनीमषटमीं न विषयो 

रोति तस्मात्मरेद् रेबोपवासः । तदेव" चठनिधा रोहहि- 

शोरद्िताषटमी निरता । अथ रोह्हिणोसहितादमी 

निगधिते सापि चतुधा शुद्धा विद्धा शुद्धाधिका विद्धा- 

धिका चेति} नत्र शुद्धायां संपूणेयोगो निशौययो गोयत् 

किञचिन्खहत्तंयोगद्धे ति त्र विष्यः भवति । णडं विद्धा 

यामपि द्रव्यम् | रतेषु षट्च भेदेषु दिनान्तरे योगा- 

भावादुपावासे सन्द हो नास्ति किंतु केवलं योगगततारत 

म्यात् प्राशस््यतारतम्य' भवति । यत्कि्चिनम् इत्ते योगः 

परथस्तः अधेरात्रयोगः प्रशस्ततरः सम्प खं योगः प्रशस्त 

तमः | सर्ेष्वपि योगेव योगरूपजौव्य उपवासो वि- 

हितः पिष्ण् धर्मोत्तरे ““प्राजपत्यक्चसंयुक्ता लब्णा नभसि 

चाष्टमी | खडत्तं मपि लभ्यत सोपष्या महाफला । 

खड्त्तं मप्य होरत्रे यिन् व्यक्त' हि लभ्यते | ̀ अष्टम्यां 

र्तोहहिणीकत्तं तां पुण्यां सष्पावसेदिति"”| शुद्धाधिका त॒ 

पववद: च्धयेदयमारभ्य प्रहत्ता पर्य्: स्यौ 

दियमतिक्रम्ये षदत्तंते सा च त्रिषिधा पूव्वेष्य्रेव रो- 

हिणोयुक्ता परेदय् रेव रोहिणीयुक्रा दिनहयेऽपि 

तेहहिशयुक्ता चेति तव्राद्ययोद्ं योः पच्चयोनाँ खय् पवाख 

सन्द् हः रोह्िणोयुक्राया दितीयायाः कोटेरभावात् | 
द नोयप्क्ते त॒ रोह्हिणोयोगस्योभयत्र . सनानत्वे ऽपि 

युणाशिक्यात् पू्ववैवोपास्या युणाधिक्य' च द्भेयि- 

चते । येयमल्नोपोध्यत्वे नोक्ता पूवां तिथिः सापि 

रो हिणोयो गभेदरच्िधा भिद्यते अटमीवत्स्रयोदय- 

मारभ्य प्रत्ता रोहिणो कदाचित्मरेदुरपि कि- 

यतो वन्तं ते, कटा दित्वे" निं शोयमारमभ्य रोहिण 

प्रवत्तंते | कदाचिच्निशीथादर्घंमारभ्य प्रव्तैते | तल 
प्रथमपन्ते संपू त्भेकोगुणः । संकत्यकालमारम्थ ल- 

तस्कम्प्ं कालव्यप्रिरपरोगुणः | निशौयव्यात्निस्त,- 

तीयोयुशः | नचेते त्रयोयुणाः परेदय्: सम्भवन्ति । 

दितीयपच्ते निशोधे जयनौसद्वावोगुण,+ । न च परेद्युः 

भोऽस्ति। दतीयपच्चे दिनद्येऽपि निशोयोगो नाति 

परेद : केलाटमो परेद्युः केवला रोहिणो । तला- 

स्याः प्राधान्यान्प्राव्रल्यमास्य यस् । स्त्र हि जब 

नतौधाक्यष रोहिकोर्षाहताटमोति व्यव्हारादरमोस- 

हता रोहिणोति व्यप्रद्धाराभावात्र तिथिनच्रल्रयोः 

क्रमेण प्रधानोपमङनभावोऽवग नव्यः अतो गुणाधिक्या- 

कष्ण 

चछ इाधिका पूरवैवोपोष्या | निशीयाद्वाज् सप्तम्या युक्ता 

परेद्य् रपि विद्यमाना विद्धाधिका | नन्वत्र निभोय 

वेधो मराद्य इवय क्तम् । वादं वेध्याया अम्य निशौघ 

सद्धावोऽत्र निशोधवेधः न तु बेधिकाया सप्नम्याः 

निशोथससये सद्भावः । विडधाधिकायामपि पत्तव्यम् । 

इयोः पर्तयोच सन्द हाभावः दृब्वं वद्योजनोयः | तवर 

या पूष्वेषदयुरेव रोह्िोयुक्ता 'विद्धाधिका त्धापवास 

आदिव्यषुराखे ख्यते “विना न कत्तव्या नवमी 

संयुताद्मी | कार्यां विद्धापि सप्रस्या रोद्हिणीसड्िता- 

मीति" पिष्ण् धर्म्मो तरोऽपि “जयन्तो शिवरालिञ्च काय्यै 

भद्राजयान्विते। ठत्वोपवासं तिने तथा कुयान् 

पार मितिः” । गारुड एराणेऽपि “जयन्त्यां पूवव विद्धा- 

याखपवासं समाचरेत् | तिच्य न्ते बोत्छवान्ते वा वतौ 

कुरत पारखमिति"' । या परेदयुरेव रोह्हिषौयुक्ता वि- 

द्वाधिका तलोपवासः पूबेतिधौ न युक्तः, रोहिणीयोगा 

भावात् परेद्युः नल्द्धावात्पूर्गीदाद्तेन प्राजापत्ये त्यादिना 

विष्ण रहखवचनेनोपवासो विधौयते । या दभन रोहि- 

शीयुक्ता विद्धाधिका सापि निशोये जयन्तीयोगमपेच्य 

चतुधा भिद्यते। पष्वे"दा रेष निशौययोगवतौ । परेद - 

रेव॒ तादशौ, उभयल्नापि निशौधयोगसह्िता तद्र 

हिता चेति । तत्न या प्व" रेव निशौधयोगवतो सा 

पर्वे दोपोव्या तदुक्त पद्मपुरा «काया विद्धापि सप्रम्या 

रोदि सिताष्टमी । तत्नोपवासं कुर्वत तिथिभान्ते 

व्य पारणचिति” अत्राविशिषटषु लिष॒ पकेषु परदिन 

रवोपवासः । तत्र दिनहये निशीथयेगख्पलच्छ बह्म 

वत्ते" पदयते “ञजनीया प्रयत्नेन सप्रमीसंयुतादमी ! 

सा मर्चापि न कर्तव्या सप्रमीरह्ितारटमी | “कविद्धा- 

यान्तु म्नायां जाते देवकौनन्द्नः'” इति | यदा दिनद- 

येऽपि निश्रौधयोगे परल्मोपवासस्तदा कि वक्तव्य' परो- 

दय्रोव निशोययेगे | दि्निहयेऽपि निशौधयेाग रादित्य 

बद्धवा जायते । तद्यया पूरक निशी" तिथि- 

नच्तत्रहयं प्रदत्तः तञ्च परेद जिशीथाद््वागेव समाप्रमि- 

त्येकः प्रकारः ! पर्वे निशोथाद्वांगेव नचव् प्रहम् 

अटमी तु निशोधाद्रं" प्रहन्ता परेदय् निशौधादवीग 

नच्चतरं निटच्तमियपरः | अष्टमी निशौयाद्गीक् प्रदत्ता 

1, ~ 

॥ 

ऋक्षं च निशोयादूद' प्रदत्तम् ्टय्याःपरेद्युनिशधादवगिवं ` | 

सभाक्षिरिति ठतीयः। लिष्व्ये तेष प्रकारेषु परोवोपो- 
घ्रा दिनहयेऽयषेरात्येगविषये पूर्ञौद्ाहतख ““वजेनौोया 
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प्रयतेन" इत्यादिवचनस्यात्राजप चारयितुः शक्यत्वात् । 

` किञ्च प्रयसप्रकारे न्याकेाऽप्य लके भवति । सह्वलकाल- 

सारभ्य तिथिनच्चल्रयोगख ब्ध कालेव्यापित्वात् प्रशस्तत्व 

द्रव्यम् । ददिलीयप्रकारे परेदारष्टमी बाल्येऽपि नन्तन्- 

योभखादत्वादतुपारेयर्त्वाःव्यौगङ्ान यात्तव्या | अतणव 

स्कन्द् पुराणे पद्यते“सप्रनीसहितारम्या भूत्वां दिजो- 

तम! । प्राजापत्यं दवितीषेऽद्कि खत्ता भवेद्यदि! तद्ा- 

दयाभिकं न्न यं मोक व्यासादिभिः पुरेति" ठ तीयप्रज्ारे 

परेदयुनच्चलवाड़ल्येऽपि अषनीयोगदख्य7ल्यत्वाटनुपादेयत्व 

मित्या्ङ्धा भवति, सा च पद्चपुराणेन निवत ते ^ पूव 

विद्वाटमी यां तु उद्ये नवसीदिने । खडततेमयि संयुक्ता 

संपूणां सा्टम भवेत् | कला काष्ठा सुद्धत्ताऽपि यदालणा 

दमी तिविः | नवस्यां सेग साद्या ख्यात् सप्रमी संयुता 

न हीति" | त॑रेवं जनऋ्ा्टमीरेदा जयन्तीभेदाच निष््- 

पिताः | तत्र जयन्तीमेदेयूपवासदिने यदि ब॒ववारः 

सोमवासरोवा भवति तदा फलाधिक्य' भदति तदुक्त 

पद्यएुराखे «प्रो तयोजि गतानां तु प्रोतत्व' नाशितं नरैः । 

यैः लता आवे मासि अष्टमी रोिशीयुता। किं पुन- 
बधवार सोभेनापि विथेषतः। क्रं एननेवमोगुक्ता 

कुलकोच्यास्तु रक्तिरेति'"| स्कन्द् एराशेःपि “उदये चाष्टमी 

जिंचिन्नदमी उक्ला यदि | भवेत्त बवसंयुकता प्राजापन्य 

चेखुयुता। अपि वभैशतेनापि लभ्यते यदि वा नयेति" 

विष्ण घर्मोौत्तरेऽपि “अटमौ बुधवारेण रोह्हि्थीरहिता 

यदा | भवेत्, खनिशादूः ल] किं टतेनं तकोटिरिति'" । 
यथो करौत्या पिद्िततियावुपवासं कत्वा परेद्युः पार- 

येनोपासं समापयेत् पार तोर-कसेसमान्नाक््य्या दातोः 
निष्मद्नः पारणशब्द्ः । यद्य्यसौ समाप्निमात्रमभिधनते 

तथाप्य् पवारुसमग्रावेव लोकशास्रयोः प्रयोगात् पदुःकादि- 

शञ््वद्योगरूढोद्रष्व्यः | तया च योगद्द्योपकासयय 

चरनाङ् भोजनमभिधत्ते | चं द्व कोपदाखविधिवाकोष् 

“विधिभान्ते च पारसमिति'" विधानादनगन्त्यम् । 

न च रागप्राप्नख्य भोजनसखानेन क्चनेनोपवासाङ्गतियि 

नच्चत्रयोनिप्रेधः {करियते न तु पारणनासूकं {किद् 

ङ्ग विधोयत इति शद्धनीयस् नघ्रःसति पारणशब्ट् 

प्रयोगानुधपत्तेः रागपराप्रे हभ्यवहरणो भोजनश्न्ट्ः | 

नल पारशब्देन रागप्राप्रेजनविवचल्ायां सस्यारघो 

माधितः सात् । क्िञ्चयदि पारणसङ्कः न खाद प्रति- 

` जिभिविधानं नोपपद्येत | तदटधिःरग्नञ् इादशीप्रस्ताओे 

कष्ण 

देवलेन अयेते५लंकटे विषमे प्रपर हादशगरा पारयत् कथम् १। 
अद्भिस्तु पारणां कुयात् पुनभौक्र' न दोष्लदिति'" अतः 

पारणथ्द् बलात् प्रतिनिधिविषिबलाञ्चं पारणखयाङ्गत्व" 

दृष्टव्यम् । अतणवादित्यषुराखे““पारणान्' वरतं न्नेयं बता- 

न्ते न दिभोजनस् । असमाप्ते पूवं नेव ङ्ह तान्नर 

शिति" तञ्च पारखुपवासदिनात् परदिनपूखौ ह्वे कर्त 
व्यम् ^“ऊपवासेष सवप पूवां पारणं मवेदिति'' देवल 

शरणात् । एवं सामान्यतः पूर्वह्हे -पारण्प्राप्नौ कचि 

दपवादाय ““तिथिभान्ते च पारणम्"” इत्यभिधीयते । 

शुदाशिकायां यूववेद्युरेव जयन्तीयोगः उभयलापि वा 

जयन्तोयोग इत्यनयोः पच्चयोः पूव्व" टर बोपवासविधा- 

नात् पटदय्,: केवलतियेश्तिथनक्तत्रयो्व रुङ्गावात्तदन्ते 

धारणविधिः। तथा शुद्धाधिक्योिदधाधिकयोरुभयोरपि यदा 

पर दुरेव जवन्तौयो गस्तद्ा परतिथाबुपवासविधानात्मार-. 

शदिने िथ्यभावेऽपि कद्ाचिन्नत्तलावगेषसम्भवात्तदन्ते 

पारणां विधौयते तिरेव नच्चन्रस्छ वावरेधकाले पारणं 

ब्रहमवैवत्ते एतिषिध्यते । “अट स्यामय रोह्हिरवां न कुया- 

तारं कचित् | न्यात् रा कतं फमे उपवासार्जित" 
फलम् | तिर गुणं इ न्ति नचतञ्च चत्युं णम् । त~ ` 

चात् प्रयतत क्र्यांसिधिभान्ते च पारणमिति'" स्कन्द् 

` राेऽपि “तिथिन्त्रनियभे तिशयिमान्ते च पारणम् । 

च्यतोऽन्यथा पारणे त॒ ्रवभङ्गसवामर् यादिति," । 

तिधिभान्ञ्च दिविध उभयान्त सए्कतरान्तर्चे{ति | दिनहये 

जयन्तौयोगवल्यां शुधाधिकायां परदिने अष्टमी श्भत्तं ल- 

यं नानित्रामति रोहिषौ ठ पूकेदय्निशोयादवाग् यदा ` 

कदाचित् प्रहत्ता तदनुसार परेद्य्: समाप्येत । ततर 

यदि दिवैव खमाप्येत तदा तामतिवगहौव पारणं कुर्यात् 

उभयान्तस सख्यत्यात् । यदि रात्रौ समाश्चिस्ठदा तत्टमा- 

शने प्रतो्चणौया रालिपारणख् निषिद्धत्वात् | तथा 

च ब्रह्ममैवन्ते “सर्व्वे वोपवाशचेषु दिा पारणभिष्यते 1 

अन्यथा पुण्यन्हानिः ख हते धभारयमार खमिति | यन्य- 

प्तथ्यागमोराद्रौ तामख्स्तौजगो. दिवा। ता्भवे पारणं 

कै स्तामलीं गतिशञ्च.ते"" इति | दिवापारणं कुवैन्नाप 

नाष्टमीगेलायां कर्ययात् एकतरान्तखाभावात् अमम 

तिवाद्य रौहिस्बा वैनावामयि पार्यं कार्थस् 4 अतण 

नारदीये “निथिनच्चत्रसंयोग ऊउपबासोयद्ा भवेत् । 

पारणं तु न कत्तव्य" याव्ैकस्ड सं्लयः'` | सांयोगिके 

वले प्राप यल कोऽपि यिडुज्यते । तत्रव पार कुर्यादेवं 
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चेद्पिदोविडरिति" ¦ पू" रव निशीये जयन्तीयोग 

वत्यां विद्धाधिकायां पारखदिने तिथिभान्तो बद्धा सं- 

भाव्यते । अन्द् भयान्तएकतरान्तोवा, रालरामेकतरान्त 

उभयान्तोवेति । तेषु चतौ भेदेष निषेयः अयते 

«“तियिकन्तयोर्यंदा च्छे दोनच्तत्रान्तसथापि वा| अद्ध 

राच्वेऽपि वा कुर्यात् पारद परोऽहनोति'"। द्विके 

यद्युभयान्तस्तद्ा पारणमिति स्ख; कल्यः| नच्षला- 

न्तसिव्यतेनेकतरान्तत्व धिवक्वितम् | सोऽयमदकल्यः | 
यदि राल्नौ निशोधाद्वाँगुभयान्त एकतरान्तो वा भवति 

नदा द्विसे खख्यादुक्ल्ययोरुभयोरप्यस'भावाद्रालौ पा- 

रशशख निधिद्जत्वाञ्चाया चाप्य् षवासप्राप्रौ पारण 

प्रतिप्रसवः क्रियते ““अधराच्रेऽपि वा कुर्यादिति" । न 

पारणेऽष्टम्यन्तख प्रतीच्तणीयत्वे ऽपि रो हर्यन्तो न प्रतौ- 

शोय “वाः काञ्चित्तिययः प्रोक्ताः पुण्या नच्चब्रस- 

ङुताः । ऋश्तान्ते पारण कुयदिन! चवणरोडिणोम्"" 

ति चरणात् | मेवम् । “चव चतु यमिति"'प्र्यवा 
यस्ोदाद्कृतल्वात् | तसात् “विना चवशरोश्िणो- | 

भिति वचन" केवलनच्त्रोपवासविषय' पूरवोक्ताहकरूगि- 
षय वेत्यवगलव्यम् | अशक्तख तु तियिनक्षन्नयोर- 

भयोरदुवततं मात्रयोरपि प्रातर्देव सपूज्छ क्रियमाणं पा- 

रण न दुषयति। “तिश्यन्ते बोत्खवान्ते वा ब्रती कुर्वी 

त पारणर्मिति' सरणात् । 

तत्र निष्क टार्थस्तु तेनेव कारिकाभिर्निबद्लोयघा 
“जयन्त्याख्यं बत" भिन्न' ष्ण जन्प्राटमोत्रतात् । शुद्धा 

च सप्रभोविद्धेग्येवः जन्मो द्विधा। सप्रमी चेन्नि- 
शोयात् प्राग्बिह्धा शुद्खाऽन्यथा भवेत् | शुद्धायां नान्ति 

सन्देहो विडा च लिपि्रेष्यते} निभौधयोगः पूवद 
रुरुं योरुत । पुरैव प्रथमे पे परेबोत्तरपशयोः । 
अटमी रोह्िणीयुक्ता जयन्ती सा चदतिधा। शुद्धा शु- 
इडािकेयेवं विद्धा विद्धाभिकेति च| शद्धायामपि विद्धायां 

न संभाव्योत्तरा तिथिः । शुद्धाधिकायां योगः खाटेक- 

जिन्वा दिनद्वये । नेकयोगेऽल्ति सन्दे हो दियोगे प्रथम- 
न्द्निम् । यद् निशीये पञ्चाहं त्य् तमो भध्यभोऽधमः । 
योगच्तरिधापि पू्; सपू त्वदुभोषणम् । बिद्धाधि- 
कायां प्रत्ये कदिनयोगे ख ग्टद्यवाम् | दयोर्योगस्विधा- 

भिन्नो निश्ौधटत्तिभेदतः । त्य् क्रिदिन ण्कखिन्र्, 

भवोर्नोभयोरिनि। एकि दिनं खात् पशचयोरन्त्ययोः 
एठरा। बर सोभे जबन्तो चेदारे साऽतिफलप्रदा । तिथ्य,- - 

च्योदंयोरन्ते उत्तमः रथं भवेत् | रएकद्यान 

मध्यम" स्यादुत्सवान्ते ऽधम श्टतम् | यस्मिन्व जय- 

न््याख्यो योगो जन्ा्टमो तदा । चन्तभू ता जयन्चयां 
खादच्चयोगप्रशस्तितः | नोपवाश्नदय' कावखपोृन्तु 

पर दिनम्”? । 

रघनन्दनमते त तद्रवस्या यथा 

“यल कदिने जयन्तीलाभस्तत बोपवासः; | उभ्रदिने 
चेत्तदा परदिने । जयन्त्यलामे च रोडिकणीयुक्ता्ट+ 

स्याम् | उभयदिने रोह्िणोयुक्ताटमीलाभे प्ररदिने। 

रोह्िण्यलाभे ठु निशोयसम्बन्धिन्यामदम्याम् | उभय- 

दिने निभोथसम्बन्धेो तद्सन्बन्धे वा प्ररदिन इति। 
उपवासपरदिने तिथिनच्न्रयोरवसाने पारणम् | य 

द्रा त॒ महानिशागः पूव्वंमेकतरब्यावसानभन्यत- 

गख महाज्निशायां तदनन्तर" वा॒तदेकतरावसाने एा- 

रणम् । यदा भहानिशायाखभयस्थितिस्तदोत् वान्ते 

प्रातःप्रारखमति'" | 

तत्प्रमाणकवाक्यानि निः त° जन््ा्टमीतत्वे ऽतुसन्बेयानि 

माववरषनन्द्नभतयोयुक्तत्वायक्गत्वे भ्रत्यपि देशपिगेष 

वासिभिस्तत्तदयवस्व आदत्तब्ये एते च व्यवस्य आर 

वादर्तव्ये | वेणस्तु इ टरिभक्तिपिलासाद्यदुस!रि णी व्यव- 

स्यादततव्या सा च जन््ारमौशब्द दशा । लव्णजन्धा- 

सीशन्दोऽप्यल दृर्भिंतकालमाधदोयस्ये उद्ा° श्यम् | 

क.श्णिका स्तो लणोवर्ो भूग्ाऽ्यस्य ठन् गच्णं व संन्नायां 

कन्व्रा । (रादसरिभा) राजसम हेमच 

कण्णो क्त पर कर्म्म ९। (काजला)ृ्ुभदे कान्तारेच्तौ राजनि° । 

तद्युग्याः इक्त, शब्द् € ०९ ए०्जक्ताः 

कणष्णोद्र युस्ती° छष्णखद्रमश् । दर्वीरसपभेदे «कष्ण 

` स्फ महासर्प; हष्णोद्रः'› इत्यादि दबीकिरस्पमेदौक्तौ 

खश्च । अदशद् विषटतिः स्तिया जातित्वात् छौष | 

कव्णोदुम्बरिका स्तौ लष्णखकाकख प्रिया उडम्बरिका | 
काकोदुम्बरिकायाम् राजनि 

कष्य लि* लकं खि चाये क्यप् । क्पणाहं तेनादौ 
“सथां दडन्नःप न्दु कितिमिन्धनेद्गः'' रवुः 

कसर ष"श-खर किद्ध बा* न षत्वम् । ““तिलतश्डन 

सम्पक्रः टसरः सोऽभिधोयते"" ° प^ उक्तो तिलख्खरड़ 

भिश्चित पकं तण्ड ले (ख चड़) सतानच्नभेदे स्तनी भावप्र० । 

सतान्नशन्दे दण्यम् 

क् विक्षेपे ठदा° पर सक° रेट् । किरति अकारीत् | 

+ + 

क 
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चऋकारि्टाम् चकार चक्रतुः चकरिव | करोता। 

क({र)सीष्यति करी (रि)तव्यः कायं : । क्रंणि कीव्यते 

चकार च्कारिषाताम् चअकारि(क(रि)री) सलाम् 

किरन् कीर्यमाणः । कोख: को खि : करी (रि) तभ् 

खदु+पदचात् चेपे अनुक्रिरति अदकोखंः 

अप+र्वाखभक्तणार्थतया खनने तत्र॒ चतष्माजन्तु-प्ति 

करको आ० घट् च ऋषर्किएते हृष्टो इषः भक्तां 

कुक.टः. वासा्थैञख्वावा। हहधभावेतुनद्धट नवा 

तङः | अपकिरति कुदमम् । 

श्व+आअधःचतेपणे दरूरतःप्रत्तेपे च सकण अवकिरति मला 

सट अवस्करः | व्रतात् पतने ऋक | अवकोखों 

च्मा+समन्तात् क्ेपे विस्तारे च सक्° ““आकोख् स्टधिपलीना 

खटजदाररोधिभिः”' रवुः | 

छद्+उत्ष्डनने (गाड़) उतक्ोखं श्ट उद्1* [त्को 'रघः 

सम् {उद् +दधेदने विदारणे हिंसायां च सक०मणौ वज॒मख- 

उप +छेदने चट् च । उपन्किरति 

परा+सम्यक च्वेपे व्याप्तौ च सक० णराकोखं ; 

म्र+परन्तेमे सक° नानाजातीवेभलने । प्रकौखंम् 

प्रवि-{ंसायास् चट् च ।““उरोविदारः प्रति चस्करे नखे;"'माषः 

वि+-विन्तेमे सक° ““व्यवीय्यत लप्रम्बक्पादभले; कुमा 

सम्+मिच्ये । सरः सङ्कखः 

ऋ ह्हिसने कयुदि° उभ रुक० सेद् । खानि अकारोत् । 

` चकार चकरे करीता करो(रि)घति ते । कौर्खः कौर्णिः 

क विन्नाने चरा आ सक मेर. । कारयते अचोक्ररत । 

कत संशये षणन्द् चु° उभः सकर सेद् । कोतंयति-ते 

ध अचक्रत्तत्-द कविकल्सङूमः | 

कर. लि प-कर | रचिते, रनियते, प्रन सोपानपथे- 
नेति” रघुः । श्रे च । “क परकेशनखश्सशः'' मनः 

क्त.घकोल स्तो क्प्र कोलयति कोलि । व्यरस्यालि 
सी लिका 

क्र.सधूप ए ल,प्रोषूपोयेन । सिदुंके जटा“ 
क्र.पि स्तो लप-भावेक्तित्] ¶कत्खने अवधारणे ३मैयत्ये च | 

“तिभ ्,श्रिमन्वितरे कल्यन्ते '” त° बा° १२।१।१।७ 

““संत्तामतति क, प्िस्तिटत्कवयं तः'” भार स्ह० 

्ल.धिक ति कपर मृन्दानेन खत्वः देतव नासयस्य ठन् 
ततः खगतः कन् वा| रेक्रौते हला. तख मल्यद्ा- 

नेन खत्वनेयव्यापादकतया नयात्वम् | 

फ्ैकय पुर ब व° देधभेदे। “रनज जनपदाच्निगोधं 
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गदतो ममः' दय् पक्रमे “उपाष्टत्तातुपाडत्ताः सराष्राः 

केकयास्तथा?” भा० ० <अ० | "उभ भरतशब्,्नौ 
केकयेषु परन्तपौ ' रा.अ० ६७अ° “केकया स्ते गमिष- 

न्तौदयानारुह्य सन्द्रतान्' रामा० अण ६°अ° “तथा 

रशुर' राज- 

सिञ्च सपुत्रः तमिहानय" रामा० अा०१२।१४ ““अयं 
केकयराजस्य पुत्रोवसति पर्क ! त्वां नेतुमागतो वीरो 
युधाजित् माठनस्तव'” रामो०११।१६। 
स च देशः इण्स° करम्ब विभागे उत्तरखाखछक्तः | ““उत्त- 
रतः कौलास: ष्य पक्रमे “केकयवसातियाखनभोग 
प्रस्याज्ुनायनाम्नोध्राः” इति । केकयानां राजा चण 

यादेरियारेथः | कमेव तदू गच्छे | बद्धष तस लुक् । केक- 

याः तदे शच्टपेषु बश्य° | सौऽभिजनोऽस अण् । केकय 
तदं शवाश्चिनि बह्धप॒ तद्य लक् | उपचारात् रकेकयन्पे 

० ““सन्लव्य केकयौ पुत्र केकयोधममा दशत्» ““सत्रत्य 

केकयो राजा भरतद् ददौ धनम्'”रा० ऋ, ७।२१।१९ । 
तखापत्यम् अण । तद्पब्ये घु स्री° स्त्रियां तु भगण न 

लुक् | केकेयी“ गच्छ तातानुजाने त्वां कं कोयो रप्रजास्लया"” 

केकयराजान' ठड' परमधाम्पिःकम् | 

रामा०अ०७०।१७।केकयात् जन्यजनकभावद्हपपुःयोगे डीप् 

ककय । श्को कयन्पकन्यायाम् स्त्री दापरयुगौये ४न्टप- 

भेदे पु° “यदा तु पञ्चालपति्भहात्मा सकेजयद्े दिपति- 

वेवञ्च' भाग्भो° १२०० युधिषिरं प्रति ग्रीरष्णोक्तिः 
केकर तरि°ने सृ, करौतु' नेलतारां शोलमसख कु-खच अलक 

स । निम््ोच्नताच्रियुक्त ¶परुषे (2 रा) अमर; ^ पित्रा- 

दिवदमानञ्च केकरो मद्धपस्तया' मनु; पाठान्तरे । उपचा- 

रात्रतथाचद्ुषि न° “तरच्लौ निहते पैव जायति केक- 
रेच्णः?› शाता० | तद्धेतुतया तरक्लबघछक्तः ““चत्- 

वंखस्तु केकरः'' विग्सारतन्ो तो चतुव सके ३मन्त्े 
प° कृमारशब्े २१०६० विहतिः 

केकास्त्ीकं मृङ्धु कायते कम्पि ड व्यलुकस° | मयूर 

रवे अमरः ^षडजसंवाद्निः केकाः'" रघुः । ततः 

ऋसये इनिठनौ । के[कन् कोकिक तदुक्तो मयूर 

षुसतरी इनौ स्त्रियां डोप् ठनि टाप् 
केकावल पुस्त केकां रवभेदं वलते स्तणाति वल-अच 

केका+वा* अस्यर्थे वलच या ॥ मग्रे शट्ट्च० स्तियां 
जातित्वात् ङीष 

केचन आव्य किमः+पुसिजसिद्धपं ततश्रन सग्ध० | केचि- 

दित्ये णवं चित्-केचिदि यप्यल । “चि नाम केचिदिह 



[> 

केत 

नः प्रययन्तवन्नासू'” मालतौमा० । पाणिनिभते दिषदम् 

आतणव चिद्धन शद् व टि तसन्त्ान् ण्द्काराः हिपदतया पेतु $ 

केचक न° कचु+खा्थे क षो° | कच्पदाथ लिका | 

केणिका स्तो के मुद्ध कुत्रितिः चणकः स्त्ीत्व' लोकात् | 
पटङ्खाम् (वाव) पटमर्ड़पे हेमच० । 

केत भन्लरणे निःच्रावर्छे (ययोचितभाषखे) च अद्? सु° = 

रुक० सेट् | कैतयति ते अचिकेतत् त केतवाम् बभूव 

शास चकार चक्रं | केतितः सङ्तः “क्त्रघस्म्राण- 

मप्याञ्पै केतपरेत् कुलजं दहिजम्?' भा० सालु १५९१५ 

«केतितस्तु यथान्वायं हव्यकव्ये दिजोत्तमः'” नतुः । 

सम्+रच्छाभेटे शब्द् दावं बोधक्व्यापारे | ““सङ्धोतो ण्टहाति 
जातौ युखद्रव्यः यास च" काव्यप०““सा्तात् स्तत 

योऽ्थम्”” खा० द्* अभिप्रायस्छचके चारे (सारा) 
सक० ““नामग्टह्ञीतं ठतसद्कु तम्” जय° “कान्ता 

तया याति सद्धतः साऽभिखारिकाः' खभरः 

कैत प° कित-अघारो घज । १निवासै “अनजकृलिशाङ्् श 

केदकेतेः"भाग०११६,२६, भावे घञ् | श्वासे च “खवाडः 
ण्डाः पञ्चिगख्याः विशन्ति केताथमिवाशु इच्चम्” भा० 

क 8९९८ | शप्रत्तायां निरक्र ४संकखे “देवासो 

अहु केतमायन्'' ° ४,२६,२१ । “केतं. संकल्पम्"? 

भा० | ५ भन्ते च | “आाविष्टना पौजवनद्ध केतम्? 

ऋ ०9)! =,२५, “केतं नन्खम्'” भा* ईैश्नातरि निर | 

“्रकेतोऽसि रुदरेभ्यः'” ताण्डव* ज्रा०१,१९११०, प्रकेतः 

प्रस" ्नातासि'" भार | ऽध्वज पुर 

केतक इकित- निवासे चल् । “केतकः स्ढचिकापएष्मोजम्ब्- 

कः क्रकचच्छदः" इवय कलच्चये १द्ते | २तत्पुच्मे न°| 

^“स्फ् रि तण्ड ङ्ग ष्टग च्छवि केतकम्” माघः | गौरादि° 

डोभ । शकरेतकोन्यपि तट्टत्े स्त्री | “वख केत- 
कौ तुल्या लषुश्मा गन्धिनो” भावप्र] “केतकः वटकः 

स्वादु चस्िक्तः कफापद्ः'” भावप्र* | केतक्याः पुष्पम् 

ष्णु तख बहलं लक लुकि स््नीपुव्ययद्छापि सुक् | केतक 

४तत्पुष्मे न} व्धलस्रहस्यात् पाटलाददिवत् स्त्ीपृत्ययख 

कचित् न लुक्] ५केतकोपत्र गभा '" अन्धं येदि चचुन्तै^“न 

केतक्या सदाशिवम् नेष टौ मङ्धिनायष्टतवाज्यम् । 

व्ार्त० श्िवप् जनाभिक्तारे भविष्य “केतकौ चाति 

क्तश्च इन्दो ययौ मदद्धिका । शिरीषसव्जं बनधु कड 
मानि. विवज्जयेत'" ¦ णवं पिपूजने वत् इष्यद्ध निषेधात् 

राजनि, भिवद्िषटमिति ततृप्यायं छक्ताम् । कतए 

[ २२३० । केतु 

नेषपे “विजिदरपतालिगतालिक्ेतवानुखग इच डामयि~ 

वजेनाजितस् । दघानमाशाद्च चरिष्ण्, दर्य॑शः स कौठकी 

तत्र॒ ददथ केतकम्” नैष विं तसू विं तञ्च तखाः 

क्रकचाकारपत्राडतत्वादि यथा “वियोगभाजां दि 

` कणटवौः कट मि भौत कर्िशरः खरेण यत्| ततोढु- 

राकधेतया तदन्तङदिगोयके मन्डधदे हदाह्िना । त्वद 

सदरचौरशचिवः स कामिनो मनोभवः सीव्यति दर्यशःपटौ | 

स्फटञ्च पल: करपलम्न्तिभिर्बियोगिद्दारुखि दार- 

खायसे। धर धुख्िचरररोऽपि भोमजापर परान स्तव 

धलिहस्तयन् । प्र्धनधन्वा शरखात्करोति मामिति क् 

धाऽऽक्र् शत तेन कनकम्”"। केतकभिव्यत्र च्छो न नुक् । 

इष्यफलभिच्धे ठ ना्ो लक् । ५अगमत् केतकं रजः” 

रघुः । केत+सवा्ये क । १ ध्वजे ए । (“शारो हायुधकेत- 

कान्'"भा०क०२ ४अन्अल बही हौ-कप् इति ठ ज्यायः 
केतन न° कित-मावाधिकरणकम्प्ंकरखेष यथःयथं ल्युट् । 

१निसन्तरखे,रध्वजे, २ अभ०।४ चङ्क, ग्द हे दछेमच०]ईस्थाने 
शब्दरला° ! लव्य भेदि° । तव निमन्त्रये “परतिग्टद्य 

दिजो विद्वानेकोदिष्टख केतनम्"" सदः । “यावन्तः पति- 

तावाः जःङोन््त्तास्तथेव च] देवे वाय वा पिल्थे 
लावच्ना ₹न्ति केतनम्" जतुः वासे“ न तत्र दचच्छाया 
बा पानीयं केतनानि च” भाग्व०{३९६६ । ध्वजे । 

^भग्न' भौमेन मरुता भवतो रथकेतनम्?" नेयो ““स- 

भाखलम्बे षराजकेतनः' कुमा० “व्यद्रवन्त रखे भीता 

विकीखाँ वुघकेतनाः?' भाग्व° १४३०० | ` 

कैतु ष चाध-ठ यादेशः । परचचायां निरु० रराोरड- 
देहाव्वके पष्भेदे च्यो० र्दीप्रौः रेनच° $पताक्ायां 

विद्ध ५ ज्योतिषे प्रसिद्धे &उत्पःतभेहे चवा बर वर | 

भेदि° तद्धद्ञ्च ० सं* ११अ० उक्तो यथा 

^्मार्गयं शिखिचार' पारा्रमसितदेवलक्लत" च | अ- 

न्यां बहन्द्,हा क्रियतेऽवमनाकुल ारः। दक्नमस्तमयो 

वा न गणितविधिनास्य अक्यते न्नाठस् । दिव्यान्तरिच्च- 

भौमास्तरिविाः स्यू: केतवो यद्यत् । 

छप" यस्िस्तत् केतद्पनेवोक्तम् । खद्योवपिशाचालय 

भणिरलादीन् परित्यज्य । ध्वजशच्त्रभवनतरूतुरगकुञ्च- 

रादयेष्वयान्रिच्ास्ते । दिव्या नकद्रो्या भौमाः ख्,र- 

- तोऽन्यथा शिखिनः । शतनेकाभिकमेवे सहखमपरे बद्- 

न्ति केद्टनाम् । बद््पमेकमेव प्राह निना†रदः केठन् 

यदयोको यदि ब्रवः किमनेन फलं त॒ स्था वाच्यम् 

प्रङ्डतारेऽनले- ` 
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खटवाल्लमयै" स्थानैः ख राधूमरूवरये: । यावन्त्यहानि 

` बण्धो मासास्तावन्त ण्व फलपाकाः | साररवदां ख देत् 

प्रथमात्मक्त्नवात् परतः | खस्तमुः प्रसन्नः च्िग्ध- 

स्व, जुरचिरसंस्वितः शक्तः । उदितो वाऽप्वभिदष्टः इभि- 

स्षपौ ख्यावद्धः केतुः | उक्तविपरोतखूपो न शुभकरो 

धमकेत॒रत्मन्नः । इन्द्रायुत्राचकारो विशेषतो दिविचलो 

वा| इारभणखिडिमष््पाः किरणाख्याः पञयुरविंथतिः सशि- 

खाः. | प्रागपरर्दिशोदटश्या (्टपतिविरोघावद्धा रविजाः। 

एकदं हनजन्ध्, जोवकलाच्चा्ततजोपमा इताशद्ताः। आ- 

ग्नेय्यां श्यन्ते तावन्तस्तेऽपि शिखिभयदाः । वक्रशिखा 

ष्ट्य चता खत्ता ठष्णाञ तेऽपि तावन्तः | दशवन्ते या- 

श्यावा जनणरक्ानेदिनस्ते च| द्षखडत्ताकारा 

विशिखाः {किरणान्विता धरातवनयाः। च्ङ्धयदा हाविं- 

शतिरेथान्यामम्बुतेलनिभाः । शशिकिरणरजतह्हिमङञ- 

खदकन्द्कष्ठमोपभाः छता: शिनः | उत्तरतो दशणने 

ल्यः चभिक्षावह्ाः शिखिनः | ब्रह्मेतत णक रण्व नि- 

शिखो वर स्तभि गान्तकरः । वऋनियतदिकसम्भवो 
विज्ञेयो बद्मदण्डाख्यः । शतम मिह तमेकसमेतमेतदेकेन 

विरह्ितान्यख्मात् ; कथयिष्ये केट्धनां शतानि नव ल- 

चोः स्यटं;। सौम्य शान्योरदय शुक्रङता यान्नि चतु- 

रथोयाख्याः । विष्टलङिततारकास्ते च्लिग्धाञ्च भवन्ति 

तोत्रफलाः । दिग्धाः प्रभासमेता दिशिखाः षटि; अने- 

अराङ्गभवाः | अतकशट्फला दशाः सर्वत्रौते कनक- 

संत्ताः | विकचा नाम युरुषठताः सितेकताराः शिखाप- 

रित्यक्राः। षिः पञ्चभिरधिका क्िग्धा यास्याचिताः पा- 

पाः | नातिव्यक्ताः च्छा दवाः शुक्ता य्थटदिकप्रभ- 

बाः | बुधजास्तस्करसञन्नाः पापफलास्वे कपञ्चशात् । . 

चतजानलादुद्छपास्त्रिचलताराः कुजात्मजाः षटटिः। 

नास््रा च कौडःमास्त सौम्याश्ाखंस्विताः पापाः | 
नि श्य धिका राहोस्ते तामसकोलका इति श्याताः | 

रविशशिगा दशने तेषां फजलमरचारोक्तम् । वि- 

शवयाधिकमन्यच्छतमग्ने विचद्धपसञ जनानाम् । तीव्रान 
लभयद्ानां ज्वालामालाकुलतन्नास् । श्व्राभारूणा वि- 

वाराञ्चाख्रर्पा विकोखदौधितयः। अरुणाख्या वायोः 

सप्रसप्रतिः पापदाः परुषाः) तारापुञ्जनिकाशा गणक्रा 

नाम प्रजापतेरलटौ | ह च शते चतुरधिके चतुरब्ा 

नद्यसन्तानाः | कङ्का नाम वरुणजा इाति'शद'शगुलम- 

संख्यान: | शशिवत् प्रभासमेवःस्तीतफलाः; केतवः प्रोक्ताः, 

४५५९ 

केत 

षशवतिः कालरताः कबन्धसञ ज्ञाः कवन्ध॑सस्यानाः । 

चर्डा भयप्रदाः ख् बिद्धपताराञ ते शिखिनः । शुक्त 

विषएुलेकतारा नव विदिशां केतवः सक्त्मच्चाः | एव" के- 

ठरुहस्र' विशेषभेषामतो वच्छे । उदगायतो मान् 
क्लिग्धमतिरपरोदयी वसाकेतुः}! सदाः करोति मरकं 

चभिच्चमप्य म कुरते | तज्ञच्तणोऽस्थिकेतः स त॒ चः 

चद्धयावडह्ः परोक्तः । ज्जिग्धस्ताटक प्राच्यां शस्त्राख्यो डम- 

र्मरकाय | दशं [ाऽभावाखायां कपालकेतुः सधन्बरभ्सि- 

भिखिः। प्राग्नभसोऽधेविचारो चुन्मरकाटरिरोग- 

करः; । प्रा्वञ्चानरमा्ेः शूलासः शयावदहच्तालार्चिः । 

नभसस्त्रिभागगामी रौद्र इदि कपालतुल्यफलः । 

अपरस्यां चलकेतुः शिखया याम्याख्याङ्ग लोच्छर- 
तवा । गच्छेद्यया यथोदक् तथा तथा देध्यं मायाति । 

सप्र. इछनौन् खुष्छ.शग्र भ्वमभिजितनेव च प्रति 
निडत्तः । नमसोऽधेमानभित्वा याभ्य नास्त सप- 

याति। हन्यात् प्रयागक्रूल1द यावदवन्तीं च दुष्क रार- 
गयम् । उद्गपि च देविकामपि भूयिः मध्यदेशाख्यम् । 

खन्यानपि च स टेशान् कचित् कचिडनि रोगदु- 

भिक्तेः। दशं मासान् फलपाओो ऽख वौचिदशाद्थ 
भोक्त । प्रागधंरातदशयो याम्याः शे तकेत्रन्यञ्च ! क 
षति युगाढेतिरपरे युगपत्तौ समदिनदशरौ । स्िग्धौ 

छभित्तशिवद्ावधाधिको दशयते कनामा यः| दश व्ण 

यय्, पताप' जनयति शस्तरप्रकोपतम् । शेतं इति जटा- ` 
कारो इचः शवावो वियच्िभागगतः | विनिवर्तते ऽप 

स्य लिभागरशेषाः प्रजाः कर्ते । आध.स्रया त॒ गि- 

खया दथेनलायाति लत्तिकारंस्यः । न्नोयः.ख रसि 

केतुः श्वे तसमान" फल' धत्ते । भ्,वकेतुरनियतगति 

प्रनाणव्ाशतिभेवति विष्वक् । दिव्यान्तरिच्तभौमो भव- 
त्ययं ग्ध इष्टफलः । सेने मु पाणां ग्टहतरलेष 
चापि देशानाम् | ग्टह्िणाषूपख्करेष, च विनाशिनां दशनः 

याति । कंख्द इति कुदक्ञान्तिर्वारुख्यां प्राकङ्िखो नि- 

शामेकाम्। दष्टः सभिन्तमतठलं दण किल वर्षाशिसकरो- 

ति। सर्लटेकयामदशवुः इष्च्छतारोऽपरेण मणिकेतुः 

ऋञ्यी शिखाख शुक्ला सनोहता चीरधारेव । 

उदयन्नोव छभिच्त चत॒रोमाखान् करोत्यसौ साधन् | 

प्रादुर्भाव प्रायः करोति च क्द्रजन्तनाम् । जलकेतुरपि 

च पञ्चात् ज्रः शिखयाऽपटेख चोन्रतनया। नव मासान् 

स परभिक्चं करोति शान्ति च लोकद ¡ भबक्ेतुरेकरानं 
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ग्यः भाक् खच्छताकरः द्िरधः । इरिलाङ्गःलोप्रमया 

अ्र्दािस्णावर्तया शिखया । यावत एव इड्कतौन् दू्ैनमा- 

याति निदे येन््ासान् । तावदतुलं छभिचं क्ते प्राणान्ति- 

कान् रोगान् । अपरेण पद्मेतुग्धेणालगौरो भवेक्धिामे- 

काम् । सप्न करोति छभिनं वषा प्वतिहषेयुक्तानि । अा- 

वते दूति निशाधें सव्यःअसदो ऽरूयनिभोऽपर स्तिः । 

यावतृच्तणान् ख दश्यस्ताबन््ासान खभिच्चकरः । पचत् 

सन्याकले संवर्तो नाम भ्रूखतालशिखः । चक्रस्य वि- 

यत्य "थं छूलायावस्वितो रौद्रः | यावत एव॒ खहतान् 

धोः वषार इन्ति तावन्ति । भूरपांग्स्त्रनिपातेरुदयचै 

चापि पौडयति | ये शस्तास्ठरान् हत्वा केतभिराधूमिति 

न्यवा स्स । नक्तत्रो भवति बधो येषां रान्नां प्रव्च्छ 

तान.। चऋश्न्याम्कपं भरणीषु किरातपाथिवं ह- 

न्यात् ¦ ब्धलाघ् कलिङ्ग शं रोगां शूरसेनपतिम् | 

ञौगीनरमपि सौम्ये५जलजाजौोवाधिप तथाद्रीषु। चा- 

दित्ये 9ऽश्सकनायं ष्ये सगधाधिपं हन्ति असिकेशं भौ- 

जङ्ग €पित्रतरे १०अङ्ग' पाण्डतमाथमपि भाग्यो ११ । 

खौञ्जयनिकमा्येमृखे १२ सावित्रे दण्डकाधिपतिम् । 

चिल्ला बुरुच्त तरधिप्रसख मरणं समादिश ्तजन्नः | 

कृष्करककाम्बोजौ न्दपती प्राभञ्जने १५न स्तः। 
दच्चाङ्गरलकनाथो इन्येते यदि भवेहिशाखाद्च । नेते 

१७पुखड 1धिपतिज्ये"ाखय सावेभौ सबधः । मृलेऽनपुमद्र- 
कपती जलदेवे र््काशिपो मरणमेति । यौभेयकाजु- 
नगयनशिविचेद्याम् वैश्वदेवे २१ च । नेभिषन्दपं २२न्यात् 

केकयनाधं २श्पाञ्चनद्म्>४ । सिंहलाधिपं २५ वाङ्कम् २६ 

किरातं २७बव्रथादिषु ण्ट्खिमान क्रमशः ¦ उल्काभि- 

ताडितभिखः शिवः शिवतसरो ऽभिदष्टो यः| अशुभः स 

ख्व चोलावगाणसितहण दीनानाम् । नस््रा यतः शिखि- 

शिखाणिष्धतना यनोवा क्तं च यत् स्प.शति तत्कथितां घ 

दृथान् । द्वयप्र भावनिहतान् स यया गरद्धान् भुङ् 

की गतो नरपतिः परभोगिभोगान्? । 

केतविगेषाणां काल्ञविशेभादनन्तरछद्यः पराथरयाक्यादिष 

श्नेयस्तानि यथा 

कपाशकरेठः “अयादि्यजानां, कपाल्केतुर्दयते श्मा- 

वास्यायां पूष् ख्ां दिशि धूसरा शिखो नभसो विष- 

याड चरो दृशयते । पद्चधिंशवष्तं परोपय लख पक्तान् 

. तियस्य कुखदकेतोश्चारान्ते स दुटणव । दर्मिच्ताना- 

टटिव्याधिभयं प्रद् पदरूवान् खलति । यावतो दिग््रान् 

~ ५ 

इशगरते तावनुमासान्धासेः सवट्सरानु पश्चु्रस्य वर्प 

धान्यस्याये' रत्वा प्रजानानेकरुपयुड्-क्ते '' परा० । 

कालकेतुः “अघ दत्तयन्न रस्द्रक्रोधोद्धवः कालके तुस्रीणि व्े- 

तानि नव च माङ्वान् प्रोष्य उदयते । , पूर्वेण वं - 

श्वनरमागेः इत्यद्धतमयसय मणिकं तो्ायन्ते श्छ 

तावर ऋलाकारसटशीं शिखां कलवा नभसस्तिभा- 

गचारी सृ शस्रभयरोगडुभिं चार्टिमरक : यावन््रासान् 
दशयते तावदर्षणणि ल्िभाग्रथेषां प्रजां लत्वा शारदधा- 

न्यस्याठकमङ' कत्वा चस्त' व्रजति""परा०। तथा च इड़- 

सग: “जग्रा सृलमलुराधा या बौध संप्रकोत्तिता। 

ताञ्च वीथीं मारु क दृश्चेत् क्रौडते शणम् । दक्ति- 

खाभिनतां कत्वा शिखां घोरां भयङ्कराम् ।  लायस- 

दशी तीच्छां शावतास््ारुणप्रभाम्र् । पूव्वे'ण उदित 

चव नचवाणु१५.पयेत् । णोर प्रजास्तृष्धजति फलं 

मासे व्रयोदये । विभाग नृभसो यत्वा ततो गच्छत्यद्- 

भनम् । ब्रावतो दिवसांस्िष्ठेत् तावद्रषांणि तङ्भयमस् । 

अस्त्ाम्निभयरोगे ख दभि चमरक कता; । घु यंभरानाः 

प्रजाः सव्या विद्रवन्ति दिशे दथः | 
(प ५ + 4 ै 

चलकेठः५अथ पताम हञ्चलक तुः पञ्चद शवे शत प्रोष उदितः 

पञ्चिमेनाङ्कलिपव्वं मात्रां शिखां दिणाभिनतां शता 

कालक्रेनोचारान्ते नभसृस्त्िभागमटुचरन् यथा यथो 

त्रां व्रजति तथा तथा शरूलाखाकारां भिषां दशेयन् 

ताद्य नच्लरुपद्धत्य सनाक. भरव व्रजन् राथिं सपर्धीन् 

छस्य.शग्र नभश्नोऽ्ं माल दक्िणमद परक्रम अस्तः 

ब्रजति। स स्वो दारुणक्म्मां स्वगं प्राश्चित्वादेव 

वक्रास्तमशिनिहन्ति लोकमपि च । भमिं कंम्पयित्व) 

दश मासान् मधग्ररशे भ. यिः जनपद्मवशेषं कुर्ते । 

तेष्मि च कचित् कवित् शस्तरदुरभिच्वमरकव्याधिभयेः 

क्तिष्णाव्यटाद्श्मासानिति'” परा तथा गगः | 

““कुच्छ्तमरकव्याधिभयैः संपोडयेत् प्रजा; । मासान 

दश तणष्टौ च चलकतुः दारुणः" | 
क नव न ८५ योहं ल न ४ ९ ~ 

उदहूालकश्चतकतुः ग्टष्हक्तुख पोदह्ालकः श्चतक्रतुदहरश 

न्तर" वक्षथतं पोषय भद्रकेतोद्वारान्ते पृत्व॑ख्यां दक्जिणा- 

सिनतथिोऽङ रात्रकाले दशग्रस्तेनैव सह हितीयः कः 

प्रजापतिः पञिनकन ग्ट त॒युपसंस्यायो 

युगपह.येयत । ततस्तावभो सप्ररात्रदशयौ दथवर्भाखि 

प्रलाः पीड्येते। कः प्रजाप्तिषुच्रो यद्यधिकः 

दशग्रते तदा दारुणतरः प्रजानां शस््रकोप 
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क्यात् । तथैव स हवणयुक्तौ ` छ मारोगग्रछभिक्लदौ 

भवतः! परा० | 

ज्ञाशपशचे केतुः “वय काश्रपः श्वेतकेतः पञ्चदश वषशतं 

प्रोषयोखः सोमस हजसख वप्रके तोचारान्ते श्राव्यो 

नभसस्तिभागमाक्रमव्रापसव्य निटलयोद् प्रद्िणजटा- 

कारशिखः स॒ यावन्मासान् दशते तावदर्षाखणि छभि- 

चमावहति | मधवदेये आय्य गणानरमदोनामदौच्यं 

भूविषटस्खिभागेमां प्रजयमवशेषयति'" परा०। 

रश्रिकेतः “अथ रश्िसिक तवि भावः प्रोष वषेशतमाव 

त्तकं तोचारान्ते उदितः कतिक धम्वरकत्ः। 

अथाभियतदि क कालस्ूपवयो प्रमाणसंस्वानो धक तुः 

प्रखभविषवतां देशानां रान्नां जनपद्ानाञ्च दत्त 

घरपर तकेश्सध्वजपताकाशस्ववम्म युधावर णरथनागेषठपुरु- 

घशयनासनभार्ड षृ च दशयते सण दिवि जग्धो 

निर्म्मलः प्रदक्षिणशिखो गजनागवौधौना त्तरेण व्रजन् 

छभिचचच् मारोगय" चावहति ! दशेकषिंशतिदिषटि- 

शतधा वा द्र्भनभिर््छान्ति छनथो धमक तोस्तख च 

प्रागुदयाचनिसित्तान्यवां चोन चलनमग्ने : प्रभा सतब्यप्रधूपन 

दिशं शौतोष्णविपर्ंय इति व्यल्तिबाड़सम्पवञ्चः', परा०। 

लके तः ̂ “ जलकेतुः यौतामहः यञ्च चलकेतोनेवमासाव- 

शिष्ट क््रणि ठते प्रवत्तंयति | पञ्चिभेनोदितः सिग्धः 

चखजातोऽपञ्चिमाभिनतः। स च शिख नव मासान 

त्ते मञ्भिच्चारोगयराश्ि प्रजाभःो धत्ते ऋन्यपहलता- 

नां चाश्युभानां व्याघातायेति'” । परा 

भवकेतुः “खच ज्ञलकेताः कमं समाप्तौ धनादयः भणिंतान्ताःयष्टौ 

प्रादुर्भवन्ति तत्र तयोदश चतुद शाटादश वर्षनतात् दशय 

न्ते छभिच्ताचेभ्याविषग्यया विपरीताः सत् द्रजन,ना- 

च॒ बधाय, तेषामष्टानां कम्मं णय्रतीते भवकेतद्ःरते। 

पूवेयकरात्रं यावत्  कत्तिकानामन्तरते7 वा ततुप्रमा- 

सया सिग्धपारूषव्राभया सि'हलाद्ग लसस्थानया प्रद 

स्िणताख्रया शिखयोदितः। स यावन्न् दश्- 

ते तावन्मासानू भवत्यतोव हभिच्लाय । खक्ष प्राण 

राखाञ्च रोगाणां प्रादुभा पायेति” परा 
= ~ ४ 

छावत्तकेतुः* अध :वत्तं केतः श्चतकताः कम्मणगतोते ऽप- 

रे ऽङ्गरानिऽसव्योदिताखर्णाभया प्रदक्किणेन तारया 

शिखयोदितः । स यावन्मह्धतीत् दशयते तावन््नासान् 

अतीव श्भिचं नित्यथन्नोत् सवं जगत्” परार 

मंवततैककेतु :“ अय संवस्तको व्स्स्तमटोत्तर प्रोष्य पक्विमेनास्त' 

केतु 

गते सवितरि सन्धाय दशयते तन्वीं तख्र्पां शूला- 

भं घम विश्चन्तो दारुणां शिखां त्वा नमस्तिभाग . 

माक्रम्य यावन्क ऋत्तान् निशि तिष्ठति तावहषीणि हन्ति 

परस्सर' शस्त्रौ वपि प्रार्थिवाः। यानि नत्तत्राणि स- 

समाश्रयति यत्र वोदेति तानि दारुणतर' पीडयति तद्ा- 

सितां देशानिति” | परा० | तथा गर्गः ५येषां नच्च 

विषये खच्च: सज्चाललोद्धितः । दते बह्कम्रि्च 

तेषां विद्वात् महाभयम् । अवभ्शस्ततपारुप्य कोपः 

इभिन्मेव च | काणा त्र, पदिपोडाञ्च सचक्रपरचक्रतः। 

यत्न तिष्ठति नक्चले प्रवाघं यत्न गच्छति । ू पगेहा ख, ओे- 

दापि न्या ांस्तदाच्रयान् । यस्याभिपेकनक्त्र जन्भ 

कर्म्म तया। देच पोडयेदायि ख भान्निपरमो 

भवेत् | सिग्ः प्रसन्नो विमलः प्रदचिणशिखस्तथा। 

दथपरते येष् देष भिव" तेषु विनि त्?" परा० 

सव्वं शेषः । “यखां दिशि सष्ठल्तिष्ेत् तां दिशं नाभि 

योजयेत् । यतः िखा यतो धमस्ततो यावाच्चराधि- 

पः। प्रतिलोमोयवः केतुर्यथा ` ष्यायति पा्थिवः। 

सामान्ययाडनवललद्चाथमधिगच्छति'" परा० 

अथ मासविशेभेष नामविगेषासत् फलन्याह समयाखते 

“च नवेशाखयोम्ब वे कौवेरांसतु विनिदहिशेत् । उ 

च्छित पवेदौभिरुच्छरितं ध्वं जतोरयेः । वि्धमाङुला 

तत्र दश्यते च वद्न्बरा। च्छो चव तथाषा- 

ढे वायुषु निदिंशेत् । वान्ति चव तथा वाता म- 
हायुद्ध महाभयम् ¡ श्रावशप्रौकपदयोवांसुणांस्तु वि- 

निरदिशत् । आरोहयन्ति ते मेषान् पूर्ण क्व॑ 

वराम् । धानय समाषदां याति तयो न भवन्ति 

च | चआश्िने कार्तिक चव स्््पु्ान् विनिदहि- 

शेत् । ततो दहति तीक्राश्ुः सर्वान्नानि दिवाकरः । 

स्वियन्ते च तदा गावः श्वापदाञ्च विशेषतः} मार्गशीर्षे 

च पौषे च वङ्किएुत्नान् विनिहियेत् | शीघ्र भवति 

इभ इाहाभूतमचे तनस् । भावे च फालयुने च्चौव 

यमपच्नान् विनिहि चेत् | बिं ज्वं रातिसारञ्च ग्लानि 

स वाक्िमेदना | 

नच्चत्रभेरेन देशभेदे तदपद्रवादि नव्रौवोक्त' यथा 

“कृत्तिका रोहिणी सौम्य एयिव्या मध्यश्च्यते । क तवो. 

यत्र ण्यन्ते आग्नेया दश पद्धच | आाग्नयेष च 

बशेष् लोकानां संच्तयो भवेत् । निद्योहिग्नाः प्रजाः 

सता भवन्ति हि नसंशयः । न्वं स्तथा. एष्यः 
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एचिव्याः पूर्ब्बं खच्यते | केतवो दा दश्यन्ते रौद्रा 

श्ते ऽप्यकविंशतिः | यदा सौद्राः प्रदृश्यन्ते दभित्त नि- 

दि येत्तदा । चणंन्ते च प्रजाः सवी सय. चुद्रोगपोड- 

ताः | अस्तेण पिव्य१०भाम्यानि ११विद्यादचि णूव्व तः । 

केतवो दत्र दृश्यन्ते ओौहालकिता दथ । छभिनत्तं च्ेम- 

मारोग्य' सुटः शय्सम्पदः } आय्य सृणादीनि १२। 

१३१४ लखि विद्यादृ्विखभागतः । क तवो इन ह~ 

श्यन्ते काश्यभेयाशखठद् श । अनादृदिभयं घोरं प्रज्ञानाम- 

तिदारूणस् । सवातो विशाखा निलञ्च १७भागो दक्छिख 

पञ्िमिः। केतवो हात्र दृश्यन्ते चत्वारो खलु सम्भवाः । 

दुर्भिः्त' मरक' चोरमनादृषिस्तयोव च | उपद्रवच्च 

भताना तदा भवति दारुषः । जगरेटा सृलमयाषा- 

ढा भाग उन्तरपङिमिः | कोतबो हात्र इणश्यन्ते ब्रव 

स्ते सोमरुन्प्रवाः । भिश्च सदषटिञ्च मही यन्नोत्पवा- 

कला । उन्तरा शशया चव न्चत्र' वसद् वतम्२९ । 

कतमो दात्र दण्यन्ते माद्ेयाः पञ्चविंयतिः | माद्ेयेष 

च दष्ोध लोकानां संचय ष्रुवम् । तदा राजसहल्ताखां 

मद्धी पिबति शोखितस् | वारूणद्धंव २४ नचत्' तथा 

भाद्रपद्हय्स् । कंतवो हतर दश्यन्ते वारूण्यास्- 

यश्व ते। ऊभ्करंकतः चरे तके दैक ठत तोयकः । 

कम्मं क र्यदा दण्द तदाऽ्य दकज' भयम् । शतक्त 

यंदादश्येत् श्वेताख्थि' कुरूते महीम् | तदा मानुषमां 

सानि भद्चवनोह मानुषाः चुद्गयात्ते जगत् ठत्सु' चक्र- 

वद्श्वसते तदा । धमक ठर्यदा दण्ये ख वक्षामि 

कच्चणम् । स इन्ति खया योधान् राजान मन्नं 

` जनान् | रेवत्याश्रयुज! श्वैव न्त यमद् वतसर । कोत- 

वो चतर दृश्यन्ते यमपु्नास्नयोदश । यमपच्नेष टष्टष् 

लोकानां संचयो भवस् | चत्व धानां भूतानां ब~ 

शयो जायते महान्” । 

तेषां थान्निस्तव्र बोक्ता यथा ८ 

“कोद्धत्पाते त॒ सव्वं खन् सभये सखुषस्यिते । नहाथा- 
न्ति प्ङ्यीति विविधां भूरिदरचिखास् । धनं वासवं 

खतद्जय ऋन्योगमरच्ये त बन्धनात् । दद्यादा एचिवीं 
सुभा राजा शान्तिः नियच्छति । आखकश्नाह, शते कठ 

सद्येऽस्तभयेऽपि वा । निडन्तयन्ःषुरे राज्ञो उ्वरः 

पिनतोद्धबो भजेत् । दधिमधुङताक्तानां पुष्माखामयुत" 

नतः | ज.ङयादिन्द्रनोलख कतुः दद्याद्दिजातये | 

भूषित" मर ल्य रतः चन्बदयदे ुभम्'' । 

कैत 

“यदे रवीनुदौरवनी प्रकम्पे केठडमे'°दत्यादिना ज्योग्व 

तदुद्गमेऽकाल खक्तः। “व्यो्ीव भ्व कुटीच्छलेन 

वदने केत॒ञ्चकाराम्पे दम्” सावः 

नवग्रहमभ्ये तशय पहत्वञ्च एर धाऽ व्थवसश्यापितं यथा 

«किः रा्केत्वोखं हत्वाभावात् कऋ.रपडषवाभावाहा 

दग्ययहत्वाभावादवा कत्तरी नास्ति माद्यः 

राद्यं हत्व श तश्छतिप्रामार्यसिद्खम् | तया 

हि । “सभ ल हवा व्यादिः इयन्तमसा विव्या देति" 

माध्यन्दिनि छतिः। कशयपञ्च “दिच्नोऽपि विष्ण्, 

चक्र खधासयशिरास्तमः। केशवस्य वरेषासौः 
तथापि यड्ताङ्कतः'" इति। नारदोऽपि ““अङ्ता 

स्वाद्नाद्राह्ः शिरच्िन्नोऽपि सोऽ्तः। विष्णुना तेन 

चक्रो तथापि हताङ्गतः'" इति। यद्यपि “खड 

भगरखूपाः काल सूत्तयो भगखान्रिता; । थोश्रमन्दोञ 

पानाख्या य्ाणाङ्क(तहहेतवः' इति र्य सिद्धान्ते पा- 

लानाभद्शयनोक्रा तथाप चन्द्रपातख सहतः 

वाचनिकमेव । “खधरजे कुखदनौषतिपान' रा्सा- 

रि केऽपि तमेवेति, भास्करा चार्योक्तञ्च। तएव 

राहोगितदिकस्वाभित्व' दानञ्च सडिताकठ्.भि- 

स्रम् | राहोरहंशरीरभागः केदसंन् इति षुरा- 
प्रसिद्धम् | न दितीयः। नद केन वचनेन रा 
केतवोः ऋ रत्वखच्यते । न च “चोणेन्द्कंयमाराः - 
पापासः संयुतः सौम्यः" इति वराष्ेणोक्गम् तड 

पादानाभावात् । किञ्च पापपहत्वानभिध्ानाच्छुमयरडइ- 
त्वनेवावसोयते | नच “यरुबधशक्राः सौम्याः सौरि- 

कुजा निसर्गतः पराणाः। शगिजोऽशुभसयुक्तः क्षो 

शोऽपि निशाकरः पापः" दति कल्धाणवर्मवाक्ये शुभ- 

प्रहमध्ये गणनाभावात् क्र रत्यमिति वाच्यम् । पापयद्धं 

मध्येऽपि गणना नास्तीति ्रुभस्रहत्वस्यापि इवचतात् । 

उभयश्वदत्येन वा नरसिं इवञ्जात्यन्तरख्धापि वक्त, शक्य 

त्वादिति चेत् । सत्यम् ““सख््यभ्ै मशनिराङ्ककेतवः पाप- 

संन्रखचराः नयिचन्दरः। पृणचन्द्रगुरुष्ुक्रसोमजाः खुव- 

कर्मद दि सौस्यखे चराः” इति वसिष्टोन कण्ठतः क्र 

रत्वाभिधानादस्ति क्ररत्वस् । सख्रोदयेऽपि “4बुधशक्र ~ 

नदुजोवाञ्च सरा सौम्यपहामता;। शन्यकंराङ्डमा- 

हेयाः कठः क्रया मताः"? द्ति। न टनोयः ननु 

सखयमशक्तः कथ परान् साधयिष्यतीति न्यायात् सदा 

चापद नाभावमितष् राद्धः केनोवां फरुद्टत्वा 
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साम््याँदि'तचन्न ऋमावाखायां प्रतिपदि वोत्पच्नख 

लम्नादिदृष्टस्यानस्थितचन्द्रखारिष्नशुमफलजनक' भव- 

न्ते नित्थकमापद्येत | ननु ^“षष्टोऽटमे चन्द्रः सद्योमर- 

शाय पापसंटटः। अष्टाभिः शमटष्टोमिच्रौ वर्मे स्तद्- 

इ नेति"" वराहोक्त भविष्यतीवि चेत् इहापि “खच्छ- 

न्द्त्व' कद्शनरतिर्बज्ञभत्व' विशल्यं व्याधिः खच्री- 

तिरय चख गभपातग्रढत्तिः । दूतासक्िभेवति रविजे 

वेभवे वक्तरोगः स्भनौ वाप्यय शिखिनि वा लम्नभा- 

वादिसंख्ये" इति वसिष्ठपद्यो शनिवद्राङ्छकत्वोः शु- 

भाश्युभफलद्ादत्ववचन" कि वायकेभे चितम् | 

खारावल्दयाञ्च ^“रा्धखतुदयस्थ) निधनाय निरोक्तितो 

भवति परापः। वरैषेदन्ति दशभिः भोडशभिः केचि- 

दाचार्याः | आखजटघककंटलग्ने रच्चति र्धः समस्त 

पौडाभ्यः। ्थ्वोपतिः प्रसन्नः छंतापराधः यथा एु- 

सर्घपिति'” राद्धोः शुभाश्युभफलाभिधानमस्ति। नु 

वराहश्च राहोः फल कुलापि नोक्तमिति चेन्न ““सोप- 

अबे शथाङ शक्र.रे लग्नगे कुजेऽ्टमगे | माला सादः 

न्नियते चन्द्रवदङ्गेण शस्ते येति" वराहपद्योऽपि राङ्क 

केत्वोरन्यतराभिधानमस्ति)\ तथा हि किभिद्' 

चन्द्र राडसाह्ित्यकतरुत केतुसाहित्यकतमिति 

तत्र यहणखोय', चन्द्रौ लग्नगे सक्र.रे क्र.रसाहहित्य 

मभिहितम् कर.रास्तु स्टयभौमश्नय एव भिवचिता 

दूति चेत् द्र्य तावद्यौगाभावञ्न्द्रपदणे हि सप्र 

मराशिस्यत्वात् । भौमख्यापि योगः, कुजेऽ्टमग इवय्- 

क्नोरनास्ति | पारिगेष्याच्छनेरेव योगोवाचवरः | तत्र स्प- 

रत्वाधे' शनियदणमेव कखाच्नाकारि । अतः सासान्य- 

वाचिनः क्र. रशब्द्ख प्रयोगाद्राह्धकेत्वोरन्यतरयोगोऽपि 

पिवच्िनोऽपरखख (सयं ख) सप्रमराशिस्यत्वात् । योग 

एकराशिस्थत्वे खाच त भिन्नराशिस्यत्वे इति| रए 

य्रहसम्बन्धिलम्नस्यस्र्यारिोऽपि राद्छकत्वोरन्यतर 

योगो व्याख्येयः! अतरएश“राद्कस्तमोऽयुरछरञ्च शिखीति 

केतरिति पर्याधाभिधान' छतम् | विवाहपटलेऽपि 

“मरणं लत्ता राहोः कार्यविनाशं ष्टमोवद्न्तौति''कण्ठतो 

रा्लत्ताऽ्प्युक्ता | तस्माहराहूमतेऽपि राद्खकेतुयोगो 

विवश्वित एव । एव" सति जातके यथा राहोः शएभा- 

शुभफलदा रत्व वचनाद्बोध्यते | तथा विवाहेऽपि 

प्रायुक्तवखिषवाक्याद्पि तन वल्यन्यायलत् कत 

रीदोमे सव्ययदश्यत्ये फलदाता स्वापि वक्तव्यौव 1 

८१ वान्भागडे ५६० 

[= 

कतु 

ननु “पापथोः कत्तं रौरवः शलुनौ चण्ट इस्ययोः । 
यद् तस्त गयोवौःप करेरी नैव दोषेति" कथयपाद्क्त 

रस्तद्कगतत्वेन राद्ञेत्वोः कर्तरोटोषो नास्तीति चेत् 

भ्नान्तोऽसि श्ट | ““सृम्ते व्यभिचारे च साहिशेषण- 

मथेपदिति'" न्यायादस्लङ्तत्वविभेभेख' भ्म कर 

युक्तवु वस्य शनेवेति त्रयाणामेव सम्पवति न सम्प्रति 
च | सस्तु निव्योदित एव राके. निन्यास्तमिताविति 

व्यभिचाराभावाच्तयाश्णामेव विशेषणम् | किञ्च किमस्त गत्वं 

च्ितिजसन्निधिलतखत दयेसान्निष्यछतं वेति ततर 

ल्तितिजसन्निधिक्ृतं यत्तत् श्यां :दसकलयहसाधार णम् । 

तथा स्यस्तगतत्वविशेष्तैय््ये प्रागुक्घन्यायात् | रा- 

ष्टोरतु नरदाद्शक्याच्छिरोष्ध्पमण्डलावगतेः ५इृन्द- 

केमरड़लाक्षतिरसितत्वात् किलन दश्यते गगने" इति 

वराटोक्स्तमोखूपत्वा ् ाटकस्वरूपादुपलब्धेरगो चरत्वप- 

रम् । स्यानमप्यख चन्द्रविलमर्डक्रान्तिमर्ङलस्व स्ति- 

के, यदाह केशवाः “वेश्म चास्य शशण्टदिमर्डलक्रा- 

न्तिमर्डलमिलञ्चतुःपथः'" इति| अतण न विद्यन्ते 

गावः किरणायस्ये त्यगुरन्वधेताप्यवसोयते । अय यदि, 

सूयसच्निधिलतमिवय् च्येतेति चेत् न इतरयहवद्राहो- 

र्य दयास्तप्रसिद्यभावात् । किञ्च॒ कालांशानभिघानात् 

कदोदितः कट्ास्तमितस्ति निरे ठसशक्यत्वात् | णवं 

केतोरप्य तत् द्रव्यम् । नड कढदयोदा त्मातादौ' प्रत्यचच- 

तोदशयरत इति चेन्न ंख्धाजियतदिकूप्रसवल्ात् अनि- 

यतनक्तल्प्रभवत्वाञ्च । किञ्च केट्धत्मातो हि लोक इरट- 

द चकः अनियतेनं बह्धना खल्य नापि वा कालेन भ 

भेत् | स्ढयेसाच्निष्यकतोद्यास्तौ तु नियतकालाजेवेति 

तयोः केत्वोभेदः स्तीकत्तव्यः?' 

केठचेत्रादिक' ज्यो° त° उक्ताम् “संहस्तिकों धद- 

सदसन्न सोनोम्टर्ं शुक्रशनी विपकच्तौ | स्तय्यार चन्द्राः 

चष्दः समानौ लोवन्दुजौ ष्ट शिखिनः परांशाः'" | 

तह्लानवखं गोत्रहेथादि खहयन्न शब्दे यच्छते । विशोच्रौय 

दशायां तदृशामानं ७वर्ष्णैः तद्ध दशाब्द वच्छते । तख 

राशिभोगकालख्च ८्मासाः। ^केद्धपण वभो मन्द्गतयः 

षष्ठो तोषे शुभाः" च्चो* त°। ऽदानवभेे एु° केतुवीयवं 

शब्द् उदा° दशनम् 

केतुकुण्डलौ सहो पञ्च खरोक्तो जन्दनक्तल्भे दवथेन जन्कावध्ये - 

ककव एङ्ेकख् हविगेपस्वाभित्वन्नापको चक्रभेदे सा च 

तत्नैव द्र्भितना वथा 

म 
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क्षितु [१९३६] 

५“अरदेर बधः कुजोजौवः शोभः शुक्रस्तयव च | राह्धः 

शमेरस्व न्ातव्या क दुकुण्डलो । अकंसौ यान्तो केतः 

कुजजोवान्रेऽपि च । सोमशुक्रान्तरे केदराछसोरान्तरे 

तवा | दादुत्तरभाद्भादि अष्टाविंशतिकत्चकम् । 

लखि लीखि च रव्यादौ णकेकम् केदषु स्मृतम् । 

जन््मचचात् प्रतिनच्षत्र' जन्मायवदे प्रकौतिताः'"। अयम- 

धैः यदि ६।२७।१ नले ष॒ जम तदा शय्यं : प्रथमं 

वरे शः | तदुत्तरं केतुप्र्तयः शन्धन्ताःर| भर ख्यां जन्दनि 

केतः प्रथमं वं शस्ततः दुधादयः ख्या नाः ।२।४।५ ऋष 

बधः प्रथमव्भेथः ततः कुजादयः केतन्ताः ।६।७।८। कज 

पच ततः केत्वादयः कषान्ताः । कच्चे कत्: ततोजो- 

वादयः कुजान्ताः १०।११।२२क्ेष् जोवः ततः सो- 

माद्यः केतवन्ताः । १२।१४।१५। सोमः; ततः केत्वादयः 

जीवान्ताः | १६छ्ते केदः तवः शक्रादयः सोभाना । 

२७।१८।१९।ऋन्तेष शुक्र तदः रा ङग्रह्तयः केत्वन्ताः। 

२०।२१।०।२२ न्ते घ राधः नतः कं तलवादयः शुक्रान्ता 

२देकं तुः ततः शन्बाद्वःराज्घना।२४।२१।२६ ऋचं ष शनिः 

ततः सूयौदयः कं त्वन्ताः । सब्वत्र॒ आओआरोहक्रमानन्तर- 

मवरोहक्रमो गादयः । र्वं द्ाद्शद् वेम तेष 

घनः खर्यादोनां वर्णाः | यहाणां फलविभेषस्तु क त्- 

पताकाचक्रोक्तदिशोच्धेयः। अल्न च ,बह्छघु स्वानेष् 
क तोरवस्यानेन क तुप्राधान्यात् कभ्ठकण्ड लोत्वस् । 

फेतुधग्न् ए* विग सेश्वर वम्र दजे न्टपभेदे “को तधम. 

ठ तेजस्वी त वावरजोयुवा । बुबुधे श्चा तुर्य पा- 

खड्गेन यशखिना'” भा० आद्च* ७४अ० 

कैतपताका केतोः पताकेव । जन्नच्तत्भदेन जन्द्रावव्ये- 

ककं वर्पे शख पिथेषन्नापक चक्रभेदे सा च पञ्चखरायां 

दशिता यथां 

“अर्वन् कजसौस्याकिंगुरवः खुयैयाक्रमम् । राद्धः सर 

ष्टगुञ्धेति पताकप्रभवा पटहाः | वामं केतपताकायां स- 

{त्िकादिषरिभ्रमात्। जन्मत खेचरे यत्र जन्मा दयन्द्ास्ततः 

कमात् । आदित्यसौ रयो धो वेधडन्द्ररेज्ययोः | क- 

(जराङ्कोन्न श्टग्वोञ्च क तुः किञ्चिन्नविष्यति” फलमाह | 

रजेरब्ट् मरुषाणां भवेत् सपत्रं जिष्लम् | शिरः्लं 

` च्वरोगेरदा हो विन्नः पदेषदे'” । र०। “चन्दरस्यावदे कभे- 
द्रौभ्य' छव्णाभरस्यानि च ०। जधिः फलवती सिद्धिः सव- 

लान्दं च पूज्यते" च | -““संवल्मर म्नहीजख्य काला- 

दिव बिभेति च । म्टडदाहोऽवैहानिचच चारतो रा- 

केतु 

नोऽपि षा" भर | “ध्र चश्य; खानच्नानारेवा- 
धिषो भवेत् । बु° सखणेरौष्वधन' दानं पुख्यकमेखि सान- 

सम्""बु° । -*भन्द्स्यावरे भवेद् हो बन्नादि प्रपोडनम् । 

धनहानिः प्रहारञ्च कलिः स्वजनवन्धुभिः'' श, । ५ना- 

कनाथयुरोरगदे ब्धलोत् पत्तिशम्मदः । कष्णलो तदल य 

स्तुतो भवति भतले'" ० । राद्केश्वोः सषा वन्धो 

नौका विङवते जले। व्रणं हस्ते पदे देे शान" क 

चेमोन च!” । रा०के° । “ दानचेन्द्रयुरोरवदे म हद्भिवि भ- 

वेतः। गजाश्ववाहनेयुंक उत्सा हउ दिने दिने “श 

ऋन्ये तु पठन्ति “रवश्वाभयते देशं नर' दूःखसम- 

न्वितमर्; सन्तापरोगं थोकञ्च करोति कतां तनोः” 
र“ बद्धविन्तच्खं नित्य' बन्धु मिमञ्चमागमम् । समस्तासछदसं 

पूं चन्द्रः कुव्यात् दिनेदिने” च० «मङ्गलो इन्ति सट्- 
भाव ऋररकस्प्नणि यौजयेत् । कणं रोगच्च दुःखञ्च सन्ता" 

पञ्च शुडमेः"” म०। ^अथेलाभ जयं सौं राजपूजाञ्च 

शषम्पदम् ¦ ददानि विषुलां लच्छी बधो विद्यां वरचि 

म्" । ब्०। ५रोगञ्चाये विनाशञ्च कलं मुज गादूभयम् । 
ख्यानल्यागं शनिः कुया जजोवन प्रति संशयम् "श ̂“ चव - 
णेमखिमाणिक्यरलादिषिषङं घनम् । कन्यारलर समायोग" 
गुरुः कुर्द दिने दिने'” ० । “राड ःशोशणितसं साव" 

रोगयोकादिसंकृलम् ¦! षिदेशगमन' कुर्यात् वङ्किवारिभ- 

याञ्चितस्'"रा०। ^विख' बन्बुभिः साङ्गं * रोगथोकाद्- 

सहलम् । व्याधिपौड़ां करोल खं; केत॒रवित्तविना- 

शनः” के° | 

खूल्यवाणौ ५०च वञ्ुयुम्मञ्च २८ षट् रौ ५६। रामाग्नो 

श्श्ामण्टके ६१। च विधञ्च सप्तनिस्तथा । 
ऽन्तद्विखाः केतावकीदिष् क्रमात् । शुभानां 

ओभना न्ञेया अशुभानामथौभना | शुभानामशु- ` 

भानाद्च यत् फल वत्खरे कतम् । तत्फल" निर्हि येत् ̀  

सर तेषासन्तर्दिनेष्वपि | वक्ष बे रवेः खीयं प्रथम | 

दिनवि शकम् | ततचन्द्रख पञ्चाशदेव शुक्रान्मादिरेत् । 

विधो विधोः 

भौमस्य वखच्ि एव" रव्यन्तमादिशेत् ! कुजखावहे 

कुजस्यान्तर्टाविं थः निज्ञ' दिनम् | ततो बुद्ध घट् ~ | 

पञ्चाशदेव चन्द्रानमादिशेत् । बुधादीनाञ्च संव घाभेवभेव । 

रमेण त॒ । कुर्यादन्तदशाभागं परोक्या दिनसं ख्या" । ` 

जगरोर्त, तज्ञ खनप्रकारो दर्शितो यथा 

स्लीय' प्रथम वत्सरो {दिनम् ¡ ततो 

““गजाच्रवाइनं युक्त महद्िविभवैढतम् । ` 

वराङ्कनासमायुक्तं ष्टयुः क्या हिने दिने" शु"।““खयुग्ल'२० 

वि"चभेते ` 

१ 



कतु 

५रविशन्द्रः कुजः सौम्यः शनिर्जोवस्तमोश्ड गुः । इन्द्र 

शाद्यटरेखाष मध्ये केतुरिमेऽब्टपाः । सत्तिकाद् लिरा 

हत्तर्ययो केतौ मधा भवेत्?" यथा शर०।४ च०।५स०६ब्०। 

७०८०९ रा१।१०केतुः | ११ शु; १२र०। १२च'०।१४म० 

१५व० १६श० १७८ ए८्या* १६केत्ः शण्ड र्रर 

२२च० र३ेम० २४ब्* २५०२ ६० २७रा० १केतः र्शर 
रवं जन न्तव्राजुसारेण प्रथमादिवधेशारव्यादयः 

दशनादिष एनः रव्यादयः शक्रानाः। णवं चन्दरखख प्रथ- 

मावदाधोशत्वे रव्यन्ताः एव' क्रमेण सव्वं वर॒ योज्यम् 

«पताका कुण्डली केतोः ङश्डली च डडस्पतेः। 

स्बंत्र पापसंपोगे संशयो जायते महान्'" पञ्चखखरा 

ङेतुमत् वि°केवरस्यख भतुप् । १चिद्कादिबुक्ते शप्रन्नानयुक्त 

““कं तमह न्वु भिव पदी ति” ०६१४७,२०,८केतअत् परना- 

नवत्? भा. स्तिया डोप । रेकाथीराजदिवोदास- 

वंशे पभेदे $° । “चेमख केतमान् एतः इकेठरख 

चात्मजः"? इरिषं* शअ० दिवोदाद्रबथोक्तौ | वाघ 

देवखद्धिध्ःः छनन्द्ाया निवासङ्फे ४प्रासादभेदे पुर 

^ चनन्द्ाया निदसोऽलौ प्रथसः सदेवतेः । महिषा 

वाष्ठदेवश्य केत॒मानिति विदधतः” इरिवं° १५७४ 

१ धन्वन्तरि एत्रभेदे “रख नरि्टीषेतमस युवे द् प्रव सेकः । 

यन्नमुगवाद्देवां शः खट तिनान्रात्तिं ना्कः । तत्पुनः 

केतुमानस्य जज्ञ भोमरयस्तया"” 

€दानवभेदे । ““तथा गगनमूड्ख च वेगवान् क तुमांखयः'” 

भाग्या०्ऽदानवोक्तौ । मालिनो राच्चसख भार्यायां स्त्री 

भार्यारीत् पूखं चन्द्रनिभानना । 

भोग १७५५ 

^दुमालिन्येऽपि 

नाग्ब्रा कतुमती खम !” रामा० उ० ४स° | 

““असमे सजौ खगुरुयुक्ता केठमतो समे भरनगादः"" 

° र० खक्तलच्तणे ८विषमटतते ढन्दोभेदे स्तनी । 

केतुमाल पु° | {आाम्नोधनरप पुत्रभेदे २ तन्नामके जम्ब् दीय 

ष्ये वर्ैभेदे। तद्विति उत्तरकुरूशब्ट् १०९५० । 

कुरगरन्द च २१९२्०दब्दम् । “"मेरोखु पचने पाच्च 

कैठमालो सहोपते ! ! जम्ब् खस्ड च वन्नौव माजन 

पटोग्टप!”” भा० भोः ६० । ३अवन्तिरेयस्ये नदीभेदे 

स्त्रो “अवन्तिषु प्रतीच्यां वे कत्तं यथ््रामि ते दिशः" 

क्त्य, पक्रमे *“केतमालां च मेध्या च गङ्खादारञ्च भूमि- 

प!" भा व° र< अर 

केतु मालि(लिन्) ए शम्बरदेत्यख सेनाधिपभेदे। “ददरः 
केठमालो च गन् हन्ता प्रमहूनः" इ परक्रमे “यतेः 

तु [२२३७ ] कटा 

परितो योधैः शम्बरः प्रययौ तदा” । ५तेनेव तख 

चिच्छेद केतुमालः थिर स्तद* इरि वं° १६४अ० । 

कैतुरत्न न° केनोः रत्नम् ¦ वैदर्यमणौ (लशुनिया) राजनि 
तख तत् खामिकत्वात् तथात्वम् | 

केतुदोर इ° दानवभेदे । “4विच्तोभ्च केठच्च केतुबीययः 
शतच्धुट्ः'" रि वं० १अ० दानवोक्तौ । 

व तुद्ठचच ए° केभृतोडकः । मेरोअठदि च्, वत्तं मानपिष्कर- 
म्भपवेतमन्द्रादीनपं चद्कङ्पे तभेद ! “ध्विष्क म््भोलाः 

किल मन्द्रोऽ् (मेरोः) चगन्धशेलः (गन्धमादनः) 

विषुलः पाश्च : | तेप क्रमात् सन्ति चकेतटच्छाः कदम्ब 

लम्ब वटपिप्मनाग्ड्याः'? सि शि । “ध्विष्कन्भारचिता 

भेरोर्योजनायतखच्छ्रिताः | पूर्वख मन्द रोनाम् दिखे 
मन्धमादनः] विपुलः पञ्चमे भागे सपाश्व्चोत्तरे श्टतः । 

कदम्बस्ते घ॒ जम्ब च पिप्मलोवट शव च । एकण्टशथता- 

यामाः पादपाः गिरिकेतवः'” विष्ण्प्,० 

कैतुखङ्ग ए" पौरञे न्दपभेदे । ““वलबन्धुनिरामदं : केत ्ट- 
षने टहद्धलः” भाग्या० १अ० 

कद्र ए^के ठाति ट-अषव् कोरविदोर्यंतेद,-अप् वा | १८ 

मेदे यखरटोजायां भातदीश्ितः । रेरकञे केकरे शब्द् चि 

केदार षके शिर दारोऽख्य केन जलेन दारोऽख वा नि° 

रत्वम् । हिमालयस्य पव्वं तभेदे तत्स्थे श्शिवलिङ्भेरे 

न° तन्मा द्ाव्यादि स्छन्दए" केदारखणङ दश्च" तस्यो व 
काशीक्तेलो आविभावात् काशीस्य रेलिङ्गमेदे च न° 

तत्कथां काशौख० ७ऽअ० यथा 

^“ग्रीपार्व्वं्य्.वा च | “ननस्ते देवदेवे ! प्रणमत्करणा- 

निषे! | कद् केदारमाहात्म भक्तानामनुकुम्मया । 

तिन् लिद्धः सद्ा प्रीदिस्तव काश्यामनुत्तमा । तद्भक्ताय 

जना नित्यं देबदेव्र } नह्ाधियः । श्रीदेवदेव उवाच । 

श्टरवप श्ट ! ऽभिषःस्वानि केदारेश्वरसंकथाम् । समाङ्- 

शतरि यां पापोऽ्यएाषोजायति णात् । केदारं यात- 

कामख पुसोनिञ्ितचतद्ः1 यराजन््सद्खितं पापं 

लत्च्षखादेव नशगति ! ग्टहादिनिर्मते पु"सि केदारगति- 

निशिते । जन्दया्जितं पापं शरीराद्पि नित्रं जेत् | 

मध्यमार्गे प्रपन्नख लिजन््रजनितं त्वघम् । गेद्धादिनिः 

श्टतश्।पि निराशं याति निश्वसत् | सायं केटारकेदार 

केदारेति लिरच्चन् । गेषेऽपि निवसन्नं यात्राफलमवा 

भ्रयात् । दहा केदारशिखर' पीत्वा तल्मत्यनम्य, च 

जन््जकदतात् पापाकर,च्यते नालसथयः हरभ्बा, 
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चरे खाल केदारं प्रपूज्छ च । कोटिजन््ाजितेः पापे 

च्यते नात्र संशयः । सढत् प्रणस्य केदारं हरम्पाप- 

ङतोदकः । स्थाप्य लिद्धः' शृदम्भोजे प्रान्ते भोक्लं गमि- 

प्ति । हरमपापदे चरा चर्या यः करिष्यति| 

उदन्य सप्र षुरुपान् खगेलोकं गमिष्रति । षरा रथ- 

न्तरे कल्प यदभद्व तत् श्ट । अपसः ! दत्तकसां त्व' 

वयामि तवाख्रतः । रकोब्राह्मणदायाद् उच्जयिन्या- 

ङ्हागतः। कतोपनयनः पित्रा ब्रह्मचय्यं डते स्थितः | 

स्रीं पाशुपतीं काशीं स विलोक्य समनतः| दिजः 

पाशुपतः कोख जटासकृटमर्डितेः । कतलिद्धस- 

माद भूनिभूषितवश्ं भिः । भिचवाङताच्नसं त; मते 

मद्गोदकार्छतैः । बभूवानन्द्ितिमना व्रतं जाह 

चोत्तमम् | हिरण गभा दाचार्खा हत् पाश्ुपताभि- 

धम् । सच शिष्यो पशिषोऽभत् सत्वं पाशुपतोत्तमः | 

स्ञात्वा दे हरग्पापे नव्य प्रातः सत्तः । विभूत्या- 

+इरहः सला त्रिकालं लिङ्गमद्धंयन् । नान्तरं स 

विजानात शिवलिङ्ध युरौ तथा । स हादशाब्टरेशोयो- 

वशिष्ठो गुरूणा सह । ययौ केदारयात्रायं गरि" गौ- 

रीगुरो्ं रुम् । यल गत्वा न शोचन्ति किञ्चित् संसार 

शः कचित् ] प्राश्योदकं लिङ्ख्षं लिङ्क्पत्यमागताः 1 

असिधारः गिरि" प्राण्य विष तपखिनः | गुरुहि- 
सर्थुगभांखयः पञ्चत्यमगमत्तदा। पश्यतां तापसानां 

च विमाने सार्ववकामिके । अआरोष्य तं पारिषदाः केला- 

समनयन् खदा । यस्तु केदारसदिशय गेष्ादङग पयेऽप्य- 

छो । अकातरस्तजेत् प्राणान् केलासे स चिर वसेत् । 

तदाच" समालोक्य स वःशब्प्तपोधनः। केदारमेव लिङ्ग 

बह्धमेस्त छनिधितम् । अथ लत्वा सकेदारं यानां 

वाराणसीमगात् । अखहोन्नियमं चापि यथाथे' चा- 

करोत् पुनः| प्रतिचैल' खदा चेतरदर यावच्लीवमह' 

वस् । विलोकयिष्ये केदौरं वसन् वाराणसीं एरोम् । 

तैन यात्राः छंताः सम्यक्षटरेकाधिका खदा | च्ानन्द्- 

कानने नित्य वसतः ब्रह्मचारिणा । पुनर्यात्रां सवे चक्रो 
मधौ निकटवर््नि। परमोत्साह्संतुष्टः पलिता- 

कचितोऽ्यलम् | तपोधनेस्तचिषनं शङ्कमानेनिवारितः । 

1रुण्यपू्दयैरन्ये र ख सङ्किभिः। ततोऽपिन 

ततृ हभङ्कोभह्,ठचेतस; । मध्ये भागे उतखापि 

युरोरिव गतिभेम | इति निद्धितखेतस्को विष्टे ता- 

पि शचौ । श्यरदाच्नपरिषष्टे वोऽहं चरख्डिके 

केरा 

ऽभवम् | सप्रे मया ससपरोक्तो वशिष्स्तापसोत्तमः। टट 

त्रत ! प्रसच्नोऽखि केदारं विड्धि भामिद्ध। भोटः च वरं 

मत्तः प्राधेयस्वावि चारितम् | इवय क्तवत्यपि मयि खभनो {म- 

श्यति सोऽब्रवीत् | ततोऽपि स मया प्रोक्तः खमनोमिय्या 

एचिदिते ! | 
नाम् । वर ब्र हि प्रसन्नोऽसि खप्रशडूगं त्यज इिज ! । 

तव सत्ववतः किञ्चन्द्रमादेयः न किञ्न | द्त्यक्त मे 

भवादशाममिय्यौव खाध्यायवशवन्ति - 

समाक्णन वरयामास मामिति, शिष्यो ्रग्यगर्भय्य 

तपसिजनसत्तमः | यदि प्रसन्नो रेवेश! तदा मे येऽ्ुगा- 

द्मे । स्वे लिन्ननुयाद्धा एष एव वरोमम | देवि । 

तख दमाकणे परोपकतिशालिनः। वचनं नित 

प्रीतस्तये ति न्वा च ङ | पुनः परोपकरणं तत्तपोद्दियुष्यो 

कस् । तेन पुण्येन स मया धुन; प्रोक्तोवरं खश | स- 

विडो महाप्रान्नो दढपाशुपतस्ितः | देवि! मे प्राध- 

यामा हिमभेलादिह स्थितिम् | ततस्तत्तपषा तुष्टः 

कलामात्रेण तत्र छि | मभेले स्थितथात्र सव्य भावेन 

संस्थितः | ततः प्रभाते रुंजाते सब्बे. घां पशग्रतामहम् । 

हिमादरः प्रस्थितः प्राप्न: स्तूयमानः रषिभिः | व~ 

शिष्ठ एरतः शत्वा सव्वं साथेखमायुतम् । इरम्याप 
टे तथे स्वितोऽद् तदतुखद्ात् । सत्परिग्रहतः शवे 

हरम्पापे शतोदकाः | च्याराध्य मामनेनेव पुरुषाः सिद्धि- 

भागताः | तदा प्रष्टति लिङ्कोऽख्जिन् स्थितः साधकसि- 

ङ्ये । शरविश्क्के परे स्त्रे कलिकाले विशेषतः । वषा- 

राद्धः समारुह्य केद्ारं वौष्य यत् फलस् । तत् फलं सप्र- 

गुणितं काशना केदारदथेने। गौ रीङ्गख्ड यथा तत्र 

इस्ीधञ्च निम्प्रलम् | तथा मधुखवा गङ्गा काशां 

तदखिलं तथा | इदं तौ्धः इरस्यापं सप्नजक््ाषना- 

शनम् । गङ्कायां मिलित पञ्चाच्जन्कोटिशतावष्म् । 

अत्र पृष्व" तु काकोल युध्यन्तौ खाच्िमेततः। पशणव- 

तां तत्र संख्यानां हंसौ भूत्वा दिनिगंतौ | गौरि ! त्या 

छतं पूः स््ानसत्र सहाष्दे । गौरोतीधे' ततः ख्यातं 

सत्ती त्तमो त्तमम् | व्यल्राश्टतद्छवा गड मदामोहा- 

न्वऊारद्ृत् । जाद्यध्व सविधा- 

यिनी | सरसा मानसेनात्र पव्बन्प्रं महत्तपः । च्यत 

सतन्द्रानसं तीथं जने ख्याति{सिदं गतम् । व्यत् पं ' लनः 

अनेकजन्मजनितं 

ष्तानमातर येव परमच्यते । पर्चात् प्रदादितश्चाह विदय 

ख क्ति ओैः। सदै छक्ति गमिषयन्ति यदि देवे मानवाः। 

केदारकुण्ड घ्लातासतद्नग्कित्ति्भविष्यति । सवे"णा- 

, 
८ च 

५ 
4 
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मेप वनामाच्रमाणां च घन्िं णाम् ॥ | 

शरगेण मोक्तं दासि नान्यथा | ततस्तदपरोषेन तयेति 

च मयोदितम् । तदारभ्य महादेवि } षानात्, केदारङग- 

श्डतः | समरं नाञ्च भक्तया पै मम नामजपादपि | नैः 

श्रं यसौ च्ियं दद्यामन्यत्रापि तनुत्यजाम् । केदारतौ्यै यः 

खात्वा पिरान दाखति चात्वरः। रएकोत्तरथतं वं- 

शप्त तोरणाः भवाम्ब् घेः भौमवारे यदा दथेस्तदायः 

खह्कटोनरः। केदारक्गरण्ड़मासाद्य गयाच्राङ्धेन किं 

ततः| केदारं गत्तुरामख् नुधिरेया नरोरियम्। काशां 

स्पश तव केदार कतश्यो भविधगसि। चेत्ररुणच- 

ठटशरापासं विधाय च| विगर्डर्षो पिन प्रात- 

संद्खिङ्गनधितिषठति | केद्ारोदक्पाने तु यथा तत्र फलं 

भवेत् । तथाऽन्न जायते षुसांस्त्नोणां चापि न संशयः। 

कोदारमक्तं रूपूज्ध वासोऽन्नद्रविणादिभिः। अआजन््- 

जनिन पापं त्यङ्घा याति ममालयम् | शआाष्णमास' 

विकालं यः केदारे नमति | तं नमखन्ति सतत 

लोकपाला यमादयः कलौ केदारमाहात्य योऽपि 

कोऽपि न वेत्ति । योबेतृख्धति च णाता सरवै" 

वेत्ति ख भूवम् । केदारोशं सन् ददा देषि ! मेऽल्- 

चरो भवेत् । तश्मात् काशां प्रयन्नेन केदारेशं क्लिकयेत् । 

चित्राङ्गदे श्रं लिङ्ग' केदारादुत्तरे शुभम् । तखा नाच्र- 

रोनि्य' खगेभोगादपान्र ते । केद्ारादृच्छे भागे नौ- 

लकण्डमिलोकनात् {¡ संसारोरगदच्खय तख नास्ति 

विषाद्भयम् | तदायब्ये ऽम्बरोष्रेथो नरस्त दवलोकनात् । 

गर्भवासं न चापरोति संसारे दःखसडूले । इन्दर म्् वर 

लिङ्ध' तत्समीपे समच्यं च । तेजोमयेन यानेन सखगभु- 

वि मोदते । तदचचिणे नरोटद्ा लिङ्क कालञ्मरेश्वरम् । 

ज्ञराक्षालं विनिजित्व मम लोके यसेच्धिरम् । ददा काभे- 

श्वर" लिङ्क चित्राङ्गदेश्चरात् । सुब्व॑त्र ्षेममाप्रोति 

लोकेऽत्र च परं द्वि। श्रीख्छन्दउवाच | देवदेवेन ! 

विन्ध्यारे ! केदारमद्िमा महान् । इत्याख्यायि षुराऽ- 

म्बायै भयात ऽपि निष्ड्पितः} केदारे श्चरलिङ्स्य 

शुत्वो तपन्ति" कती नरः । शिवलोकमवाप्नोति निष्पा- 

पोजायते ्णात्'' | लिङ्कपरत्वे न° केदार धकेदार- 

ध्षरादयोयव्र पुर | वदर्थाखनद्याऽन्तिकस्यं रेच्तेलभेदे 

“केदाराख्ये मदहाच्तत्रे देवी सा मागदायिनी'' देवी- 

गीता ४भूभिप्रदेशभेदे अमर; “मतङ्ग च केदारस्ततेव 

कुर्नन्द्न \*” भाग्वऽ ८४अ० | “केदार चेव राजेन्दर! 

९०१ 

[ २२३९ ] रके 
~ 

कपिलस्य महात्मनः" भा०८९अ०] जलनिवार णार्थे चतुः- 

पाश्च सेतजन्वयुक्ग ५ त्रो ईच्छालवाले च भेदि० “यथा 

“वड़गेादकं छिट्रान्निगेत्य कुरान केदारान् प्रविश्य 

तद्वदेव चद्को्ाद्याकार' भवति” बेदा० प° | ““भूमा- 

क्ष्ये ककेदार कालोप्रानि शषीवसैः। नानाङ्पाख 

जायन्त बीजानीह स्वभावतः” भलुः «स्यानरटेदख के- 

दारनाः शल्य रतोच्छगः'* मनुः | केदारणां समूहः 

“केदाराद्यञ् च” ५ठज् कवचिन” पाण्य वञ् ठ _ 

च | केदारग्य केदारक कौटारिक तत् समूहे र ५“कोदा- 

रिकाणामभितः समाकुलाः'” माघः । अनर केद्ारादिति 

निदेशात् नि°रत्वम् । तखेदमण् । कौदार तत्सम्बगम्वि- 

जलतर्ड लादौ वि तद्गुणाः “क दार क्ते वरसद 

केदार तज्जलं टतम् | केदारः वार्यंभिषदन्दि मधुरं युर 

दोषशत्'” भावप्र° | “न्कैदारा वातवितपिन्तन्नाः गुरवः 

कफशुक्रलाः | कषाया अल्पवचं सकाः मेध्याद्रौव बला- 

व््ाः'” भावप्र केद्ारशाल्यादियुणा उक्ताः 

केदारक प° केदारो भवः कन् । लट्ते्जाते त्री 

भेदे षटटिककङ्ककेत्यपक्रमे ५कृरवककेदारकप्रण्टतयः 

घटिकाः” चुतः । क दारश्ट् युखाञउक्ताः 

केदारकटुका स्तौ केदार कटुकेव । कट कामेरे राजनि 

कद्ारखण्ड पु" व्यासप्रणोते स्कन्द्पएुराणान्तरगते अवन्ति- 

ख राड स्यकेदारमा हाल्यप्रतिपादज्ञे यन्यभेदे ; 

कीद्ारज त्रि कदारात् जायते जन-ड | श्लदभूभिजाति 

ब्रीह्िभेदे कदारशब्ट् तद्युणा उक्ताः| र्पद्मकाणे 

न राजनि° केदारजातादयोऽप्यन 

कैन न° केने, प्र पक्रम्य प्रत्तम् । तलवकारो पनिषद्रपे के- 

नेधितमित्यादिके छपनिषड्धदे “ईशा केन कट प्रन्न छण्ड- 

माण्ड क्य तित्तिरिः" सक्तिको० उपनिषच्छब्ट् वितः 

कैनतो स्त्री के चार्थं नतिः बा° डप अलुकस० । आर 

लीलायां ल्िका° ' 

केनार ० के मृद्धं नारः न्ट-वजञ् अलुक्स° । शकृम्भिनाम- 
नरे छेम० | र्शिरसि कपोले ४सन्धौः च भेदि० । 

कनिप ए के खे निपतति नि+पत--ड अल कस० । मेधा- 

विनि निवण्ट्, :^यथ्रा केनिपानानिने टधे ''ऋ०१०,४४,४१ 

^“ केनिपाना सेधाविनासम्'" भा०! निघण्टौ केनिप 

इतिवा पाठः| तत्रा ¦ 

कैनिपात प° फे जले निपात्यते नि)पत-शिच-कम्प्खि 

अच । (हाल)नौकात्तालने कानिग्छिंते ट्र रितं 
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शब्टमा० तं हि जले पातयित्वा चालनेन नौकां चाल- 

तीति तसय तथात्वम् । स्वाय क । तत्रायं अमरः | 

केन्द्, एु* ईषत् इन्द्.रिव कोः कादेशः | १िन्दुकटच्ते 

शब्द्रल्ना० | संन्नायां कन् | (गाव) गालवदटच्ते । 

“गलधुद्यं विराम्गन्त ताज केन्द्.कसंन्नके इति रूंगोण्दा० 

उक्तं २तालभेदे पुर 

कन्द वास्त ए° के जले इन्टोरिब अदे*न्दोरिव वालञ्लबमख । 

` अरित (हाल) इति ख्याते नौकाचालने कामदे । 

‹“अरिलशब््ः केन्दु वालवा चकः” यजुवै ददी पः 

कैन्द विल्व ए° गौतगोविन्दयन्यकारकजयरेवनिवासं खान- 

मेदे कन्द लौ) “कन्द्विल्वससद्रसम्भवरोटहिरोरम- 

खेन (जयदेवेन) गीत गो° । 
कैन्द्र न° “त्ख मध्य किल कन्द्रखक्तम् | कन्दर यहोद्धा 

न्तरख्च्यतेऽतः ¦ यतोऽन्तरे तावति तङ्क्देशच्नौचोञ् 

इन्त सदैव कं न्द्रम्" श०खि०गोलाव्यायो क्त १इत्तच्चे तरख 

मध्यस्याने २ पहाणासद्धश्यानान्तरे च | तदानयनप्र- 

कारः तद्ध समविष्मादिसंक्ताभेदौ च सू०सिण रङ्खना- 

थास्यां दर्शितौ यथा 

^ द्धं संशोध्य मन्दोद्धात् तथा शोघ्रादिशोध्य च | रेष 

केन्द्रपद तस्माद् जज्ा कोटिरेव च'"स्०। “यहं साग्या- 

दिकं सन्दोद्धात् प्रागानौतसखक्रोयराश्या दिक मन्दोञ्चभागात् 

रुंशोध्योनोरत्य शोघ्रात् प्रायानोतराश्रादि शोषोद्धात्, 

चः सचय ऊनस्य षं राशात्मक' तथोञ्धुसम्ब- 

न्धेन कन्दरः मन्दोद्धाडीनेा खो मन्दकन्द्रम् । शोघ्ो- 

द्ाद़ीनो यदः शघ्रकन्दर भवतोत्यथः। वसात् क- 

दरात् पटं राशिल्नयात्षक' विष्मं बमः पदं ज्ञेयम् । 

लिराश्रनगेतं चेत् प्रमं विषमं पदम् | ततःषडधद्- 

न्तगतं चेत् त् अनं केन्द्र हितीयं समरं पदम् | ततो नव- 

राध्रनगेतं चेत् ष्डूनं तृतीयः विष्मं पर्स् । तनो 

नोनं चलुचे' पदं सभमिव्ययेः। तख्ात् पदा. नख ज्या 
कोटिः कोषटेज्यां । चः सखे । एवकारात्तद्ाकारहयं 

स ध्यमित्यथः । अत्रोप्यत्तिः | उद्धस्यानाभिखखसद्- 

दंबतेखं हाणासाकभरयोक्ते सच्चाट्पहः कियदन्तरेणेति 
त्तानाथसञ्हीनो सहः क न्द्रस्य हव थात् तद् ख्यम् । 
तत्र भगतता खेच्छया यहादुञ्खः यदननरेण तत् कन्दर 

कतम् । उभयव भजक्रोद्योसतुल्यत्वात् | इादशरा- 

शर्धते वृत्ते उञ्खस्वानाइतुविभागाढक एकको भागो 
भश्त्रियाढकः पदसंन्नः } ऋथोदधस्यानाद्पहः कन् 

केन्द्र [ २२४० ] क्ष् 

पटेऽस्तीति शन्यलिषखवोनं केन्द्र छतं, च्यानां षदान्त- 

गतत्वात् । सरहाधिठितपद्ाह्भ् जज्धाको टिज्ययोज्ञानम् । 

नञ्च खद्टाणां राशंशकलापिकलादिख्थितिन्नानायः स्पट- 

ताकरसाधनं ततेव प्रसिद्धम्" र ङ्क । 

खुतत्सास्यात् लग्नावचिकदादशराशष् त्रिराशवरन्तरस्था- 

न्मे लग्नचतुर्थ सप्रमद्शमस्थानद्मे२ स्यानचत्ब्को | 

“(लग्नाम्ब् द्य, न कञ्पंखि कन्द्रशक्गञ्च कण्टकम् । चतुष्ट 

यञ्चात्र खेटो बलो लग्ने विशेषतः” च्यो° त° । केन्द्र 

गतस्हवलञ्चु बलशब्ट् वच्छते | कंन्द्रगतय्हवशाद्ायुस्तु 

के न्द्रायुरित्यभिधोयते तच्खाकरे दशम् । ““ऋापनोक्तिमगते 

चन्द्रं कन्दरस्य छरपूजिते | योगः केन्द्र इति ख्यातो 

वठरिष्टाय सिद्धिद्ः'. ज्यो तपोक्तं रेयाल्नाशुभयोगभेदे ए०। 

कन्दर स्थानत्वं नासय इनि । केन्द्रिन् तत्स्य यहे 

केप चालने भ्वा° अत्र सकण्सेट | कोपते अकपि्ट। 

दत् कोपयति ते अचकोपत्-न | ए्रनिकेपते 

केपि त्रि° फु+पू-रन एषो० । ^एुनःति कम्पं इत्चितं इष्यूयं 

भवतोति" निरक्गोक्तं नि~ कम्प्र खि | “न वे ओेङु- 

्यन्नियां नावमारूहमोष्पर4 ते न्यविशन्त के पद्मः” ऋ० 

१०,४४१६, “क पयः कुत्सिनण्यकम.†खः'' भा०। 

केमद्रुम ए ज्योतिधोक्त योगभेदे । स च योगः जातकपइतौ 

फल ङ्गभ्यां खह्ितोदर्भितोयया । ““शौताशोरभननैमेवेद्ध 
छनफा रिप फर्ितेः साऽनफा। बुग्मस्थैरविवर्जितेद ररा 

क मदर् मोऽ तोऽन्यथा"” | तत्फलम् ““बपते १ जातोऽपि 

कमदर्ू सभवोनरः । मलिनो दुःखितो नीचो †नःखोदासः 

खलोभवेत्'"तद्खङ्गस्तु तत्रैव“ चन्द्र कं नदर गतेऽथवा खहयुनने 

स्वयै दष विषौ सर्ब: कण्टकसं न्ते युतैः क म- 

टूमोनेष्यते । लम्नादिधोगां विख्ये : एः सव्व ̀  शूभं 

फलम् |` दवाभ्यां मध्य तयक नात्पं चेन्नास्ति दरिद्रता” 

केमुक एकं मृडः अमयति अम- रोगे उक अलुक् स° | 

(ॐ ड) १च्तभेदे । २कन्द् शाकभेदे न० भावप्र° | “केसुकं 

कुटक' पाक तिक्त याहि इं. लघु । दीपनं पाचनं 

द्यः कफपित्तज्चरापहम् । कुकासप्रमे हाखन1शन 

वातलः कटु" 1 तत्र तद्र णादक्ताः तत् फलन्तु विष्ये 

च्ल युम् “फल केखकवच्जि तस्” ख तेः । 
कयुर पु क बाडशिरसि याति या-ऊर किङ अलुक सभा० | 

(वाजु) (वाड्) १बाङ्धमूषये अमर; । “विद्रे भेयूरे कुरु 
करधुगे रत्रवलयम् '"सा० द्"क गूरबन्यो सितेच नोद्” 

रघः । ररतिवन्धभेदे ए स च इधा | “सत्नोजङ्घो चेव 



केर [ २२४१ ] 

खंपीडय दोभ्यामालिद्धय खन्द रीस् | कारयेत् ख्यापनं कामी 

बन्वः के यूरसंज्ितः”” ऋरदीपिक्रा । “स्तो णां जङ्कान- 

राविष्टो गाठमालङ्गय ख॒न्दरौम् | कासवेद्िएुलं कामी 

बन्धः कोयूरसंन्नितः'” | रतिमञ्जरी । 

सरक प° बर व° | देशभेदे । “यकपादांख एुरुप्ान् केरकान 

वनवासिनः” भा सभा० २०अ० | स॒हदेवट्च्तिणदिग्वि- 

जये | अनतः तदशख दल्तिणविभागस्यत्वम् । 

केरल ए° सगरेण न्ते च्छतां प्रापिते १्षलियभेदे | तत्कथा 

हरिषं०१४य० 

“ततः शकान् खयवनात् काम्बोजान् पारदास्तथा । 

पङ्कवांदंव निःरेषान् कर" वगरुवखितः किल । ते बधद- 

साभा वीरेण सगरेण मदात्मना | वशिष्ठ" शरणं ग्वा 

प्रणपरत॒म््ं नीपि्स् | वशिष्स्लय तान् टदा खसयेन 

महाद्युतिः । सगरं वारयामास तेषां दत्वाऽभयन्तद्ा ¦ 

सगरः खाम्मतिन्नाञ्च गुरोवक्यं निशमु च। धम्मन 

जवान तेषां वे वेशान्रत्वं चकार ह ।. अद्व' णकानां 

शिरसो खरूडयित्वा व्रसज्जःयत् । यवनानां धिरः समे 

काम्बोजानां तथौव च| पारदा सक्तकोशाच्च पङ्कवाः 

श्रसखुधारिणः| 1नःखाधरायवषट् काराः 

सहात्मना । शका यवनकाम्बोजाः पारदा; प्रङ्कवास्तथा। 

कोलिसर्पा; सर्माहषा दाव्वा्ोलाः सकरलाः' सवे 

ते चच्छिथास्तात ! ध्र स्तेषां निराछतः | वशिष्टवचना- 

सतास्तेन 

दराजन ! सगरेणं महात्ननाः' । 

&तदृधिष्ठानदेशमेदे बश्व० | स च ट्त्िणस्वः ट.संर 

कूम विभागे १४अ० | ^दशपुरगोनहू केरलकाः'” .दक्तिण 

खासक्तस् त्र्य पव्वं तनद्यादि रघो वशित यथा 

““तसयानोकेगिसरप द्भिरपरानजयोद्यतेः । रामस्रोत्वा- 

रितोऽग्यासीत् इद्यलम्न इवाण्ैवः | भयोतुद्धृटविभूषाणां 

तेन करलयोधिताम् । अलक घ॒ चमूरोगुः च॒णेप्रतिनि- 

धषीशतः । खरामारुतोड तमगमत् कतक रजः" | 

श्होरायां ४ज्योतियं न्धविेषे च चली गौरा ङोप् 

शब्ट्रल्रा० । केरलज्यो विविद्यायाञ्च सङ्कतविशेषोद्- 

ग्मात्र' द्यते “वगैवसं प्रमाणञ्च सख्खर ताडित मिथः। 

परिर्डसं ख्या भवेत्तख यथाभा गस्तु कलनाः” ग्रसं इता । 

अयमर्यः । अकचटतपयशा इव्यष्टौ वर्गास्तंषा- 

मेकादिसंद्या यथ अवने १ । कवर्गे २ | चयगे१| ठव- 

गे | तवर्गे५ । पवगे^& | यवगे ७ | शवे ८ | 

ब्रणक्ख्या च प्रतिवरगः भिन्ना यथा कवगे*१६ वशं यथा 

केर 

अश्या इ३६४८५ ऊह इत्याद कादौ यान्ते वर्गे च पञ्च 

परञ्चसख्या | यवर्गे४शवर्गे च| एवं च दाडमफ़लनामप्रञे 

ट्ञारस्छ तवर्ग त्वात् वर्ग संख्या ५ वख संख्या २ मिलि- 

त्वा | डस वग॑संख्या ४ व॒ संख्या र मिलित्वा ७। 

सस्य वं ंख्या& व्संख्या ५ मिलित्वा ११ एवं वगेवसं- 

संख्या २६। दणडिमपदेञओाड्ख डति खरत्रययुक्ते 

अवरगसख्या १ आद्धपसंख्या २ मिलित्वारेण्वं ४ अ 

२। मिलित्वा नवसंख्या तथा समौ २५ | पञ्चात् 

यघोक्तक्रिया काय्य । प्रञ्रशब्द् तद्गणनादि फलः च 

वच्यते | कचित् सखरसंख्यासनादाय अन्यथा सङतो 

द्भितो यथा| क्रादयष्टादयोऽङाः खुः पद्याः 

परञ्च तथा मताः| याद्योऽ्तौ डनां श्यः गणकः 

प्ररिकोतति तस्” इतय् क्रिमलुरुध्य कालमा० “सौ रवा- 

=ष्सत्यसावनशशधरनाचविकाः क्रमेण | मातुलपाता- 

लातलवित॒लविमलवरदाञ्च स'वत्खाराः परञ्च अयु- 

दँदवाक्ये ““गणकप्रसिङ्याच्चरस"ख्यया माठलशब्द्ः 
पञ्चषटधिकशतत्रयमाचष्टो तावद्िवसपरिमितः कालः 

सौरः । पातालशब्द एकषच्छधिकशतत्रयमा चट तावदि- 

वसपररिभितः वाहस्पत्यः। तुलशब्द्ः ष्छधिकृ 

शतल्लयमाचष्टो तावद्दविखुपरिभितः सावनः | विमलश्द् - 

श्रतःपञ्चा्दरधिमशतत्रयमाचष्टो तावद्निपरिमित ञान्द्रः, 

वरदशब्द् दवि 'शल्मधिकशतत्रयमाह 

मितो नाच्चविकः सवतृसरः” इ्युक्रम् । चअखाय- 

मथः । मातुलशड्दख सवरत्यागे मख. पकारात् पञ्चमत्व 

तेन ५स'ख्या ग्टद्यते । तकारस्य टादितः षशत्वेन ईुख्या 

लख यादौ ढनीयत्वे न २स'ख्या अङ्ख वामागत्य्ा तेषां 

यथाक्रमयोजने मातुल शब्द् २६५ स' ख्या निष्मद्यते । एव 

प्रातालशब्दे परख आद्यत्वात् शस ख्या तकारख.ःटादिवः 

तार्वाहवसपरि- 

षष्टत्रात् ६ ख्या लख प्राग्वत् रस्या । तेन. पाताल श 

ब्ध २६१स'ख्या । अतुल शब्द् <| नजादृाकारख न्य 

वाचित्वात् ° | तकारख £ स ख्या लख रेस ख्या । तेन 

९६०स'ख्या । विमलशब्द च वख यादौ चतरथेत्वापत् 

४सख्या स प्राग्वत् ५स'ख्या लख र्स्य यया 

स्यानयोजने २५४ सख्या | वरदट्शब्ट् व्र ६द् र. 

यथाक्रमयोजनं १२४ सख्या । ईटश्करलसङू तमभि- 

पर्व मन््विशेषपुटिनसप्रशताजपख णकख्िनु{दने 

` करखासामय्य ५ रमा हाद्यात्मकसप्तशत्या †दनावशेषेष् 

माडहाल्यासख्याविथेषपाठारं त्टोक्नायां नागोजीँ 



केलि 

मटन “पाठोऽयं विकारः" इय्, क्तम् । तस्यायमाशयः 
पस्य पाद्वेकृत्वात् संख्या तेन प्रथमदिने माहा- 

्य' पाल्यम् । ठस्य टादितः द्वितौयत्वात् रेसंख्या तेन 

दहितीयदिने इं माद्यत्य । यम्ब याद्ावाद्यत्वात् १संख्या 

तेन द तौ्यदिने १माहाल्य' पाद्यम् । वकारस्य यादौ च- 

त्त्वात् ४संख्या तेन चतुथं दिने ४मा हादयानि । फख 

मादौ {इितीयत्वात् रसंख्या तेन पद्चमदिने रदं मा हाल्ये । 

कख कादावाद्यसंख्यात्वात् संख्या तेन ष्ठ दिने एक्ञ- 

माहात्यम् रख यादौ हितौयत्वात् रसंद्या तेन सप्रम- 
दिने रमाता पास्ये | णवं सप्रभिदिं नैः त्रयोदश माहा- | 

कगरानि जग्यानौति | करलोक्तदथा ठ दशाशन्द यच्छते 

कैरव एतौ हे शब्द चि० | केरे वय् त्पत्तिटं ग्धा । 

कल चालने भा परण सङ्घ मेट_। केलति अकेलोत् । 

विकेल | केलिः | चदित् णिचि व्रचिकैलत्-त। 

कलक ए° केल- ल् । खड गवारादिनत्तं के लिका० । 
केला विलासे कर्डा० ख अ० सेट. । केलायते क ला- 

चिष्ट के लायां बभूव ऋस चक्र । कलायमानः 

केलास ए कला विलासः रोदत्यस्लिन् शद्-अधारे बा° ड । 

स्फटिको शब्द्चि° वत ल्यवणं त्वात् | कलासः 

केलि एसी कल-ष्न् | परीहास, अनरः २क्रौडा- 

यां शयिव्यां शब्ट्माखा। “विद्धारे स कान्तेन 

करोडितं कलिरुच्यते" सा० द° उक्तलक्षणे स्त्रीणां 

कान्तेन खद ४वि्ारक्रीड्नद्पे यौवनजालङारे । 

श्वं पुरुषस्य कान्तया सह ५पिद्धारक्रोडने च | “उप- 

चारः क्रिया केलिः स्पर्थ भूषणवाससाम् । सहखङ्गास- 

नचैव स्व" संय ख, नम्” मलः स्तोत्वे वा डीप् । 

तत्र पुवं “गो पालानन्वशात् केलीन्?' रग्धनो° 

सतीत्वे “मालत्याः कुद्ठमेषु येन सततं कलो ठता 

हेलया'' भ्नमर०८.माद्यन्ः कलयन्तु चूतगिखरे क लो- 

पिकाः पञ्चमम्'” सा° द्०। उभयत्र “कुञ्च द्गकुल- 

कं लिकलाएलसः ““भ्वमरा° 

फेलिकं पु° कलिः प्रयोजनमस्य ठन् । अशकटच्ते राजनि” 

क लिकेद्म्ब ० कलेः केल्यधः कदम्बः | स्वनामख्याते 

कट् म्बडत्तभेदे | 

, केलिकला स्तो फोलिक्ह्पा कला । १केलिद्धपायां कलायां 

केलिना कला यन्न । २सरसखतीवीखायां शन्द्रत्रा० 

[ २२४२ ] 

कलिकिल पु कलिना किलति किल-क्रीडायां कं | 

रविद्रूधकङ्पे नाशे श्टङ्ारवयभ्ये । शिवदा हुचरभेरे | 

कीव 

कुष्माण्ड को च हेमच० | रकासदेवपत्यां रतौ स्ता 

विका° भपरि्ासकारको लि* “सतु कलिकलो विप्रो 

भेद्शोलस्च नारद्ः'" हरिं ३२०९ ज्ञो° 

केलिकिलावतौ स्तनौ खरभाव्यायां त्रिका [स्ियां टाप 

केलिकोखे प-स्लो को लिना कोणो टलिभिः ॥ {उषे हेम° 

केलिकुख्जिका स्त्रो केलोनां कु्चिकव । शय्रालिकायां माया 

भगिन्यां लिक्षा तया सह कलिप्रादुभवात् तथात्वम् 

केलिकोष ए केक्लीनां जोषड्व । नर शब्दरता 
केलिग्यदह न०६त०] {क लिमन्द्रि रर्यादिग्टे च केलिम- 

न्द्रादयोऽष्यत्र । [प्रधाने नागरे नायकमेहे जटाधरः 

केलिनागर ए  केलिप्रधानो नागरः शा० तर | भोग 

केलिमुख ए० कलिः ख्ख मत्र | परोहासे विकार 

केलिरंवतक नर इङ्ञोशलमणयुक्तो नाटकभेरे। इह्ली- 

लक्षणसङ्घा “के लिरेतकम्'” सा° द° उदाहृतम् 

केलिद्वत्त न° कलेः क्रीडा दत्तः क लिकदम्बदत्त 

न्द् रता०। की लेट चद्वाशरवत्वात् । रविदरूषके शब्द मा 

केलिश्ुषि स्तं के लिना शुष्यति शुष वा०्क | धरिता 
शन्द्मा० 

केलिस[{चिव घरकोलो सचिवः सहायः 1 

करोडाविषये भेन्दिणि विद्रूषकादौ चब्ट्मा० । 

केव सेवने भ7° आता सक° सेट् । को वते अके विष्ट, चिकवे 
दित् णिचि अचिकवत् त 

नरसचवे 

केवट ए के जलाधैमवटः अलुक्स जलाधारा्े' गतत 
करूपे निषर्^माकों सं शारि केवटे" ° ६।५४।७ 
“केवट कूपे"? भा० 

के वत्तं उन्ती कं अले वत्तं ते टत-खच् अलक्स० | केवत 

जातिभेदे स्तिया टाप इि्पकोषः “अवराय के वत्तं म्"” 

यज्° ३० १६ पुरुषमेधे बध्यकथने 

केवलं लि कव-सेवने षाण्कल, शिरङ्ि बलयति च्रा० 

वल-प्राप्ये अचवा। †शरहितौये व्यस्ाये एकमात्र 

स्त्रिया ^“सन्नाङन्दसोरेव नित्यम्" खमेष् } “व्थोत इन्द्ः 

केवलीर्विशो बलि्ूतस्कारत्'" ° १०।१७३।६ “यचैव 
ताः षुरः कोवलोरोपधीरश्न्ति कोवलोरपः पिवन्ति?" 

कवलमेव पयो इद्े'” च° आ्आ०|६।१७।१५ “यथा षरा 

च्पमावाख्यातः प्व दिवे ता गाव; कबदीडन्द्रालुप्रवेशर्हि 

ता ोषीरप्रश्चाहारं ज्ञत्वा क बलं चन्द्ररह्हितमेव पयो 

` इच इ हते" भा० लोके खसंन्नायां च टप ।“सा खका- 

ननभ्वः न वलाम्” रधुः “किं तया क्रियते लच्छया 
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थो बधंरिव क वला" पञ्चत “नमस्तिमन्तये तभ्य 

प्राक ष्टः केवलात्मने” कुमा “निषेदुषी स्यर्डिलि 

दलः को वले" कुमा० “अविपयैयादिशुद्ध' के बरखुतपद्यते 

क्ञानम्”” सा० का०, क्रियाविशेषणत्वे न° ““ऋनन्यगुवां - 

स्तव कोन कोवलस्” माघः ३ेनिखंये न्ञानभेटे ४अव~ 

धारणे न° भेदि “न कवलं सद्मनि भागधोपतेः”' रवुः 

शद्न्ये वेत्य: रव" सेव कोवलार्थान्बितावधारणं बो- 

ध्यम् । न्नानभेदच् प्रागुक्त सान्कार वाक्योक्तः । ५कुच्मं 

° जेदि* [ अहेदिष्पे छेम० 
कैवलकज्ञानिन् इ" केवल शुद्ध ॒च्वानमस्यख मम्नि इनि । 

केवलंदरव्य न निर क | मरिचे शब्द् चि° विति; 

केवलव्यतिंरेकिन् न अहुमानमेदे केबलान्वयिश्द् 

केवलान्दयिन्' लि* केबलमन्वयो स्ख इनि !क्रत्र।पि चभा- 

वरद्हिते इत्तिमदोऽव्यन्ताभावाप्रतियेोगिनि यथा प्रसे- 

यत्वादि तद्य न कुलाष्यभावोऽस्ि । तथाच “साष्ट 

बदन्याडन्तित्व' वा केवलान्वयिन्यभावात्”” अनुमा० चिर 

«तचैबालुप संहारी कोबलान्वयिपच्चकः'” भाभा० ^“केब- 

 लान्वयिधम्म रच्छितरकपच्तक श्त्य्थः। सव्वंम^भवेयं 

परमेयत्वादित्यादौ सव्व खव पच्चत्वात् सामानाधिकरगय- 
सङ्स्यलान्नराभावाच्रादुमितिः'" «“केबलान्वयिखाध्यकत्व 

तत्वमिति त॒ युक्तमिति'” छक्ता° | क वलेाऽन्वयव्या्चिर- 

स्त्यस्य इनि। २अनुमानभेदे । तद्धिहटतिः अनु°चि° यथा 

५तद्खादुमान लिविधः केवलान्बयिकेवलब्यतिरेक्यन्वयव्य- 

तिरेकिभेदात् । तबाखंदिपत्च' केवलान्वयि तघाह्हि केव- 

लान्बयिनोऽभिधेयत्वख न विपच्चः आभिघानेऽनभिधाने 

च विपक्तव्याघातात् । अथ यथा चआाकाशथशब्ट्च्छञ्टा- 

श्र यत्वसनभिभेयमप्य् पतिते तथाभिषेयभ\् पतिते तथा 

निर्रेयत्वविपक्तस्यानभिघेवत्वेऽपि पदादपस्थितिः खात् 

एनया भिघेयत्व कुतोऽपि व्याहत्त घर्म्त्वात् गोत्वव- 

दिति चेन्न व्याटत्ततश्याव्याड त्त्व व्याडत्तत्वमेव केयलान्व- 

.. चि, व्याटचत्वै यत 4 व्याड नतं व्यात्ततव' तदेव केवलान्ब- 

यौति धमप त्याने कान्तिकत्वात् । एवमत्यन्ताभावप्रतियो- 

नलाय नाभावाप्रतियो गित्वे ष्प्त्यन्ताभावप्रततियोगित्व- 

जेव केवलान्वयि, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे व्रिढा्ना- 

भावप्रतिधोम्यत्यन्ताभावग्रतियोगित्व तदेव कं वलान्वयि | 

नचायन्ताभावप्रतियोगितवं व्याटत्ततवन्च नानेति वाच्यम् 

अगत व्रतीततिवरेन गोत्रतः सिदध : । तनन न तावद- 

व्यायय नाभावः कवलान्वयरी तद्ध प्रतिवोग्यच्छि्न 

> वर अतत्र २ 
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ऽत्यन्ताभावात् अव्यन्ताभावाप्रतियोगिनञ्च कोवलान्वधि- 
त्वात् नाप्याश्रयनाशजन्ययुणनाशव्य नाभावः, तद नाश- 
ख॒ सवैत्रातयन्ताभावाष्िति वाचय यत्र ह्हि प्रतियोगि- 
प्रागभावो बत्तेते तलत्र नाशप्रतियोगिसमानदेये वत्त॑ते 
तत्न न तदत्यन्ताभावो वत्तंते तथाच नाश्य प्रागभावो 
टल नाशपतियोगिखषमानदेशे कंते तत्र कथं नाशात्य- 
न्ताभाषो वत्तं तां तदि नाथ तत्र त्तिः खादिति चेन्न 
पूव" तत्र नाशप्रागभावद्ध व सत्त्वादुत्तरकाले आञ्रस्यौवा- 
भावात् | ना्याकाशाव्यन्ताभावः केवलान्वयी तखापि प्र- 
तियो गिद्पात्यन्ताभावप्रतियो गित्वात् अभावात्यन्ताभावख 

भावत्वात् ) अथाभावात्य नाभावो न प्रतियोगिद््पस्तथा- 

सत्यन्योऽन्याभावाव्यन्ताभावः प्रतियोगि इति प्रतियो- 

गिसमानदेशेऽन्योऽन्याभावो न सखया{दति चेन्न अन्यन्ता- 

भावस्तु प्रतियोगिटल्तिरसाधारणो ध्मदति। उचयते 

इततिमद्यन्ताभावाप्रितयो जित्व कबलान्वयित्वम् खाका- 

शात्यनाभावो यद्यपि प्रतिथोगिद््पाव्यन्ताभावप्रतियोगो 

तथापि स न इत्तिभािव्याज्ञाशात्यन्ताभावणव कोव 

लान्वयो तथा प्रसेयत्वाभिषेयत्वादि केवलान्वयि त्तिभ- 

तोऽत्यन्ताभावस्ाप्रतियोगित्वात् । नलु प्रमेयत्व' प्रमावि- 

धयत्वं तञ्च न कोवलान्वयि प्रसायापिषयत्वद्छ चाननुग. 

मादिति वाचः प्रसात्वमेव हि परम्परासम्बन्धात् ब- 

टादौ प्ररेयत्वमल्ुगत' प्रमाजातीयविष्यत्व' बा | नथापि 

कोवलान्वयिनि संशयाभावात् कथमलुभितिः प्रभेयत्वमन 

वर्तेते न वेति संशयस्च न प्रमेयपच्चकः किन्तु प्रमेयत्वप- 

चको भिद्रिप्रयकः प्रभेयत्वपच्चक च स्तित्वसाध्यस्यान्व- 

यव्यतिरेकित्व' तथाच घटः प्रमेयो न वेति सशयो ्- 

भ्यते स व नास्त्येव | अथ प्रत्तः साध्यवान्न वा प्त 

साध्यसस्ति न वेति सशयौ समानविषयकावेव तदद्ाखूय- 

स्मिन्निति मतुपोविधानादिति चेन्न विशेषरव्रिशेष्यभा- 

वभेदेनार्थभेदात्, मैव" य एव {हि क्षंशयः पत्ते साध्यसि- 

डिषिरोधौ स रएवालुमानाङ्कमविश्रवकत्वास् लाषवाञ्ध 

नतु समानविषयकत्वभपि तत्न तन्त्र गौरवात् प्रमेयत्वं 

चटजिढाचन्ताभावप्रसियोगि न वेति संशयस्च घट; प्रमेय 

दूति साष्यज्खिङ्किवियोधो भवव्येव यहा स'थययोग्यत- 

वालुमानाक्क' स'शयद्य तदाननं विनाशात् न च सापि 

साधङ्वाधकप्रमाणाभावः प्रजेयलाभावासिद्धौ ततुप्रना- 

खासिदध स्रद्भावासिद्धिरिति बादरं पकनिषायन्तेाभा- 

बाप्रतियोजित्वच्रानस्छंव लाव्य्ञाधकतवेन तद्भावस्वोष 
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योम्यताात् | प्रनेयत्वभयनाभावप्रतियोगीति श्वाम्यतः 

शंशय: द्चन्ये | नन्वे कद््पमिकल मिद् कथ गमकं 

तत्त्वं वा व्यतिरेकविकलवत् श्हपान्तरविकलर्मापि गमक 

खादिति चेन्न अन्वयव्यतिरेकव्याप्रमौरन्यतरनिञयेनानु- 

भिव्यनुभवात् युमपदुभयब्याप्् वपखितौ विनिगमक भा- 

बेन उभयोरपि प्रयोजकत्वे व्यतिरेकोपासना न्यतिरेकख्च 

विपच्चशतित्वशद्धानिर्डािद्ारा व्यतिरेकव्याप्राठुप युज्यते 

त्र तु पिन्नाभावेन शद्धव नोद् ति। 

को वलब्यतिरेकौ त्वस॒स्पच्चो यत्र व्य(तरेकसह चारेष व्या- 

प्रिह: । ननु व्यतरे्रि नालुमानं व्याश्निपन्तघ्मतान्ना- 

जानसय तत्कारणत्वात् यल्ल व्यतिरेकसहचारः तन व्या- 

श्चिरन्वयस्य प्चधमेता न च व्याप्रप्तघर्मत्व' साध्याभा 

वब्यापङ्गाभावप्रतिये)जित्वञ्भयन्षष्य नुसितिप्रयोजकमिति 

वाच्य ऋनतुगमात् नचान्यतरत्वेः स्था रएकम्रमाण- 

सरिशेषापत्तेः न चं टणारश्यमखिन्यायेनाहुभितिविशेषे 

तद्धेतुत्व मिति वाच्यं॒व्यतिरेककषाध्येऽमितित्वासि्धः 

उभयसि क्त, प्रतत्कं रणसाभावात् | न च साध्यामावव्याप- 

काभावप्रतियौगित्वमेवानुमितिप्रयोजकमि!तं वाच्यं गौ 

रवान् केवलान्वयिन्यभावाञ्च | अथ साध्याभावव्यांपका- 

भावप्रतियोगित्वे न साध्यव्या्यत्वमलुभेयम्ं णवं व्यतिरेक- 

व्य ्नुनयन्य प्निमदमाय यलातुभितिः सशव व्यतीरेको- 

त्य.च्यते तन्न अन्वयव्यापते गेमकलतवे व्यतरेकव्याप्न् वपन्या- 

साथा नर तापत्ते: अन्वयव्या प्रव बुङ्कलतया च तडुपन्यासते 

अन्वयव्यात्निमहपन्यसखय तदपन्वासख्ाप्राप्रमालत्वनि[त । 

उचते निरूपाश्चिव्यतिरेकसह चारेणान्वयनव्याश्चिरेव ग्ट- 

यते प्रतियोग्यदुयो गिभावस्य नियामकत्वात् अन्वयव्य "त- 

रेकषत् । नन्वेवं व्याश्चिखहए५ एयिवीवरभिनच्नमपि भा- 

शिति नियतसखामानाधिकारण्यद््पत्वाहय्राप्नेरिति सन्य 

गन्धवत््वावच्छदेनेतरभ दख साध्यत्वात् | अतणवाचायं; 

पक्चतावच्छेद्कद्य न हेतुत्वभमेने । एयिवौत्वणिनरमेद्- 

व्यष्यमिति प्रतीतावपि सवैष्टधिवीनरभिन्नोऽपि एथिवी- 
विथेषग्रब् व्य तिरेकिसाध्यत्वाञच” । 
अत दिगभात्र' दौचितिर्पन्यद्छते । 

“केवलान्वयीह्यादि केवलान्यिसाध्यकादीव्ययः | तत- 

तेष मध्यं, असिहिपत्षम् अ्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकः 

मेर्वलान्वयि, एवमग्ट हो तान्यव्य्{तरेकिसाध्यक' को वलव्य- 

विरेकि,ग्ट हौतान्बयव्यतिरे किसाध्यकान्वयव्यतिरेकिःव्याप्नि- 
गा हकसह चारभेद्ाद्धटे त्वन्वयसुष्चारमात्रग्ट हौतव्या- 

श्रिकत्व' के वलान्वयित्व' तञ्च प्रलतव्याञ्चिखाहकन्ञानविष- 

यस हचारत्वव्यापकान्वयसहचारत्वकत्व त7दश्सदवचारत्द- 

व्यापकरप्ररतव्याश्निबटकरहचारत्वकत्र वा गुहोतव्या- 

प्रिभेदाद्गेदे त॒ प्रकतहेतुकप्रकतसाध्यानुमितिहेठन्नान- 

वियन्या्चिवन्पकप्रलतसाध्यव्य मित्वक्षतवं तत्त्वम् । जलं 

निगेन्धः ्यदीत्वव्यापकाभावप्रःतयोगिमच््वादित्यादौ 

हेततावच्छ दिका च व्याध्रिन्ने प्रसतसाध्यालमित्यौषःयकौ ` 

लदिशिष्ट पच्च घम्म तान्नानेऽपि व्याप्रयनरबोध' पिना निर्म 

न्वत्वामित्यजदयादिति बाव्य.प्िः। वद्कयभाववान् उङ्कि- ` 

ब्यापक्राभावप्रतियो गमन्ता दिव्ाद्ावन्वयव्याप्ने रवच्छे [दका 

व्यतिरेकव्यारश्धिनं त सेगेति नाप्रसङ्घः | अचएमेतरवःापका 
भावमप्रतियोगित्वेनाभावग्रत्तियोगित्वेन वा यज्चिङ्धन्नानं न- 
प्रशतसाव्यादुभिति हेतस्तत्कं वलान्वयीत्यपि बदन्ति | एव' 

कवलब्यतिरेकित्वादिकमपि निवा चरम्” । 

बेदान्तिभिस्तु तुमा नविष्य' नानी क्रियते यधोक्घं बेदा*प५ 
^तद्धाच्मानमन्वविङ्पमेकभेव न त॒ केवलान्वयि, सप 
द्यापि धमेस्धाखन्ते भद्चनिषटायन्ताभावप्रतियोगिष्वेना- 

व्यन्ताभावाप्रतियो गिसाध्यकत्वद््पक वलान्यितलखाबिद्ः 

नाप्यनुमानस्य व्यतिरेकिद्छपक्लं स्षाध्याभावे साधनाभा- 

वनिदपितंव्यीश्निन्नानख साधनेन साध्याशुभितावदुपयो- 

गात्। कथ तहि धूमादावन्कयव्याश्चिमविइधोऽपि व्यति 
रेकव्याश्रिन्नानादनुसितिः अरां प्तिप्रमाणादिति वच्छामः 
अतणएवाजुमानख नान्यव्यतिरेकिक्पत्व॒व्यतिरेकब्याघ्नि- 

न्नानखालुभिव्य हेतत्वीत्"” | | 
केवलिन् ए० केवल शदन्नानमस्यख इनि । जनमैरे इला० 
केवलौ स्त केवल-गौरा० ङीष् । $ज्नानभेरे मेदि० । रके ` 

रुलौशब्टाये हेस० तत्र रमध्यपाटः साधः 4 
केवालो यव्य । उग्ादि ।१द्हिसायां गणरल्नम् । कं बाली- । 

श्य हिंसित्वे त्यथ; र ह्िसके त्रि° स्तयां गौरा० डगेष । । | 
केवाली [पष्ममेदे सद्गन्धाया राजनि ` 

कविका स््ली केव- श्लल् टाप् । (कवेर) कोङ्कणप्रसिद्धे | 
केश ए° क्िशप्रते किञ्नाति वा क्िथ-अच् शोषञ्च कस 

जल ब्रह्यायो वा ईथोवा । वरुणे, विश्वः । २दो- 
वेरो (वाला) श्देतयभेरे, केशिनि विष्णौ, देम काशते 
काश अच् एपो० । ५ सर्ांम्निप्र्टतिरप्सौ (क गिन) 
शब्द विठतिः “ब्रह्मविष्ण,सद्ररं्नाःथक्तयः ज अः 
न्निताः” इय कगे ब्रह्नादौ ६परबन्मथक्िभेदे केयवथब्दः 
व्डितिः। कै शिरसि ओेते शी-ड अलुक्स । ७चिक्करं 



केशं 

च| अस्थिषाठुजातोपधातविगेणोऽयं केशः ! अखात् 

यरवक्तिनः ` पांशादिशन्दाः 

<श्रालास्ु वत्राः पाशो रचना भारउद्धयः। स्तः 

पत्तः कलापञ्च केशम् यस्ववा चका” हेम चन्द्रोक्त; । 

कोशस्तु पिटलोजायते वाह घछश्तः “गमस के शश्स- 

श्ुलोमास्िनखदसिर स््ञायुघधमनीरेतःप्रश्टतीनि सि 

राणि पिर्जानि” “केशाः सशर च लोमानि नखा 

दनोः चिरास्तथा | धमन्यः सूयवः शुक्रमेतानि पिदटजानि 

हि?” भावप्र० |! तख बखव्वंदा द्िमत्वमाह तत्रौव 

“शरीरे त्तौयमाखेऽपि बद्ध^ते दाविमौः खट् | स्वभावं 

` प्रसतिं कत्वा न खकेशाविति स्वितिः”” “^ चेतनानामधि- 

छानं मनोटेहख्च सेन्द्रियः केशलोमनखायान्त्मलदरव्य- 

शुखैर्बिना'” तंखोत्प्तिप्रकारः भावप्र दूर्जितो यथा 

«ततोऽस्ययरम्निना एनः पच्यमान" यद्वाहोरात्ात् सार 

दण्डञ्च यावद“स्थवेव तिति | ततः पच्यमानात् तस्मा- 

त् खा निगच्छति । स च व्यानदायुना प्रेरितः सिरा- 

भिः मागे यागत्याङ्कुलिघ नद्धाः. तनौ लोमानि च भ- 

मन्तीति" अत्न लीमसाम्यात् केशखापिं तनौ 

केशभ् यस्त वाचिनः । 

ादस्यिधाठजत्व्न्ने यम् | णव गभे षठो मालि तख 

लोमसाम्यात् प्रादुभापः “षष्ठे बलस्य व्यस्य नखलोग््ा 

च सम्पवः' या० उक्त: । जनानां केशवत्त्वे कारणम् 

शत° ब्राद्धे उक्त" तदाक्य ञ्च (केशिन) शब्द् वच्यते । 

केशनाशकारणश्च इन्दरलुप्रशन्द दशितम् केशकौकलगहे- 

दस्तु ““क्रोधशोकचमल्तः शरीरोष्मा शिरोगतः । पित्त 

च केशान पचति पलितः तेन जायते” दखतेनोकरः 

“व्लताप्रतानोट्पथितैः च केभैः” । रघु ` 

““अलक्तकाद्कानि पदानि पादयोः"* “विकीसं केशा परोत 

भूजिष"' कुमा० “केशः काशस्तवकविकाशः' सा० द् 

“क ओघ चमर हन्ति” सि°कौ ° ̂ प्रक्ेएन खशयाः” 
मचः “केशष्डखु धारयतासखा भवति सन्ततिः शु* 

लण्दानधम्बे* । केशपसघ इत्यत श्यश्वुशन्द्स्य ष्यन्तत्वे ऽपि 

राजद० परनिपातः। तख मूलं कणा० जाहच । 

केशजाह तके °| अख खाङ्गतवात् उपसञजनल्वे 

अतिक्ेशो छकेथोव्यादौ स्तिवां वा डष्र। 

प्रसितः(तत्परः) कन् । केशक तद्रचनाततृपरे वि । 

नेशरक्धन् नर कोशानां कममी रचनादि | केशानां रचरनादि- 

करथेन संस्कारङूपे व्यापारभेरे । 

सौरिन्धुी कुशला क यवाम्बाणि"" भा० विन्दे | रके 

केशेष 
५9 
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प्ररो 

“सा न्बाणा 

केश 

शान्तकम्ब द्पे सस्कारभेदे च कं शानथ्द विति . 
केशकलाप ए ६तर । $ शवमृहे हेमच० | 
ककार ए कोशं कशाकार' करोति स-अ्ण् उपरस° | 

दुभेदे भावप्र० क्ुश्ट् यत् कोशकत इति तद्शुडम् 
कैशकत इत्येव शुद्धम् 

के कारिन् व्रि कशं तद्रचन करोति क्ं-शिनि | केथ- 
रचवनाकारक स्त्रियां डीप । ““निद्धीनवखं सरिन्धीं 
बोभतसां के शकारि णेम् ̀ " भा०्वि०१४अ० | 

कोशकट ष ६० । यूकाख्ये ¶क शकटे । (उकण) 
न्दचि° । तङ तु्च^अद'धि ब्धवक्राणि ब्धक्ग दानि म- 
ङ्गनि | कफाष्डंकललभिकोपेन णां विद्याद् 'षिकाम् 

छडतेक्तः । क शञ्च कीटञ्च ह°] र्कथे कौटे च | ““के- 
शकतोटावपन्नच्च पदा स्म.रड्ध कामतः” मुः [लिकार 

कौ गभ (क) इ° कोथः गभे^ऽख वा कष्। कवरोर्परे पदाय 
को शग्रह ए ६त° । {बलात्कारे कच हे स्रतक्रौ डाक 

रेतद्खहष्ये च | “र शसहान् प्रहारांश शिरष्धतान् 
पिवज्जं येत्” सुः “कोपेन कशयहणप्रहारौ गिर 
सि वच्जयेत् कोपनिजित्तत्वादात्मन; परख च प्रति- 

धधः। आतणव छरतसमवे ज्ाभिनौक श्रहसयानितेधः 
ङ्न. । “रेष क शय हाः” कादम्बरी “रते नतु 
ब्ध ध॒ इत्यथः । कच हादयोऽ्वत्र । ल्युट् के शस इख - 
प्यत्र न° | ““न्भोः क शयहणमकरोत्*" भेषट्रतम् 

के थग्राद्म् यव्य०। कोशान् ग्टहीत्वा “सलाङ्ख ऽभ वे" प° 
प्रह-णखल् उप० स° | कशान् ग्टहोत्वे त्यये येन 
विना न जौषनं तदुप व' नद्धिच्वे इयर्थः कशं विनापि ` 
जोवनद्छ सम्भ पात् तदाप वत्वात् खा द्भत्ाञ्च तत्र मल । 

कं शच्च न° कशान् हन्ति हन-देत्वादौ टक । इन्द्रलप्रकरोगे 
(टाक) देमच° इन्दरनु प्रशब्दो ९५०० वि्टति 

केशच्छिदुः लि केशान् चित्ति लिद-किप् ६त° । १केशच्छे- 
दके रेनापिते पुर शब्द्मा० क| कंशच्छिटोऽग्यत् 

केशटः ए* केगेषु केशान् वा अटति अट-अच शक०।(उज्गण) 
१मतकखे । र्विष्णौ श्चगे च मेदि० । ऽग्वात- 

रि शब्डर०। ५ कामदेव ओेषणाख्य वाखे विश्वः 
६शोनकडच् (शोना) लिका० | 

केशधर तिर केशान् धरति -अश्च | {केशवपमाकरत्तरि 
वतुप्राये रदेशभेदे पुण ब ब०। सच देशः ट्स” 

कम्म विभागे उत्तरस्थासक्तः। “केथघरचिपिढमासिक 

दासेरक वाटशरधानाः 
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कैश्टत् ए° केथमि धरति -क्िप् । भूतक्ेशाख्य द यभेरे 

शब्द्चि० [ज्बद्रव्यभेदे छीकेरे अमरः 

केशनामन् न° केशस्य नामेव नाम यख । (बाला) इति 7- 

केशपत्त ० केशानां समहः बा० प्तादेथः केशः पक्त 

दवा । केशसमूहे अमरः ^केशपने पराण्ट्टा पापेन 

इतबुद्धिना” भा° ऋ० १७अ “अभिद्रुत्य छशम्ण 

केशपच्ते पराम्टशत्'” भा०वि०३९अ० कं शभारोऽप्यत्र ° 

कशपर्ससो स्त्री केश इव पखंमसाः जातित्वात् डघ। 

अपामागें शब्द्रला° 

केशपाश ए° केशानां समूहः बा° पाशादेशः केशः पाशद्व 

वा। कशसमूहे अमरः ““करोख सङ्धोऽ(प च केशपा- 

शः'" कुमा० रवद | “तां काचन प्रधाधन्तीं केशपाथे 

पराङ्डशत्?' भा० व° ४६१ णं 

कीश्रप्रसाधनौ स्त्री केशः प्रसाध्यते संस्कियतेऽनया प्+ 

साध-करणे ल्युट् ङोप् । (कंद) (चिरूखि) ख्याते 

पदार्ये “ङ्ेशप्रसाधनो केश्या रजोजन्तुमलापड्ा'" 

सुशते तत्सेवनगुणा उक्ताः । 

केशभनु स्त्नो केथप्नां भ.रुत्पत्तिस्यानम् । शिरसि राजनि 

केशभम्यादयोऽप्यन्र स्त्रो “दारुणा करण्ड. रा खत्ता केश- 

भभिः प्रजायते । कफवातप्रकोपेन'? खखु° 

केशमधथनौ स्त्री केथोमथ्यतेऽनया मध-करये ल्युट् ङे । 

शमोडृच्ते राजनि° तखाः कगटकेन तदन्तिकयादुः क श- 

धष णात्तथात्वम् 

कश्माञ्जक न° केशान् माष्टि म्टज- णव ल् । (काकु) 

((चरूखि) ख्यातायां केशप्रसाधन्यां कङ्कतकायां जटा० 

कथमाज्लन् नर जशो रज्यतेऽनेन खज-करये ल्युट् दवः 
&त« । १कङ्कतिकायां (चिरूणि) हेभच० । भावे ल्युट् } 

र्केशसंस्कारभदे (चुल अाचड्ान) 

कयसुष्टि ए केशानां सदिरिव । महानिभ्बटक्ते राजनि° 

केश(स)र एुन° के जले शिरसि वा शोय्ंति श्ट, अच् सरति 
ख-अच अलुकस०केशःकेशाकारोऽसयस्थ र॒वा | १ किञ्जके 

पद्ादिपष्यमष्यस्ये केशाकारपदाथमेदे (चमरि) अमरः । 

सक्चेश(स्)र पुष्मव त्त्वात् २नागकेशरे श्वङुलडच्चं॒शपुच्नाग- 

च्चे ५िंहादिष्कन्वस्यजटायां पु भेदि० € डहिङ्गटच्ते 

न° भरतः “ग्टगपतिरिव सकन्धावलभ्बवितकेशरमालः' 

काट्° “व्याकोेकेशरकरालखखाः स्टगेन्द्राः” पञ्चत 

“पुनः एनः केशरदामका्चीम्"' कुमा० “नौपं इषा इरि- 

कपिं दोरर्द्टेः" भेष०“द्शनां शुकेद६रभर,'' प- 

रितः" माषः इुधुब्वौ जिनः स्कन्धान् खग्नकुह् मके 

शरान्" रधुः वङ्ले ““चछरभिगन्धपराजितक्गेशरस्"" रषः 

“रक्ताथोकलकिसलयः केशरद्चात्र कान्तः" मे ध०। ७कु- 

ङ््मे च तख किञ्जलकाकारवक््वेन जायमानत्वात् त 

यात्व एतेष उदाहरणेष दन्त्यमध्योऽपि वा पाठः| 

दन््यमध्यस्तु ठर गस्कन्धस्यनोमपुञ्जद्छपजटायां डेमच० 

कासोसे वीजपूरके ए° खे न° राजनि० “वधीश्च, 
४,७१७, सभनयर युगे चतः मतं क सरम्" &०र० क्त 
छन्दोभेदे न° 1 

कंश्ररचना सो ६त०। कोशानां कवर्य्यादिबिन्धासभरे 
“व्व न्ति क शर चनाभपरास्तरुण्यः" रब्राव० | रके - 

सम हे हेम च० [जटन्ते (मौमराज) राजनि०। 
की शरद््नन एन्कशान रञ्जयति रन्ज-िच-च्टु । श्टङ्गरा- 

केशराज ए कोशा राजन्तेऽनेन राज-कररणे घज् । 

षटङ्कराजे (भौमराज) “्ङ्कारकः क शराजो श्टङ्गगरः 

कशरञ्जनः। श्टङ्कराजः कटुलिक्तो ख्च्ोष्णो कफवा- 

तदत् । कंश्यस्वच्यः ठमिश्वासक्ासथोधामयापद्ृत् | 

दन्त्योरसायनेबल्यः कुषनेनशिरोऽच्ति जुत्" भावप्र° | 

को श(स)राक््ः ए" के श(स)रे तद्वच देऽच्डः। भूत् रे लटा. 
क श(स)रिन् एस्त्रौ कोश(स)राः सन्यस इनि | सिह, 

र्श्वे च अमरः स्ियां डप् । श्व्रागटक्े ४नागकं - 

शरत, एुणमेदि० ५बोजपूरकटक्ते ए जटाधरः । ६ हठ- 
मत्मितरि वानरभेदे ए । “पिता इलुमतः चौभान् क~ 

श(स)रौ प्रत्दश्यत'” रामा° 

कोश(स)रिखत एु° ६० । इलमति केशरि्ेने अञ्चनायां. 

पवनात् तस्ोतुपत्ते सथात्वम् यथा “अह कं (स)श- 
रिणः च्चे वायुना जगदायुना | जातः कमलपत्र च | 
हनमाच्नाम वानरः”? भा० व° १४७अ० | 

“य्य दत्तवरः खः समे रूनांम पवतः । तत्र राज्य' प्रथा- 
स्य र श(स)री नान बवैपिता। वद्ध भाव्यौ बभूवे 
हयञ्जनेति परिखताः। 
जखत्तमम् । शालिशूकनिभाभास' प्राणुतेमन्दाञ्जना'” 
रामा० उ० ६स° [च्चे राजनि° 

के शरुहास्त्तो कश द्व रोहति रुद-क। भटद्रदन्तिका- 

केशरूपा स्त्रो कशणोव ख्पमखाः | ' बन्दाकटच्छे (पर- 
गाद्धा) राजनि° | । | । 

के श्लु एन्क थान् लुञ्चति लुद्ध-अपनयने अण उप, स०। 

जनयामास तद्या वै वायुरात्म- 

केशानामपनेतर रण्ड तखग्ड़ जेनर्भिभेदे केथोह, चके 
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ज्यत “खाः पापः पाषर्डुपसद् ! चण्डालमेश ! 

कोलन, चचक'' प्रयोधचन्द्रोदयनाटकम् | 

“केशादौऽन्यत- 

रमाम्" "पा०्व०| १ प्रशस्त णयुक्त | क शं-कोशिनं वाति 

न्ति वा-क | रविष्णौ “यात् त्वया हतः कोशी 

त्ान्ाच्छासन ष्टण । के शवोनाम नाम्रा त्व' ख्यातो 

लोक भविष्यसि” इरिवंश्८!अ० कञ्च अश्च ईैशख केशा 

बह्मविष्ण्दरा नियस्यतया सन्द कञ्च ईश केशौ 

ुलरपौलत्वन स्तोऽख वाव, तान् तौ वा वाति गच्छति 

लथात्वन वा-क वां । श्परभेश्वरे । “शम्भोः पितामडो 

ज्रह्मपिता शक्राद्यघौश्वरः'' इति पाद्म तख तथात्वो- 

ञे: । तद्भे दादि वाखदेवेऽख दन्तिः ¦ नणय मि. 

चण् स० «नारसिंहवपुः श्रौलान्ु केशवः एरुषोत्तसः'” 

““न्निलोकात्मा तव्रिखोकेशः केशवः कशिडा हरिः" 

दूत्य क्त तद्भाष्ये चे कशवब्द्ख निरुक्तिदयमाधित्य 

मामदयं समथितम् तन्राद्यवाक्ये ““अभिद््पाः केशायख 

ख केशवः कच अञ्च शश्च केथास्तिमत्तेयस्ते वे 

वत्तं न्ते यद्य स केशवः । केशिबधादा' केशवः “य च्ञा- 

च्ववैव द्टात्मा हतः केथो जनाहंन! त्त् 

केशवनान््ा त्व" लोकत न्न योभविष्यसौति'” विष्णु पुर 

भा० | ददितीयवाक्ये “क शसं जनिताः खरा दिसंक्रान्ताः 

अगव स्तदत्तया को शवः “चंशवोयि प्रकाशन्ते भजंते क- 

असं ्निताः सर्व्वन्नाः | कंशवं तात् प्रा्पां 

दिजसत्तमाः'? मारतम् | “न्ैयः केशिनः'? इति्ठतेः 

जद्मविष्ण् भिवाख्या हि शक्तयः कं शसेन्निताः- 

मत्क शा वसुधातवे” इतिं सुते । आदौ कौ शशन्द्ः 

भक्तिपय्ं यत्वेन प्रयुक्तः । कोव्रह्मं ति समाख्यात शैगोऽ्ं 

सर्व्व देहिनाम् । यावा तवां संभ तौ तस्मात् कं शेवनाम- 

वान्” हरिवंशोक्गो :""भा० | तेनाख बद्धा निरक्किः । 

च्योतिर्विद्धदे यद्य जातकादिना नानयन्धाः सन्ति| 

चतभिंयतिविष्् सू ततिं मध्ये ५विषणुमृचतिं भेद तख ध्यानः 

ध्यानन्द् वच्छते | अल कस“ । ६जलस्वे शवे च “क - 

शवं पतितं दषा द्रोणो हैखपामंतः । रदन्ति पौख्डवाः 

सवव" हाहा कं शव कोशव'"पिद्ग्धस०(भे दे यथा तन्त्रसार 
केश्य वकौत्तिंन्धासं तन्वषारोक्तो विष्णु पूजाङ्ग न्यास 

«य केशवाय कीत्य नमो ललाठ | खां नाराय- 

शाय कान्य नमो. खें |' इ" माधवाय तुश्च नमो 

शचचनेत्े । & गोविन्दाय दष्टय्रौ नभौ वामनेत्रे । नमः 

५६३ 

निं 

सर्वत्र । ख' विष्णवे त्यै दचकथे । ऊ" सधभूदनाय 
शान्त्य वामकरे | छ" लिविक्रमाय क्रियाये दचनाखाषुे । 

चट वामनाय दयाय वाननासापुटे | ड" चरौधरायः 

मेधायै दक्षगण्ड । ङ इषीकेथाय ₹र्षा व वामगण्डे | 

ए पद्मनाभाय च्य चे । शे" दानोदराय् लच्जाये 
अधरे । ओं वाञ्रेवाय लच्छयौ द्ध दनंपडनक्रौ । चौ 

स्षेया्र सरखन्यं अधोदनपड्ूलौ । च' प्रुग्राय 
प्रौ मस्तके । चः अनिरुद्धाय रव्यं ख्ख । क 
चक्रिखे जयायै | ख गदिने दर्ग । ग' शाद्किखे प्र- 

भये | ष" खङ्धिने शवायै | ङ शद्धिने चर्डायै 
दच्चबाङ्करम् लखग्यय्े ८ । चं हलिने वाण्यौ । छ छस- 
लिने विलासिन्य । जं ूखिने विजयायै । भा" पाणिने 

विरजाये । ज" द्् भिने विच्वाये, वामबाङकरमूलसन्ध्य- 
खेषु \ ट" शङ्न्द्ाय षिनदायै। ठ नेन्दजाय चनन्दायै। 

ड भन्दिनि त्यौ । ढ' नराय षय । ख' नरक 
जिते बब्डद दचचपादभलसब्यप षु । ते" धृरये शुद्धं 
थ' ष्णाय बुद्ध । द सत्याय शव्यं । धं सत्वाय म- 
न्यौ | न सौराय शमायै वामपार्दमलशन्ध्ययेषु | ष 
शूराय रमायै देप“ । फ" जनाहंनाय उमायै 
थामपा्े" । ब" भूधराय ज्ञो दिन्यौ ठे । भ विश्वस्तं ये 
किच्च नाभौ । म' वज्ञण्ठाय वददायै उदरे । य 
तगात्मने एरुषोत्तमाय वधाय इदि । र अद्टगा- 

त्मने बलिने परायै द्ये । ल मांसात्मने बलालुजाय 

परायणाय ककुदि । व भेदञ्रालने बलाय खच्छायै 

वामांसे । श' अर्यातमने षन्नाय सन्ध्याव हृदादिदच्च- ` 

करे । घ सच्जातने षाय प्र्नायै ृदादिवामकरे । सं 
शुक्रामने साय प्रभायै दादिदच्चपादै | ह प्राणात्ने 

वराहाय निशायै ृदादिवामधादे । लं जीवात्मने विम- 

लाय अमोवायै हृदा दरे ! च' क्रोधात्मने सिंहाय 

विद्युतायै दादिखे | तेया चै गौ तसनोये “केशवादिरयं 

न्यासोन्यासमाल्ने ख देहिनाम् । ऋच्य् तत्वम् ददात्यं व सत्य" 
ख्यं न संशयः" | माटकाखं" सयद्चायं केशवाय इनि 

चरेत् । कोय" च नमसा युक्त मित्या दिन्यासमा चरेत् 1 

केशवाय ततः कोन्यः कान्त्यं नारायश्याय चग इन्यग- 

श्लयस"हिताव च॑नाञ्धाय क्रंभः | न. तै कशवकीत्तिंस्थां 

नम इति | तथा  भर्गिखक्ति भिच्छताऽय' न्यासः ॐोवी- 

जादिः कततैव्यः। यथय अंके शवाय कौन्त्यः नमदव्या-~ 

दि। तथो च “प्यं प्रतिन्धं सेच्नयास' लन्डीवोजिणरस 
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अरम् । स्मृतिष्टतिसहालच्छीं प्राप्यान्ते इरितां बजेत” । 

केशपरवनौय ए० अतिरालयागमे दे ततृक्गरणप्रकारादि काल्या 

खौ ०१५।९।२०दर्भितः यथा ““ तदन्ते केशवपनीयोऽतिरावः 

परैं सासो एत्य: स, । «तयोः पशुबन्धयोरन्ते के शवप- 

„ नोयस'न्नः अतिरालसंस्यः सोभयागो भवति स च पौ- 

ख मासोसल्यः । च्या पौखं मासां नख सया भवती - 

व्यः” सं°व्या° । शतश्रा० ५,५,२११, विथेषोदशितः 

“(एतौ पशुचन्धौ इत्युपक्रमे 

““अभिभेचनीयेनेटा । केथाच्च वपते तद्यत् केशाच्च वपते 

बौयैः वा वदपर रः सम्भ, तो भवति येनेनमेतदभि- 

धिद्चति तखाभिषिक्तख्य केशान् प्रथमान् प्राप्नोति स यत् 

केशान् वपेतेतां चियं जि्धां विनाशयेद्व्य् दद्यात्तखआत् 

केशाच्न वपते संवत्सरम् । 

व्रतचयां त्त् संवतुखर' नं वपते स॒ एष ब्रतविस- 

जनोयोपयोगो नाम स्तोभो भवति केशवपनोयः। 

तस्य कर्विंशं प्रातःसवनम् । सप्रदशं माध्यन्दिनं सवनं, 

पञ्चदशं टतोयसवन' सहोकथेः सह प्रोड्शिना सह 
रात्रा तिषटद्रथन्तरः सन्वि्भेवति एष रवेकविंशो य 

णख तपति स रएतद्मारेकविंशादपयुङक्त स सप्नदथमभि- 

प्रयेति सप्रदशात् पञ्चदशं पञ्चदशादस्यामेव तिति प्र- 

निशायां प्रतितिष्ठनि तख रथन्तर ्' भववि द्यं ब 

रथन्तरभय्यामेवेतत् प्रतिष्टायां प्रवितिष्टत्यतिरात्नो भवति 

प्रतिढा वा अदिरातरस्तख्रादनिरात्रो भवति । सवैन्येव 

वरतेयते । केशाच्न वपते वौ" वा एतदपां रसः समरुतो 

भवति बेनेनमेतदभिपिद्धति तखाभिषिक्तख केथान् प्रथमान् 

प्राप्रोति स यत् केशान् दपेतेतां चिय"जिद्धां विना- 

शयेदुयय दद्याद्थ यच्चिवतेयते नदात्मन्यवैतां ियं निदु- 

नक्ति तद्व्यव वर्तयते केशाच्न वपते तद्धमेव व्रतचयाँ 

भवति यावच्जौव" नाखां प्रतितिष्ठति । चान्द्रा उपा- 

नङ्ाऽउपश्ञ्चते ¡ उपानद्भ्यामधि यदस्य यान" भवति 

रथो वा कि्चिददा सैः वा एष इद्पच्यपरि भवत्यवां - 

गेथाख्ादिद" सऽ" भवति यो राजस्ट्रयेन यजते तश्यादस्येव 

व्रतचर्यां भवति यावच्जीव' नास्यां प्रतितिष्टति'? स्० | 

“श्तीये केशपनीयातिरात्रसख वैरेषिका धर्माडच्यन्ते | 

पणशुबन्बहयादनन्र' केशवनोयातिरानयागः कनतेव्यः । 
` अभिषेचनोयसोमयाग' ठ्वा स'वतूसरपरयन्त' केशवप- 

ककेरयलक्चयं त्रतमाचर्येम् ततस्तदुव्रतविसजनारथ॑मेकः 
शौभयागः. पौणंमाशोसत्यः कार्य स एव केशवपनीया- 

4 ॐ 

संवतूसरखनिता ब 

कथ 

विराबरच्यते रालिखतौव्य वर्तत इत्यतिरातः चअतिरा- 

लसंस्वया कायं इत्यधेः । विदुद्यात् गतसारोऽपि भवेत् | 

केशवपनाधखपयुक्यमानः क्रियमाणः स्तोमः एकविं शादि - 

स्तोभवान् यागः केशवय नीयः | त्र सासगेगथमानेष 
ख्वोलेष् चोदकेन प्रातःसवनादिषु विटदादि्लोमप्राध्रौ 
सानपवदितु' विशेषं दभेयति तस्धैकविं शमिति । प्रातःसव 
नमेकविशस्तोमयुक्त' कत्तं व्यम् माष्यन्द्िनि" सप्रद्शस्तो- 
मकम् अख सोषयागखया निरात्रसंस्यानि द तौयसवनेऽग्नि. 
छोमवद् दादश स्तोलाखि तत उत्तरं ली ग्ट. कयस्तोलाखि 

यज षोड्शिस्तोत्रे रालिपर्यायस्लोलाखि दादश तानि 

स्वा ए्यपि पञ्चदशस्तोमकानि कत्त व्यानि | सतोमतिदत्प्र- 
चारस्तु प्राचोमारोडेव्यत दिक्समारो इणमन्तव्याख्याः 
व्रसरे दशितः । कि" च पूषैदिवसरात्रिशेषे उत्तरदिवस- 

स्थोपषःकाले यन्नसंस्थापकमेक' चरम तोल ठ तीयपर्या- 

यान्ते रघन्रसाम््रा गातव्यम् तत् सन्विस्तोतरभिनयुच्यते 

तत् स्तोत्र विदतस्तोयुक्तः कार्यस् | णकविंशाद्वरो- 

हश ' विटतृपग्यं न" यत् स्तोमकरष्यक्त' तत् द्र्य लोका- 

दिकमाद् भूम्यवस्थागाल्वना प्रथ'खति एष रवरकविं् इति 
ख रष तथति च दक्विंशः श्डगयं इत्यं: तख्ाद्पयुडन् 

अवरो हतौत्यधेः सोऽवरुद्यावदद्य व्रिटदुरूपायामखां म~ 

जिलच्तच्तणायां प्रविष्ठायां प्रतिितवान् भवति साध्यन्द्नि 

शवे रथन्तर" छइतृसाम वा ष्स्तोतरं प्रतौ वि- 

कल्यित' अल क' नियमयति तश रथन्तरमिति । ख 

सोमकालस्या तिरत संस्थात्व' प्रतिष्ठात्मना प्रशंसति अति- 

रात्र इति । अरतिरात्ररुख्थात्मन्ना शतरष क्रतुः प्रतिषठा- 

पः । अख क्रतोः केशावापवतविखजेनाथं करियमाण- 

त्वात्तद्न्ते लेश्वापः काय: तत्र क्चिद्िरेष' विधन्तं स दै 

न्य वेति स यजमानो निवतयते केशाच्चिढन्तेदेव न वपेत् 
वपन नास इण्न" तच्च कुर्यात् निवर्तन" कर्मन" तत्ज्ञ - 

यत् एषा केशक्मैनलच्तणा बत चया यावच्लीवन' क- 

त्तव्या न केशखण्डन' काय्य म् कदाचिदष्यजुपानत्- 

कोऽपादुकः कां चिदपि भूमौ उपानहौ पादुके न प्रति. 

तिष्ठति द्यवस्याएन" न कुयात् । आसन्दयया अवरोडहणस- 

सयेऽपि उपानद्धौ पादुके उपश्श्चते इतस्ततः सं चरण- 

समये रथ" वा यान" वारोदेत्? | भा० 

कैश्रवडंनो स्त्री केशावङ्कन्तेऽनया इध-करथे चद् डप । 

स्देवीलतायाम् “उत स्व केशद'हणौरथो ह के शवर - 

नोः"” अथ ६।२६।३ 



केण { ३२४९ \] कश 

केश्रवहिनोस्ती केथान् वद्धंयनि इध-खिच्-खिनि । 

सहदेवीलतायाम् राजनि° 

को शवादित्य ए" काशस्य आदि्यभेदे तत्कथा का्ौख० 

५१अ या ¢अतः पर श्टणु छने ! के शवादित्त्तमम् । 

यथा ठु केव प्राष्य सवितान्नानमाप्रवान् | व्योज्नि सञ्चर 

आशेन सृप्राश्चो नादिकेशवः। शएक्द्ाऽदशिं भावेन पूजयन् 

विग्थमौश्वरम् । कौ ठकादिव उन्तीयं रेरविषपाविशत् । 

जिःशब्दोनि चलः सस्योम हाय्य समन्वितः । प्रतीच्छ 

साखोऽवसर' किञ्चित् प्रष्टुमना सविः । हरिं विसजि- 

नाश्य प्रणनाम ठताञ्जलिः। खाग्रतन्ते हरिः प्राह 

बह्मानपुरःसरम् । खाभ्यासमरासयामाख् भाखनन्नत- 

कन्धरम् | ऋवावस्रमालोक्य लोकचक्तरधोचजम् । 

नत्वा विज्ञापयामास छतालुन्नो रूरारि्ा । रविदूवाच । 

अन्तरात्मासि जमतां विश्वम्५र! जबत्पते!) तवापि पूज्यः 

कोऽप्यस्ि जगतृपूजगराल माधव !। त्वत्तञचा विभैवेदेतत्वयि 
सर्ज" प्रलीयते । लमेध पाता सर्व्वा जगवोल्मरतां 

शिषे ! । व्याये" सखालोकय प्राप्तोदयव्र तवान्तिकम् । 
किषिद्ं पूजयते नाध} भवता मवतापद्त् ! । इति छत्रा 

षीकेशः घ हस्यो रदीरितम् । उच मलय च सद्नाश्च' वार- 
यन् करत्तया । विष्णुरुवाच । देवदेवोमहारेवो नोल- 

-कण्ड.उमापतिः । एङ एव हि पूजोऽवर सर्वेषां सवैकार- 

स् । चव ॒व्रि्लोचनादन्य" सम्धंयति भोहधीः। 
स्लोचनोऽपि ख्यो लोचनाभ्यां विवजितः। रएको- 

्छयञ्जयः पृच्चोजन्द्टल्जराहरः। श्टवय् ञ्जय' 

किलाभ्यञ््ं लोको स्ट ञ्जयोभवेत् । कालकाल स- 

आराध्य ग्ट्भे काल जिगाय बै । चिलादिभपि त- 

व्याज ख् सञ्जयाचचं कम् । पिजिग्मे विपुर यस्तु 

खेलयैकेषठमो्चणात् | त' समभ्यदधं सूतेश' को न पूज्च 

लमोभवेत् । ब्रिज गच्जयिनस््राठस्त्चसाराधन' परम् । 

को नाराधयति न्न! हरस खर विद्दिषः । यखाक्िपच्छ 

सङ्गोचाव्जगत् स दो चमेत्यदः । विकस्वरं विकराथाञ् कथ 
गूज्यतमोन सः! शमोर्खिङ्ग' समग्यच्यं पुरुषार्थं चतु- 

च्यम् | प्राप्रो्यत्र पुमान_ सद्योनान्र कार्यां दिचा- 

रशा | स्मर्य शाम्पव' लिङ्गमधिजन्यशताच्निःवस् | 

पापपुञ्च' अहाव्येव पुपानतर चणादुधरवम् | कि कि 

न॒ सम्भवेदत्र शिवलिद्कसमर््नात् । घनाः कललः 

श्ेवाशि खर्गोभोच्तोऽ्सं थयम् । त्र लोक्यं च्य खम्य- 
तिखया प्राप्रा सडश्लगो ! शिवलिङ्गाद्खंनारेकात् खय 

श्य" एुनः एनः । ~. अयनेव परो योगस्विदमेव पर" 
तपः । दृट्मेव पर ज्ञान स्वाणुलिङ्ध यदच्यैते । 

यैचिङ्ग' सठदग्यल्र पूजितः षा्भ॑तोपतेः ' कृतोजन््भयं 

तेण सारे इःखभाजने । सर्वं परिव्यज्छ रवे ! तज्चिङ्ग" 

शरणः गतः | न त पापानि बाधन्ते मदहगन्त्यपि दि- 

बाकर {| लिङ्गञ्च ने भवेच्छ द्वित घामेवाव भास्कर ! । 

येषां पुन मैवच्छ द्' चिक्षीषेति अहेश्वरः | न लिङ्गम 

राधनात् इण्य' लिष्र॒ लोकेष चापरम् । स्वतोथा- 

भिषेकः खाज्िङ्ग्ञानाम्ब् सेवनात् । तस्ाच्चिङ्कः तस्वम- 

प्यकं ! समञ्च व मेगः । संप्राप परमां लच्छीं 
भहातेजोविजुम्भिखोम् 1 इति चत्वा इरोवक्य 

तदारभ्य सहस्लगुः । विधाय स्फाटिक लिङ्क सनेऽ- 

द्यापि सरमञ्खंयत् । गुरत्वन तदाकलय विवखानादि 

केशवम् । नत्नोष्रतितेऽद्यापि उत्तरे णादिकेशवात् । 

अतः ख केशवादिन्यः आश्यां भक्ततमोचुदः। सम~ 

च्खिंतः खदा देयान्डनद्नोवाज्छ्िति' फनभ् । केशवादित्य- 

साराध्य वाराखख्धां नरोत्तमः | परमः न्तानमाप्नोति 

मेन निवाखभाम्भवेत् | वव्र पादोदके तीथे रतस 

व्षदर्काक्रियः १ विलौक्य केशवादित्य' खचते घ- 

श्वातकेः । अमस्ते ! रयसप्रस्यां रविवासे यदाष्यते | 

तन्न॒ पादोदक्ष तीर्थे चऋादिकं शवसन्निधौ । स्लात्वोष 

ञ्नि नरोभौनौ कशवादित्यपूजनात् । सप्रजन्माच्जि- 

लात् प्रापात् शक्तय भवति ततृच्वणात् । यद्यच्जन्् 

क्षत" पापः भया सप्र्ठ रंन्मह्। तन्द्रं रोगञ्च शोकञ्च 

माकरी इन्त प्रमो | ठतच्जन्ररत' पाप यञ्च ज- ` 

न्ानराच्जितम् । सनोवाक्राय्रज यञ्च न्ञातान्नातञ्च 

अत् एन । इति ब्प्रविध" पाप' स्ानान््े सप्रसश्निके 1 

सप्रव्याधिखमायुक्त' हर माकरि ! सप्रमि ! । रएतन्बन्तर 

त्रयं जल्ला खात्वा पादोदकं नरः । कं शत्रादित्यमारक्य 

चणान्निष्कलमधो भवेत् | कशवादिि्मडहात्नव' श्ट- 

न् च्रद्वाख्मन्वितः । वरोन लिष्यते यापः शिवभक्गि्च 
विन्दति" । 

क वायुध न° त° । श्विष्णोरस्त् । कं श्वखायुध' तदा- 

कारोऽख्यख यच् । २ आसक्ते एु* शब्दमाला 

के वाक एण 'उ्छोतिभनिगन्धकारके विदङ्धेहे , 
कोशवालय ०६ त° । !अश्वल्यरद्ते तिकाण्यश्रलशन्द् वि 

तिः। रत मन्द्र च। को शवावासाद्योभ्यत षुन्जटा० 

को शवैश एको शख वेशः | १ कपरी बन्धने अमरः । २कं शयना . 



केशां 

रचनाविेषे च “यथाङग लधभ' क शवेधान् कारयेत्"' खाच 

ग्ट० १,१७,१७, ““एक्ंशिखस्त्िशिखः पञ्चशिखो वा"? 

दूति बौधायनः पूष्नं शिखः परथिखः इति कुलधम्पः 

तेष योयख कुलधम्पर : तेन तख कस च्निेथान् कार- 

यत् नारा० ० । 

की शदन्तफला स्त्री क णडन्त, फलमस्या । शमौटक्ते शब्द् च 

के शद्न्तौ सत्री कं शान् इन्ति हन-ढच ङोप् । शोक 

राजनि° 

खौ श्रदस्त ए° कोथोषस्त दव । के शसम्द्े समरः “लच्छ- 

वान् शरि रराज कशहस्तः'” माघः | “क शहस्तन 

` .ललनां जागामाथ विराजत"? भा० व° ४६अ० 

केशाक्ियि अव्य, केषु केष ग्डहोत्वा प्रत्तं बुद्ध 

“तत्र॒ तेनेदमिति स्पे" पा० स” कं व्यतिहारे इच 

 समा० पूवं दैः तिदूगुपभ्टतित्वादव्ययत्वम् | अन्यो- 

ज्यक शख हण्पूष्वं कप्रडत्तयु्धं । पव॑ कचाकचग्रादयो- 

ऽ्यलन आव्य | असद्पे त नेद" प्रवरैते | “यातां 

“बङ्संरन्भात् केशाकेशि रथारयि'” भागवि०२अ०५को शा- 

` के श्मवद्य् इ रक्तपा वानरे, स" भा० व° २८३० 

केशान्त इ* केथानन्तयति दनात् हन्ति अभ्ति (नामधातः) 

अण् । दिजातीनां षोडथादिषु वभे घ॒ कव्ये केशच्छ दनाˆ 

ख्ये गोदानकमेखि । केशान्ताख्य गोदानकभेप्रकारादि खाच 

ग्ट १।१८।१। खलादौ दर्पितं यथा^०दतेन गोदानम्'' ° 

व्याख्यातमिति रेभः एतेनेति ठतृस््नो पटदेशः नत्र विशेषमाह । 

नाण्ट° | “पोडशे वर्षे” ° | उ तीयद्या पवादः अन 

मातुरुप स्योपवेशन' न भवति युक्तत्वात्" ना० ह° । 

^“कोशशड्ट् त॒ ्यश्चशब्दान् कारयेत्” ° } क शणब्ट् 

{लिति जातायेकव चन श्द्थन्द्ानिति व्यत्तिपरोनिदेःथः 

तेन यन्न ग्रश्चणब्दाः तत्र॒ “अदितिः कं शान् वपतु" । 

“श्ना कं शान्” “द्च्िणे क शपच्च दूति""निष ते कायाौः। 

तन््नगतख त तोयस्य कं थशब्द खाभावादिधिगतखय पह 

तैन दक्तिख्णे प्सश्चप्ते इति साधितः भवति" ह° 

ष्र् योहोनूदति'” ° । “शिरस् न्दनखापवादः'"। 

° । “शुन्ध शिरोखखं माखायु. प्रमोषीरिति” ० | 

“चुरनिमाजेनेऽयं विशेषः" ० । “के श्मद्धसोमन- 

चान्य दक् संस्थानि संप्रव्यति" ° । “शोतोष्णाभि- 

रद्धिरबर्थ' कवा योऽचुरठन कुशलौ कं श्छ लोमम- 

खान्य, दक संस्यानि कुपिंति नापितशथासनम्”" नाण्ट | 
“काद्छत्य वाग्यतः ख्ित्वाऽःयेषभाचा्येखकाभे- 

(२२५०) केभिं 

वाच विद्धजेत् वर' ददाभौ ति?” श्° } ““तत पसूत्य 

स्तात त्यथेः । वाग्यत इत्यन्त्र यमाणः | स्थितवय पवेशन 

प्रतिषेधः । एवम हः येष स्थित्वाऽस्तमिते आचार्यं समीपे 

बर ददामीति वाचः विजेत | वरदरव्यमाह'” ना 

&० | “गोभिथुन' दच्िणा"" ० । नह भिचुरयं कथ 

भस्य गोमिथुनसमवः उचते बथाख प्राभ्रयादि 

सभ्भवस्तथाखापि"' इ“ । संवत्सरमादिथेत्” ० । 

एव" गोदान" त्वा संवत् सर" व्रतमादिशेत् वच्थभाखेनं 

विधिना चरेत् । रात्रौ वताद् थाऽहुपपत्त अधरेद्युः 

काय्य स्" ना० द° | 

एतेने्यनेन चडाविहितनच्चलादिपहणातिदेशः यथाह 

° चि° ““केणान्त' घोडे वभ चौलोक्तर्दिवसे शुभम्?” 

“घोडे चौ लोक्तादिथसे चुडावघ तोयात् प्रभ 

वनोत्यादिना कथितश्युभदिवसे गोदानपयाौय' केशान्तं 

संन कस्म शुभ" स्यात्” गावः के शा दीयन्ते खश्डयन्ते 

यखिच्धितिष्य् त्पत्तिः यदाह “केशान्तः षोडशे वे 

सुया चौ लोक्रभादिके?'इति । महेश्वरोऽपि “कमे क शान्त 

भोडश दत्य तदटुनाह्मणविषय" द्रव्यं चैलियविशोस्तु 

इाविंशतिचतुर्विथसितमवभ॑योः के शान्तमित्यषंः तदुक्त" 
महना «कं शान्तः धौडे वपे" ब्रामण विधीयते । 

राजन्यन्धोदां विशे वैग्वख बयधिक ततः+” पीश्धा° ॥ 

चूडोकनचलादि च चूडाशन्दे यच्छते । अत्र कमेपरं तया! 
क्ञोवता। भदुवचने तु ं ख्कारपरतया षु .स्लमिति बोध्यम्। 

ण्तखात् पूवं महानाभ्वयरादित्रतव्रय' वधेबमये करत्तव्य' त्च 

उपनिषच्छन्द् सप्रमाणं दितम् । केशखान्तः । रेकेशख 

खपे श्केशासे च | ̂ “केथान्तमन्तः कुचं तदीयम् "कुमा०। 

केथान्तिक लि° केथान्ः केशपर्यन्तः परिमाणमस्य ठनू| । 

केथान्तप्रमा के “केथान्तिको ब्राह्यणस्य दर्डः कां, 

प्रमाणतः। ललाटसंमितोरान्नः खान्नु नासान्तिको विशः'” 

सलु: । ( कर्ये क । सडदेवोल तारणं राजनि° । 

केशारुद्धा स्त्री केशा श्चारुहन्ति खमया आ+रह षञर्ेँ 

केशादा स्सी केण केशवर्थमरंति अडं-अण प° सर 

महानोलोटक्ते राजनि° 

केचि एण {दानवभेदे खद्टमः कालवद्नः करालः केथिरेव 

च" इरि व' २६२ अ° । र केशिनि दानवे च “खरि 

हषभं केथि' पूतनां दैत्यदारि काम्” इरिव° ४२अ० 

क शिक तिण प्रथसः केथोऽखूयख टन् । प्रथ्तकेशयुक्तो जने 

संत दि श्डतं वणे त॒ षोडशे । चौलकर्मक्रधिष्णयादौ'” 

~ ¬) + > 1. 



केभि , {१५९ केगि 

गे वनेञ्चापि सेव्यते वनदटत्तिसिः | ननिःसम्यातः ङतः 

पन्यास्तेन तददिप्याञ्चितः ! मदाद्चलितटत्तेन न्टसमांसान्य- 

कैशिक स्त्रो केशीव कायति कै-क) शतावरीन्त्ते राजनि° ` 

केशिध्वज पुज निमिरंश्ये न्डपभेदे (कुगध्वजस्तख पुत्रस्ततो | 

घम्मध्वजोच्धपः। घम्््वजख हौ पुलौ कतध्वजषत- 

ध्वजौ | छतध्वजात् कोशिष्वज 14 भाग° €।१३।१२। 

केशिन् त्रि*केय+प्राशास्ये भूम्नि इनि | प्रशस्त ब्केश- 

युक्तो “तामिन्द्र को िना"" ऋ०३।४१।€ स्तयां डोप | 

कोशिनद्टंखयेः वा अण ।^गाथिविद्यिक्ञाशोत्याद्ना"" 

पा० प्रज्लतभावः | कोशन तत्सम्बन्धिनि क शयुक्नो 

च स्तियां डीप् । “कौ ्रगीरेवेमा ऋष्वे प्रजाः 

प्रजायन्ते” शतश्व्रा° ११।८।४।६। रके थतुच्यकाष्णं युक्ते 

लि्च्ियां प् ।“तयुवः को शियः सं हि रेभिर" 

१,१४०.८, “केशिनीः के थसलानोयो इं भाविकाष्णर्मोपिताः 

ज्वाला" भार । के शविद्याप्रकाथको रम्टहप{तखामि- 

भेदे ए०। कशोग्टहपतोना्ह सब्याड दा शाट्ला- 

जघान” इत्यादि त° ब्रा 11*८,४, उक्तम् । 

. ततुसम्बन्धाञ्च प्रजानां कशयुक्तत्वत् उपसंहारे ^“ततो- 

ष स उत्सखाद केशिनीरेञेमा अपय तड प्रजः जायन्ते "2 

इय् क्रतवात् | ““एवसपदिष्टः स॒ क शो तनोदेशात् उत्स- 

साद् विनष्टोऽभू तद्भारतं इद्ानीनपि वत्तं मानाः प्रजा 

कशिनोरेव कं थवत्यणव अथवा केोशिसुम्बन्धिन्यो जा- 

यन्तं केशिना हद्धिकरपिद्यया लच्जत्ात्?› भा०8 हापर- 

युगोये छणनिहतेऽहछरभेरे को शिनिश्छद्नचन्द विरतिः. 

को शिनिसट्न न° कंशिन" निख्धदयति नि+द-च्यु | 

वासुदेवे कष्णे त च्रिरट्नक्रथा च हरिव° ८१अ० यया 

प्रागेव तु नरेन्द्र ख मायुरेणौ खरेनिना। कथिनः प्रेनि- | 

नो दरूतो बधायोचेन्द्रकारणात् | सतु दरूतवचः तवा 

कोशो क्वो करो न्म् | हन्दापनगतो गोपान् बाधते 
च दुराशदट्ः | मानुषं मांसमन्नानः क्रो दष्टपराक्रमः। 

द्द नो वाजिदैतयोऽखावकरोत् कदन महत् । निघ्नन् 

गा वै खगोपाखान् गवा पिितभोजनः। उदास 

कामचारी चस कशो निरवयहः| तद्रय्य' श्मथा- 

माभं ्णामस्थिभिरादटतम् । यत्रासते सं {हि दामा 
कशो तुरगदानवः। खुरीदारयते भूमिं केगेनारुजते 

दमान् । दोप्तिः स्ते वायुः स् तैलम्बयते नभः | 

अतिप्रटङ्धो मत्तञ्च दुष्टाश्नो वनगोचरः | प्रकश्यितशयो 

सौदरः कंसस्य चरितानुगः| इरिणं तदनं सधं तेनासीत् 

पापक्नारिणा । ठत' तरगदैत्येन सन् गोपन जिषा- 

खता | तेन दु्टप्रचारेश दूपितं तदन मह्त् | नन्छभि- 

८३ छा? आग > 

चता भ्ट्णस् । न्टशब्दानुसरः केः स कदाचिद्टिना- 

गते | जगाम घोपसंवास' चोदितः कालधमणा | तः 

दरा दद. वर्षाः चस्तियच्च गिष्ठभिः सह । क्रन्दमाना 

जगन्नाथे लष्ण' नाधखपात्रिताः | तासां रदितब्देन 

गोपानां क्रन्द्तिन अ | दच्वाऽभयन्त॒ ठष्णो वै कथिनः 

खोऽभिदुद्रवे ! केशो चाप्य् ् तसोवः प्रकाशदशने्तणः । 

च्व षमाणो जयोद्मो गो चिन्द्ाभिखखो ययौ | तमापतन्तं 

सब्पर र केशिन इयद्ान धम् । प्रतय व्लगाम गेःचिन्द- 

स्तोयदः शशिन" यथा । केशिनस्तु तमभ्थासे टदा लंष्ण- . 

मवस्थितस् । सनु्ववडयो गीपाः ब्णमू चुहितेपिणः । 

ऊष्ण! तात! न खल्वेष खसा ते डयाघमः | उपसर्ययो 

भवान् बालः प्राप्चौघं दुराखदः। श्प कंसस्य सहजः 

प्राणस्तात ! ब्शिरः | उनमञ्च येन्द्राणां दानवोऽ- 

प्रतिमो बुधि} त्रासनः परसैन्यानां ठरगाणां महा- 

बलः । वध्यः सर्वमतानां प्रयभः पापर्मेणाम् | गो- 

पानां तद्भचः त्वा वदतां मधुस्घद्नः | केशिना सह 

खुद्धाय मतिञ्चकोऽरिद्धदनः। ततः सव्यः दल्तिणञ्च 

मण्डलानि परिभ्वनन् | पद्धयासभाभ्यां स ह्यः क्रोध - 

नारुजते दरू मान् | खे लम्बशटे चाख् स्कन्धे केश 

घनादढते । बलयो भ्व, तरंज्गाभाः स्वः क्रोधजं जलम् । 

सफेन" वह्लाजञ्चौव ववै रजसाटतम् | हंसकालेि यथा 

व्योम्नि नौारभिव चन्द्रमाः । गोविन्द्भरविन्द्ाच्न 

दे षितोद्गारशीकरः । सफेनेवक्रगि नीरैः प्रोद्दयामास 
भारत! । खबुरोद्ध ता सक्तेन मधुकक्षोद्पाख्ड. ना | रज- 

सास हयः शब्ण' चकारारुणम् जम् | स् तवल्गित- 

पादस्तु तच्चमाणो धरां खुरः । दनान् नि्देयमान्तु 

केशी सष्णखपाद्रवत् | स संसक्तस्तु ऊष्णेन कशी तुरग- 

सत्तमः । पूर्वाभ्याद्धरणाभ्यां वै कष्ण" वन्तरूतःडयत् । 

एनः पुनद ख वल प्राह्ियोत्याचचं तः खरान् । रष्णन्य 

दानयो बोर प्रहारमभितौजखः। वन्नोख चाद घोरेण 

तीच्छदंष्रायुघेन वै । दथद्वाङभिखरः मष्णद्ध रुषितो 
खयः | सं लम्बकेशरशटः कष्ण > सह सद्त | रराज 

कोशो सेषेन संयुक्तः खं इवागुलान् उरषासोरसा 

इन्तसियेष बलवान् हयः । वेगेन वाडदेव्खय क्रोधाट- 

दियणविक्रमः। तखोत्पिक्रख बलवान् शष्णोऽप्यनित- 

विक्रभः | बाहमाभो{गनं दत्वा रखे क्रः समुदधव् | 



क्ेथि [ २२५२ ] कैभि 

स तं बाङमक्तो प लादितु' भेत् भेव वा| दशनेमल- 

निस्त : सफेन रुधिर वमन् । विधाटितम्यामोहाभ्यां 

कटाभ्यां विद्लोकतः ! अक्ति विशते चक्रो विद्ते 

कत्रजन्धने । निरस्तहसुराविष्टः शोखिताक्ग{जिलि चनः । 

छत्कणेप नषटचेतास्तु स कशो बह्चेटत | उत्तञ्चसकव् 

पाट्: गजं्यव संखत्धजन् | ख्वन्रादरं रोमा चरानस्तु 

नियलचरणोऽभ्वत् } कशिशकथिपिलग्नस्ु लष्णनाह्र- 

शोभत । व्याभुग्न इव चरमाँने चन्दर क्रिर्येवेनः | 

कोशो च छष्णसंसक्तः शरान्तगात्रो व्यरोचत} , प्रभाता- 

वनतञ्न्द्रः खान्नो मेरुसिवाच्ितः| तख सब्णंमुलोडध ताः 

कशिनो दशना सुखात् | पेतः शरदि निस्तोयाः 

सिताभ्वावयवा इव । सतु कोशो श्ट चान्तः कष्णेना- 

क्तिटकमेणा । स्वमजँ स्कायत' कत्वा पाठितो बंलकतदा । 
रू पाठितो भुजेनाजौः कष्णे न विक्लताननः | कौशी नद्- 

न्ह्ानःद्' दानवो र्व्यायतस्तद्ा | पिषूमानः स्तः 

श्ताद्रो शखर धिरसदमन | णं व्यङ्गोतवदुनिल- 
नाद्धं इवाचलः | व्यादिताखो महारौद्रः सौऽखरः 

कच्णबाडना } निपपात वयौ क्तो नागो दिविदली- 

लतः | बाना शन्तरे श्य केशिनो ख्पमावभतौ ! पशो- 

{रिव महाघोर निहतस्य पिनाकिना । दिपाद्पच्छ- 

शटा" रवे का श्िनासिके | के^शिनस्ते हिधा भूतें 

व्वङ्ध' रेजतुः सितौ | केजिदन्त्चैनय्यापि लप्य शु- 

शुभे भजः } ठत्तस्ताल दवार ये गजन्द्रदथनाद्डितिः । 

न' त्वा केशिन" युदरे कल्मयित्वा चं भागशः । कष्ण 

पद्चपलाशाच्तो इसंस्ततौव तस्थिवान् | त' इतः केशिन 

ष्ठा गोपा गोपस्ियस्तधा । बभूय् र{दिताः स्त्र हत- 

विज्ञा इतङ्ृमाः। दामोदरन् श्रौमन्त' यथास्थानं यथा- 

वयः । आम्धनन्द्न. रियं दसै पूजयन्तः पुनः पुनः” 
“वेशम्पायन उधाच ऋथाड्ान्तररितो विप्रो नारदः खगमो 

सनिः । प्रोतनोऽखि विष्णो | देवेति कष्ण ! कष्टेति 

चाव्रवीत् |. यदिदं इष्कर' कण्डं लत केशिजिषांसया 
त्व्यव केवलः युक्त निदि ब्म्बकेर्पि वा। ऋद्धं 
स्वनेन गोविन्द् कषणा य्टितोधितः। इयादस्मा- 
नहेनद्रोऽपि विभेति बलद्छदनः | कुरवाध्यस्य वपुषोर' 
केशिनो दु्टचेतषः| यच्चा पाटित' दे भजना- 

यतपवेणा |` एषोऽख खड्रन्ताय विहितो विश्यो 
 निना। यश्माक्तया इतः केशो तखादच्ासनं श्टणु । 

सःशवो नाम तस्मात् त्व ख्याति" लोकं गिरय" । 

केशिन. इत्यादयोऽत्र । “व्रिलोकात्मा सिलोक शः 

कोथवः कडा हरिः""विष्ण् स० । “प्रकाशनात् कथाः 

रश्सयस्ततः अख्ये इनि । ५ परमेश्वरे ६ वया दवय च ।५क 

शो केशा रश्यस्तदवान भवति काशना प्रकाशनाहे ति'” 

१२।९६। निरू निरूचगर “क श्यन्निः कशो विषः 

कोणे जिभर्तिं रोदसौ | कशो विश्च खटशे कंशोद्' 

ज्योतिरुच तेः" ० १०।१३६। !क चष्ठदा हृत्य व्याकतं 

यथा “कशो खंग्नञ्च विघञ्च विषमिन्य्,दकनाम विष्णाते 

विपूर्व ख सञाते: शदाधंस्य विप्ब्बस वां सचतेः | द्यण्वा 

शयिब्थत धारयति क शद् श्॑मिद्मभिरोहति क शीदं 

च्धोतिरुचते इत्यादित्यमाह अथाप्येते इतरे च्योतिधौ 

कं [शनो उचते धूमे नाग्निः रजसा च मध्यमः" कवा 

च तेषामेषा सारधायाभवतीषय्,क्घा च । “त्रयः क शिन 

चतुधा विचक्तते सुंवत्सर वपत एकणएषाम् । विश्वमेको 

अभिचषे शचीभि्राजिरोक्ख द्ये न ख्पम्'" ऋ 
१।१६४।४४। छगदाहृता ¡ व्याद्याताचैघा माष्ये 

“नके शस्व नयप्र र भ्िडुक्तास््रयोऽग्न व दित्ववायवः 

ते च चतुधा कले. काले विचक्षते विविधलच्चाः भूजिं 

‹ पश्यन्ति तेषा एयक एथक् का्यमाङ एधां मध्य एको- 

$ग्निः संवत्सरेऽतीते सति संवत्सर वपति दाहेन कश 

स्थानोयोषधिवनस्त्या द्कच्छ दनेन॒ नापितकाये" करो- 

ति यकः अन्धः आदित्यो विश्वः सवं जगत् शचीभिः 

खकोयैः प्रकाशट्ादिकमैभिरभिचर स्तः पश्यतिः 

एकस्य ॒वायोव्रौजिर्भतिरदबये दश्यते खैः न र्पः अप्र 

त्यच्त्वात् ्यर्थशब्द् टतिकम्पलिङ्क गम्यत इति ह न्याय- 

विदोषदन्ति' भार 

कैशिनौो खो केशाः तदाकार जटाः «न्त्यस्य इनि खेप । 

श्जटामाख्यां राजनि र चोरपुष्मीऽक्े (चोरकं क्षो) 

अमरः | शप्र शस्तकेशयुक्ताथां स्तिया, ्नद््पनलं 
प्रति दमयन्तीप्रे रिते धद तीभेदे “गच्छ केशिनि | जा- 

नी ह्हि”^एवसुक्तस्य केशिन्या नलख कुरूनन्दन” । “^ततः 

सा कशिनौ गंत्वा दमयन्त्य न्यवेदयत्" इति च 

भाग व०४अ० | कश्चपपल्नी प्रधायाः ५कन्याद््पे अपस 

रोभेदे । ““प्रधाऽ खत महाभागा देवौ देवभितः षरा. 

इत्य पक्रभे“क शनो च छबाद्कशचष्ठरता रजा नधी"” 

भाग अा०६५अ० । ईैपाववं तोरडचरीभेरे “गौरो विद्या- 

अर्थ गान्धारौ केशिनी भित्रसाह्कया 1 श्ाविल्रवा सह 

-र्वाक्ताः पात्या यान्ति षतः” भाग वर रद्०्ब 



केस 

ऽञअजमीटन्डपयल्लीभेदे | “जमीदोवरस्तेषां तस्मिन् 

वंशः प्रतिदितः। षर पुत्रान् सोऽथज्ननयत् तिद्धष स्तरीय । 

भारत । । क्तं मिन्यधो नीलो दश्मन्तपरमेठिनौ । 

क शिन्यजनयल्जङ्क खतौ ब्रजनद््पशरौ''ा०या०€४अ०। 

“खजमोढख् क शिन्वां जज्ञ जद्ध: प्रतापवान्” हरिवं 

२अ०। स्ठहोतन्टपभाव्वौयाम् “सौ होतिरभवज जङ्, £ 

केगन्या गभ॑सम्भः'” इरि वं° २७० । < सगरभार्यामेदे 

“हे भाग्ये सगरस्यास्तां तपा दग्धकिलिषे 1 च्छा 

विदृभदह्हिता कथिनी नाम विदधता | कोशिन्यद्त 

सगरादसमञ्जसमात्मजम्” इहरिवं०१६०। १०रापणमातरि 

केकस्यास् “ततस्तौ राच्चसौ जातौ कशिन्यां विच्रवः- 
खतौ | रावणः कुम ख सव्वं लोकोपतापनौ'” भाग 
७।३।४।२ । केकया नामान्तरभिदम् 

कैभो खली केश-गौरा० ौष्। शनोलोषचे राजनि° रभू- 

तके शोचे शअजलोमाउत्ते रल्रमा° 

केशोचय ष ६त° ! क असमे हेमच० 
कष्य वि कशाय हितः यत् । !कोशदितक्तारकोतत्जा- 

न्धा पादकं रपदा्ये | “तिलोहि पाके मधुरोवलिष्टः” 

द्र्य पक्रभे“खलन्योऽथय के श्योऽनिलङा गुरु” “केश्य रसा- 

यनं मेध्य काश्मयं" फलणच्यते' “क शग्रसादनौ (ककर) 
कष्या रजोजन्त॒मलापङा'” चन्ु | मधुररससेवनख 

के श्यत्व' तत्रोक्तं तहपकरमे“चकषष्यः क श्ोवखनुं '" इति 

इश्व रलष्णागुरुयि न° रेष्टङ्कराजे बुर राजनि° तयोः 

कर्थाहतत्वत् रथात्वम् । [क्तिः 

केसर न° क जले सरति ख-अच| केशरशब्दर्थे तन 

केसरवर न० केररेण किञ्चन दृखाति इ-अच। 

कुद्धमे | राजनि° । 

क(श)सराचल ए्भूषद्मसख कं सरे स्वितः कोशराकरतया वा 

स्थितः| दचछमेरूपवेते । तथ्य च मृर्ूपपद्मख कसि कः- 

खपे मर्यश्वतत्वात् तथात्व यथोक्त" विष्णु पु° “ज~ 

म्नहोपः समस्तानां दीपानां मध्यतः स्थितः| तदापि 

सेरनेय † सध्ये. कनकपर्वतः?" इत्य् पर करभे 

^भूषद्मषाख शैलोऽसौ किः कास"मिनः स्थितः | तयो- 

मध्यगता चेरुः कर्िकाकारस"स्थितः । भारताः केतु- 

मादाश्चः भद्राश्वाः कुरवस्तया। पद्मानि कलोकपद्मख 

मव्यादाद्ैव बात: इतिच विष्ण ० | “सोता 

(नदीपेजव जद्धखदनात् केसराचलाद्िशिखरेभ्योऽधोऽधः 

ऋ्लवन्ती'' भाग ५।७।८] 

[ २६५२३] 
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कोसुराग्त ए० ॐ जलनिमित्तं शरति अम्लो रभोऽख्य । 

बीजपूरके जन्दीरमेरे.जटा०। दर्भनेनापि जिद्धाया रसुनिः- 

स््लावकत्वाच्खच तथात्वम् | 

कसरिका स्तौ को जले सरति साधुक्ञारितया -दुन् च- 
ल्ृक.स° टाप् अतद््वम् | सहदेवीलतायां राजनि | 

कंसरिन् स्त्री कसरोऽ्यख इनि । १सिंहे र्बोटके च 
अमरःशधलुडधर' केसरि ददश" । स्तयां डोष् । 
शणुन्नागे ४-गक् सरे पु मेदि० । ५रक्तथोभाञ्चने रा- 
जनि० ¦ ६ इनूमत्पितरि ए" (क शरिन) न्द् दग्स् 

कोसरिसुत इ° ६त० । इन्मति तत्कथा क थरितथब्द् 
उक्ता कसरितनयादयोऽपि तवर्य ए*। [ चकौ | 

कं शब्द् श्वा पर० खक अनिट् | कायति अकारीत् | 
कौश॒क न° किशुकखेदम् ““एष्मफले बह्लम्'' पा० बहल 

सह्ात् तख न लक् । किं एुकषुषये “योषित् सन्व' थात 
क्ष्यं विष्ट चौदरोपेतं कौशुञुश्चापि इष्यस्'* छद" लुपि 

ठ किं्कमिव्ये व ताये न° [ये तच्छदट् उद्ा°दण्यम् 
कीकय पुरतन्खार्येऽख् बाऽ्न यादेरियादेथः । ककयशब्दा- 

कंकस एु-कौकसमस्वि सारतयाऽस्ता ख प्रच्ा° अख । !रा- 
चसे स्यां शाङ्ग रवा० रन कंकसौ । खा च रद्धमा- 
लिकन्याभेदे “राका पष्मोत्कटा चैव कौस च. शु{च- 

सिता कुम्भीनसी च इत्ये ताः छमालेः प्रचवाः छताः'रामा 

ख०£ैस५।सा च रावणादिमाता तत्कथा रामा-उ> € 

9 

“किंतु मां विदि ब्रह्मे! शासनात् पितरागताम् | कौ- 

कसो नाम नाश््ाहं शेष" त्व त्तातुमहसि । स तुगल्वा 

शछनिध्यीन" वाक्यमेतदुवाच ह | विज्नातं ते मया भद्रे ! 

कारणं यन््नोगतम् । छइताभिलाघो मन्तस्ते मत्तमात- 

म्गाभिनि ! | दारुणायां ठु वेलायां यस्मात् त्व भाश 

परस्थिता । श्टणु तद्यत् छतान् भद्र ! याडयान् जनयिष्य- 

सि। दारुणान्द्ारूणाकारान्दारसाभिजनमरियान् । प्रस- 

विष्यसि च्रोखि } राक्तसान् कर.रक्मयः। सा ठ तद- 

चनः चर्त्वा प्रखिपत्याद्रयोद्रदः | भगवन् नदान् 

पुत्रांस्वत्तोऽष ब्रह्मवादिनः । 

प्रसाद कतुः महसि । कम्यया त्वेषख्क्तस्तु विश्रवा छनि 

शङ्भवः । उवाच ककसी भूयः पूर्णेन्दुरिव रोिणीम् । 

पचिम यस्तव इतो भविष्यति शुभानने ! । सम वंशातु 

नेच्छासि श्यदुराचारन् 

सप, सधर्मात्माचन संशयः | एवसक्तातुसाकन्या राम, 

कालेन केनचित् ! लनयामास गीभव्' रच्तोष्टप' टा- 

खूषमर | दथसीवः मङ्ाददु नोकाञ्जनचयोपरम् | 
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ताख्बो्' वित्तम" महास" दीप्रम्षजम् । सखिन् 

जाते तनस्तन्खिन् सज्चालाकवलाः शिवाः। क्रव्यादा- 

चापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रुः | ववे रुधिर देवो 

सेषाश्च खरनिःसखलनाः। प्रबभौ न च सूरये महोलका- 

श्चापतन् भूवि। चकम्पे जगतो चैव ववुर्वांता : सुदारुणाः| 

अच्तोभ्यः कुभितदयेव दरः सरितां प्रतिः । अथ ना- 

माकररोत् तद्य पितामहसमः पिता । दृशखीवः प्रष्तोऽयं 

दशसौपो भविप्यति तस्य (तनन्तर' जातः कुञ्भकर्ण- 

मद्ाबलः | प्रमाणाद्यस्य विषुल' प्रमाणं नेह विद्यते | 

तनः सूखा नाम संजन्ने विलतपनना | विभौबणश 

घमत्मा केकाः पद्मः इतः'' । । 

कोकेय एर केकयान राजा अण् यदेदिथःरेथ; । को कय 

देशन्टप कं कयशब्द् उदाहरःणादि। तखापत्यम् अण् 

. डीप । रभरतमातरि सत्लो “कक योशङ्कयेवाह पलि- 
ककय शोकष्णः 

ष्ट्य् ̀ कोक यौतनयः 

तच्छद्मना जरा" “दूषयामास 

पायेवाछुभिः “खुत्वा तथाविधं 

पितुः" रधुः 
१ र । 
करज ए५.कुटज+षए्षो° | कठजटच्त भावप्रकाश इति शब्द् 

कलर मः भावप्रकाथे तु कुटजः कुटजः इत्यत्र पाठः 

कूटजशन्द् दश्यः ४ 
> = रिव 
कटभ प अस्रभदे तत्कथा हरिव ५ देख ` - 

““अद्धमादौ पुराणेन सं{चलप्रा पद्मयोनिना । माञ्च सत्वा 

शतौ पवः शमय हौ महारो । कथेच्तोतोभवौ हः 

हि विष्योरख्य महाबलौ: । माखन प्रस्दप्रतः काषटकुद- 

सभी स्थितौ । तौ विवे खयं वायुर हमणा साधुचो दितः | 

तौ दिवं ऋछादयन्तौ ठ बदटधाते महहाङ्रौ। वायुप्राणौ त॒ 

तौ ग्टह्य ब्रह्य परिर्टशच्छतरेः | एकं खदुतरः मेने कठिनं 

बेद् चापरम् । नामनी त॒ तयोचक्रो सवितुः कमलो- 

दवः । स्डदस्वय मधुनाम कठिनः क टभोऽभवत् |. तौ 

दैत्यौ रतनामागौः चेरत्ेलदपतौ | सर्वभेकार्णवः 

लोकः येष् कामौ सनिभयौ | तावागतौ समालोक्य न- 

द्धा लोकश्रितामहः | एका यवाम्च्,नि चवे तत्र वान्तरघौ- 

यत} सपद्मा पद्मनाभख नाभिमभ्यात् सषद्विते । रोचया- 

माख वसति' गुद ब्रह्धा चतन्स खः | ताहुभौः अलग- 

भस्यौ नारायखपितःमै | बह्धन॒ वर्धगणानपद्च 

शयानौ न चकम्पतुः । अघ दीधय कालखं ताबुभौ 

मधुक टभौ । द्याजन्नतुस्सदे शं यतर जनना व्यवर्टितः । 

बदा तव्ड्ूतै घोरौ महकायौ उरार्दौ । ब्रह्मा 

| २२५४ ] 
ह] 
कत 

ताडितो विष्णु; पद्मनालेन तै एरा! उत्पपाताशु शयनात् 

पद्मनाभो महादतिः । तदय] इमभवद्धोर' तयोस्तस्य च वे 

तदा | एकाणैते तदा लोको न्रौ लोक्ये जलतां गते) त- 

दाभून्त खल युध" वेस सहश: | न च तावरौ 

युद्धं तदा चरमलवापहः । अथ दीष कालस तै देत्यी 

यु्दम्मंटौ । ऊचतुः प्रीतमनसौ देव" नारायखं प्रभम् । 

प्रीतौ खस्तव युद्धेन क्ाष्यस्व' च्छन् रावयोः। चाव 

जह्हिन यतरो सलिलेन पर्डिता। तौ च तङ् 

च्छत्व प्राभ्रयाव रोत्तम ! | यो यां युधि निर्जेता, 
तखावां {हितौ नौ! सत् ग्टह्य टधे दोभ्यं 

देव्यौ खमपोडयत् । जन्मदुनिध्नद्धापि, तावुभौ मधु- 

कटभौ । तौ हतौ चास् तौ तोये वरु्यामेकताङ्तौः । 

भेदो छरचठदहत्यौ मथ्यमानौ जलोभिभिः। मेदसा 

तच्जल' व्याघ्र" ताभ्याक्षन्तदं से ततः । नारायखद्य भभ- 

वानद्धजत् ख पुनः प्रजाः| दैल्ययोम्प^दसा दन्ना मेदि- 

नोति ततः श्ता । प्रभावात् पद्मनाभस्य शाश्वती जगतो 

छता*' | 

कौटभजित् प° कौटभ' जितवान् जि-भूते किप् । विष्णौ 

अमरः तद्धधकथा च कौटभशब्द उक्ता ““खदरमाच्जि 

क टभजितः शयनात्" कौटसदिष् इत्यादयो ऽप्यत्र ““तनौ 

मरुस्तत्र न वोट्माहिषः'” मावः ६त° । कैटभारि तलनार्ये 

अपरः । कोटभगतु प्रम्टतयाऽप्यत एण 

कौटभौ स्त कौटभे कौटमनाशकाले स्तुन्धा अण॒ डीप् । 
महाक्षाल्याम् योगनिद्रायाम् । ““यामस्तौच्छयते हरौ 

कमलजो हन्तुः मधृकटमौ'? महहाश्षालीध्यान" तदर्धे 

तदाः स्तुतिरक्ता । ततरलु{तञ्च “योगनिद्रां यद् विष्ण्, 

अंगद्ये कार वीरे आस्तोयं रेष्शयन' कल्यान्ते भग- 

यानप्रभुरितिलय् पक्रम्य देवीमा हात्र दूर्भिता। 

लौ टभेश्वरौ स्त्री ^“कौटभः निहत त्वा ग्टद्धीता तत्परौ 

यतः। तेन खा गौयते देवी एराखे कौटभे श्वरीतिदेवीषए 

४५अ० उक्तनिरुक्तियुक्रायः इर्मायाम् 

ददथ इ° किट लासे वञ् कटं राति अदितिक्तलात् 
रा+क स्वाथे ष्यज। १भ्.निष्यो, अमरः रकटफचे, 

रद्ममा० देपूतिकरन्गे ४मटनच्क् < राङनि° 

कड ए० बैटर्य+एषो° | कैटर्य्यशब्दार्ये राजनि 

कीतव न° कितवस्य भावः कशं दा युवा० अण्| शादे 

रदयूते शेद्ं मच्णौ राजनि स्ते कर | ४कितवे ५. 

ईदतका रके 9धच्ूरे च ए* “क तेनाप बा बुद्ध 
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वा नाम्यतां धतुः" भागवर ऽद्य | न्टी्य यत् कैतवं 

पार्डव ! तेऽवशिदम्'' भा० स ६२अ० । “यद्वो चः 

स्तद्केमि कं तवम्" कुमा० 

 कौतवेव ए कितवायाः अप्य ठञ् । चंएुमन्रुपठते उलूक 

त्त तुयभेरे (लूक : कतवेयश्च वोरश्चांणुमतः सुतः?" 

हरिवं०९<अ० । बा० अग । कत योऽप्यत ५उल्कः गच्छ 

कौ तव्य } पाण्डवान स हसोमकान्'' भा० २०५९ अ० । 
केन्दासायन एसी किन्दास युवापत्यम्, ₹रिता० फक् । 

निन्दितदासदखय यून्यपत्ये 

केन्र लि किच्वरः तच्नामवषमभिजनेोऽख तक्तशिला० 

अञ् । पितुदिक्रमेष्य !किन्नरवषेव।सिनि । किच्नरसे दम् 

अण् | जि एुरुषसम्बन्धिनि लि» उभयल्र स्तयां डप | 

कौमुतिक पुर कित इत्यर्थात् आगतः ठक् | किरूतेत्यथेतः 

प्राप्ने न्यायभेद ।' यथा वह्वायाससाध्यक्मरुमधख अल्या - 

याससाध्यकमं साम्य तच्धायासद्भेवन्यदष्य य् । 

ोरलेय व्रि<करकानां राजा बान्ढक | कंरलदेशब्छपे ^~ 

समोजास्तथा शाल्वः करणेयञ्च कौशिकः" इरि व०९<अ० 

केरव न° के जले रौति र्-अच अलुक् सु करवो हस- 
स्तख प्रियम् अण । {कुखदे, शक्तोत्यले, अमरः र्थौ . 
पु कौ तबे न° मेदि० । ““जाखत्कलं कौरवध्वःसं ह~ 

सयते षया मनसाम् ह्ञासिनो "मानसे" चन्द्रालो० । 
9 ५५ 1 

^“ नाथ ! सम्य केरवकुलं व्योमान्नमालम्बसे'" रङ्ग 

टः । ततः पुष्करा० नि डप् । करविणी कुरुदयु- 

क्ञलतायां ततूसनृष्े च स्त्री । 

क रविणोखग्छ खम कमला० खग । कृच्चदलतासमूे 

कंरविणौफन्ल नण्दत५ | (वेत) षति ख्यत कु्दनोवीजे 

करःउन् पृ" कथं प्रकाश्या (ऽल्यथय \नि चन्द्रो शब्द्मार 

कोरवो स्तो केरषछ श्रिया अच्य डोप । {चन्द्रिकायां मेदि° 

रमेथिक्रायां खज शलि° [स्वाथे खण | स्यावरविषभेटे हेम °; 

करौ राटक पु किर पच्येलभूमिमटति अरट--ष्् लद नतः 

रात प° किरात व श्रः श्वार्ये अण | १बलवत् पुरु 
क्रिरातदेभे (प्य नदेशे ) भवः अच । रभनिम्ब शब्द् च” 

रशम्बरचन्द्ने न° राजनि० भूनिम्ब पु राजनि । 

किरातम् च् । ५किरातसम्बन्विनि ति “कौ रा- 

त' बेशमास्थायः” भाग्व० २९२०. । 

कराल न° किर" प्यं न्तभमिमलति अल-अण उप०्स° ततः 

सार्य अण् | १ विडङ्ग द्यकम् । गौराण्डीष्् | रकैराली 

तत्रार्थे शो राजनि° । 

१.९५ 

[ ९२५५ | केला 

कलास ० के जले लासो लसन दप्रिरख अलुकस° केस" 
स्फ टिकस्तधो व शुभ्डः अण्, कलनां समहः अर् 

कौलं तेनाद्यतेञत् डास-आधारे घञ वा| शिवक्वेरयोः 

स्याने पव्वंतमरे। सचटृह० संर क्र विभागे न्त 

रद्टाहक्तः ““उन्तरतः केलासोहिमवानु गिरि ४वश्रा- 

ख” | स च पलकासमौपस्थितः “अलकां समया चेष 

कौनासः शङ्करालयः' काभो० {० | तत्खलच्पञ्च 

“रवऽ २१७अ० वखिंतं यथा 

“नन्द्रचोयिखरः, स्फाटिक प िभिचचितः। वलग - 

निरालम्बे स्र्गोपम इ्वाबभमै | सह ष्टद्ग-व कौलासः 

शिलाघादविभू षितः । तोरथेचव निषिद्धः प्रांशुभि- 

सौव पादपैः प्रवादयङ्धिगन्वष्वैः किरश्च प्रगाय. 

भिः । देवकन्याङ्गहावेच परकौडित वावभतौ । सपुरः. 
व्वाद्यमौतेच नटय च्चाभिनयोलै; | ष्ट्रः सुप्र 

हापैख कौ लासो सटन्मैते'" | 

संध विष्ण्.नाभिपद्मस्छ गभः रपत्वं इरिं० २०२ ० ` 
वखिंत यथा 

“तद्धिन् हहिरणं मये पद्मो बह्योजनवि स्तते । स्वं तेजो- 
गुणभये पार्थिवैरंच यायते । तच्च पद्मः एराण्ज्नाः एय 

वौरूइरुत्तमम् | नारायणात् सूतृपच्च ' प्रवदन्ति मड 

यः| यातु पद्मासना देवी तां वं परिचच्तते। येत् 

गभी इः राः सारास्तान् दिव्यान् पच्च तान् विदुः । हिम 
बन्तञ्च भेखञ्च नोल" निषधभेव च । क लासः क्रौ ्चवनशच 
तथारद्िः गन्धमादनम् । पुण्य' लिशिखेर' चैव कान्तः 
न्द्रभेव च । उदयञ्च गिरिर ठ" विन्ध्यसस्तञ्च पवय तस् । 
रुते देवगच्णानाञ्च सिद्धानाश्च महात्मनाग्न | आच्या 

सवेभतानां 'पण्याः कामयुज्ऽदरयः । रतेषामन्तरो देश्ये 

जम्बूद्दीप दति ख्डतः?? | 

कंलासप्रमाणञ्च भाग० ५,१६,२२, उक्नं यथां ^जढ- 

रदेवक्खौ भेर' पूव्ये'ण॒दादशयोजनसहस्तरूदगायतौ 

दिसहख्टयटङ्गनै भवतः एवमपरेण पवनपारिपातौः" 

दलिषेन कौलासकरवोरौ. परागायतौ' | 

पाण्ड़रभेधाभं कोलासन्च नगोत्तमम्” हरि० २२ ६० । 

“कलासख तिद्शवनितादपेणसखानिधिः स्याः” मेध ` 

कंलासनाध घु स |. शिवे रवेर च ““कौलासनायथं 
तरसा जिगोषुः'” रषः । कौन्ल -सपत्यादयोऽप्बत । 

केलासयात्रा रलो कौलासयात्रामध्िरय कतोखन्यो खर् 

आख्यायिकायां तख लुक्| हरिवंशा नगते “(किमः 

८५ शुभ्व ० 
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भंगवान् विष्ण् ढे वरेवे जनादन । गतः कलासथि- 

खरसालयं शङ्करस्य च” २६४ अध्यायावधिके २८१अ- 

ध्यायप्यं न्ते खन्धे | रपसं हारे अनक्रमणिक्नाध्याये 
, “के लाखयातः कण्ण परक वधस्तगा” ९यय् क्त तेन 
मौ पस्तकं कौ लासयालरायन्यामावः प्रामादिक एव 

कोन्ामेाकस् पु कं लासभ्रोकोयख । १शिवे रवेर च हेम द° 

कौ वत्तं सत्ती के जजे वत्तंते हत-अन्च् अलुक स« ततः 

सला्थे अण् । ““निादो मागर ते दाशं नौकम्म जो- 

विनम् | कंवल भितं यं प्राह्धरा्यौवन्तं निवासिनः" 

मनक्राय-(जेरे)घीपरजातौ । ““ाह्नष्णेन अद्रायां जातो| | 

निषादः प्रागुक्तः प्रतायामायोगव्ौ मागेवं दाशा- 

परनामानं नौवयशरहारजोविनं जनवति | चावतं 

~ देशवासिनः. तं कं वत्तं शब्देन कोत्या” इद्ध, 

कौ वत्त मुस्तं न° को जले वर्तते टत-अच ्ंलुक० खा 
अर कर्पर ° । हस्तकभेदे (क छचरिया) चन्द्र स्वाय क। 

तत्राय भरतः [प्रधि लताभेदे वद्रङ्गायाम् राजनिर 

वी वच्तिकास्त्ो के वर्तभ शवायै कन छलः । मालउदेय 

क वन्ति मुलका न° | कवयः कं वत्तं पठ्याः भियं खसतकं 

संत्नायां ““डन्रापोः'” पार वा छष्ठः। कवत छस्तके 

हललाभावे क वरत्तिसतकमप्यन (क चरुया) ख्याते छस्त- 

कमेदे भरतः 

कलै वसो स्न के जले वत्त॑ते डत-अच्च अलुकंस० के वन्तांजलस्वा- 

सव॒ खाँ अण डोप । (के रिया) ¡रलश्भेदे वेदय- 

कम् पुयोगे छप। रक वर्त पद्याञ्च [ विद्ध रतमा 
वन्न न° क वलते वलनं "अलुक् स° सतां णा । 

कवन न° कं वलख्य भावः ष्र् । १ऋव्यन्तिकदुखविनमद्पे 

सुद्किमेदे नत् ख् पसनत्त्वादिक।रणःशनि च | 

स्यद् शितानि यथा^“पुरपोस्ति भोक्त, भावात् दवल्यां 

म्तेच.^इतद्वास्ति पुरुप द्याह कवलं प्रत्त 

श स्तलाराणां महर्गृणाद्ु दिव्यलोचनानां कवल्धद्धा्य- 

लिकदःखल्रयप्रशमच्चगं न बृद्धादोनां सम्भवति तेहि 

दःखाद्याव्मकाः कथं स्वभाबाददियोज{यतु' शक्यन्ते तद- 

निरिक्रसय त्वतदात्मन आत्मनस्ततो वियोगः यक्यसम्पा- 

दः तच्त्द वल्यां प्रदत्ते रागमानां मडर्प्वुपाञ्चास्ति 

तक्त्वकौ खटी 

५“करौ वल्य माध्यस््य` द्र त्वनकन्तेभायद्च'' सा०का० 
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बद्याद्धर्िरिक्र श्रात्मति सिम्" 

५श्रात्यन्तिर्दुःखत्रयाभावः कल्यं तञ खभावारेव 

श्ल शुरटत् इष्ठ ः खम हरा इतत्वात् सिद्धम्” जौ 

कोवं [२२५६ 1] 
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“पुरुष द्र्भनांये कदल्या तथा प्रधानस्य” कार 

“दुर्बदरापेच्वां दयति पुरुषस्य क वल्डायेम् । तथा 
हि प्रधानेन ष्पः पुरूषस्तद्वतं दुःखल्रयं खात्मनवभि- 

मन्यमान: कंवन्द्यं प्रायेयते तद्व सत्वपुरषान्यता- 

ख्यातिनिवन्धनम् । न च सत्वपुरुषान्यंताख्यातिः प्रधा- 

नमनरेखेति कंबलाय पुरुषः प्रघानमपेक्ते । अनादि- 

स्वाञ्च संयोगगपरम्यरायाः भोगाय संयुक्तोऽपि कौव- 

लयाय पुनः संयुज्छते इति दुक्गम्”' त° कौ° विषटतञ्ं- 

तेद्ख्ाभिः "“य्वह्टितिमपि पुरुषेति पदं कोतल्या 

चभिन्यनान्वे तो याख्यातु' एरुषथापेच्वा व्यापयति पुरुप - 
ख पेतामिति प्रजरति रेष; | कवचं कवलोभावः 

ख च अतुभूवनानद् बुदधिधग्बख इःसवल्यसवुं विनाश- 

णव, तदयं तह थेन एर्षसयर प्रयचेच्वा | तथा हि 

दष्टविष्परच्छया इृषटसाधनाय प्रवत्तमानो दष्टः | पुरुषञच 

अकरन्यतुमृयमान दुःखलरयं जि हांइस्तत्मरिहारसाध- 

नमर्थयने इःखबवाभिधातद प्ररतिपुरषथिवेङाधीन इनिः 

प्रतं विमा कथङ्कारं एरुथश्ःङूर दभान्ननि प्रतौयादितिं 

इःखलयाभिधा तायभेच्ष्टो < श्ःनशाधनत्वेन पुरूष्ख 

प्रलयपेच्ा'" । 

""सम्यग॒द्तानाधिगमाद्म््ं ,दौनासजारणपराप्नौ | तिष्टति 

संस्कारवशाशक्रष्जभिवद्धुतथरोरः'” सा० कार । 
““तच्वसा्चात्कारोदयादेवानादिरष्यनियतपिषाककारोऽपिं 

कषां पयप्रचयोद्ग्यदीजभावतया न॒ ात्वादुप.गोगल- 

चण्णाय फलाय कल्यते । क्तोथसलिलाःसिक्रायां हि 

बुद्धिभूमौ कमं कोजान्य रं प्रचचवतं तत््वन्ाननिदावनि- ` 

पौतसकलक्े यसलिलायामूषरायां कुतः कम्म वोजानाम- 

ङ रप्रसवः | तददखक्त' धम्म दौनामकारणप्राप्राविति 

अक।र षत्व गाप्राश्ित्य्ध; । उत्मच्च तच्वत्ताने ऽपि च | 

संखारवशार्ति्ठात यथोपरतऽपि कुलालव्यापारे चक्र . 

वेगा द्यसंस्कारवशाद्भ्चमत्तिढठति कालप कवथत्पर- 1 

तेः संस्कारे निरयं भवति , शरीरस्थितौ च प्रारव्छ- ` 

परपाकौौ धमाध मै संस्कारौ । तथाचाचुश्रयते 0; 

गेन त्वितरे चपयित्वाय सब्यद्यते'" इति ““तावदेवाख ¦ 

चिर यावन्न विशोोच्छेऽथ शषम्पद्द्धे” दति | प्रचीयमा- 

खाविद्याविशषचच संख्कारस्दथात्तव्धामण्यं ब्ग, त्रोर- 

स्तिष्टति'" त° कौ ° विदतनेतदश्पराभिः- | 

“इतरे उतपन्न विवेकन्नानाः भगेन प्रारव्धकम््ा णोति रेषः 

च्पयित्वा नाशयित्वा समाग्ब ति यावत् अथ-प्रार्क्ञ- व 



दोव [ २२५७ } केव 

म्प्षयाननर' सम्पद्यते बन्धश्छून्यवया केवल्यभाजनता- 

ख्पेण सम्पद्यते । अख--उत्मन्न मिवेकन्नानस्य तावदेव चिरं 

कवल्यध्रप्नौ विनम्बः, यावत् विभो प्रारव्धङ्ग- 

भिरिति रेषः विमोच्य ततोरक्ति' प्राप धतोधधः । अथ 

प्रारब्धा मो चनानन्तर सम्पत्स्य कं वल्यद््पेख सभ्यन्नो 

भविध्रतीचधः” | 

“प्राप्ने शरौरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानधिनिदत्तेः । दे- 

कान्तिकमात्यन्तिकशभयं केवल्यमापोति'? स)° का० । 

““आनारब्छविपा कानां तावत्क म्रा शयानां तच््वन्तानाम्निना 

वीजभावोदग्धः प्रार्ब्धािपाक्षानां द्पभोगेन चये शति 

परार शरीरभेदे भिना चरिताधल्यत्क तप्रयोजनत्वात्- 

प्रधान त पुरुषं प्रति निडत्तावेान्तिकमवशवम्भावि 

आच्यन्तिकर्भिनाचोन्युभयं कवलं दुःखल्रयविगसं प्रा- 

प्नोति पुरुषः" त° कौ० {षटतद्च तद्द्याभिः 

“ज्ञानाग्निः सवैकर्म्पाणि भख्धसात् कुरतेऽच्ल्,न ! षति 

५मा भुक्ग क्षौवते कम्पा कल्यन्नोटिशतेरपोति” यास्नयोः 

प्रारब्धा प्रारब्ध ङम्ब्ं विषय कत्वे न च्याक्षयौ व्यवख्या-पता- 

विग्याशयेनाह तच्चा नाग्निनेत्याटि'" | 

पातञ्जगेकरयल्यपा दैवल्यकारसक्का ततृस्वद्पश्च्ठं यचा 

“िगेष्दर्भिनच्ामभावभा वना निटत्तिः”स्° । “यथा प्राह- 

नि णाह रखा देन तद्वोजसत्तानुमोयते तथा मोच्चमागे 

श्रश्खेन यख रोमहर्षाश्.पातौ दश्यते तत्राप्यस्ति वि- 

ओषदृशचनवीजमपवर्मभागोयः कम्म्रांभिनिर्वन्तितःमतखतु- 

भोयने तसरात्रभावभावन- स्वाभाविद्धौ प्रवरंतते यसया 

भादाष्ददखक्त सभाग क्ता दोषाद्ये घां पूर्वं प्ते रचि- 

भवन्यरूचिञ्च निख'मे भवति तल्लात्मभावभावना कोऽह- 

मासं कथमहमारं, विं सिदद" भे, कथ' खिद्ह्ं, के भवि- 

घाम, दूतिः सातु विरेषदथिनो निवर्तते कुतः चिन्त 

ख्धोवैष र्धिचल्लः परिष्यामः पुरुषच््वसत्यःमपिद्यायां 

शुडदधिन्तधम्परपैराषटट इति ततोऽसगराक्भावभावना 
कुशलसयरं निवैते इति" भाष्यम् । 
“तदा वितरैकनिच्न' केवल्यप्रा गभारश्चिततम्'” ° । 

“तदाग यदस चित्तं विष्वप्रागभारमन्नाननिन्न- 

सामी नदसय्रान्यथा भवति कवल्यप्राग भारं विवेकजन्नान- 

निग््रमिति'" भाष्यम् |. “प्ररु ख्यतनेऽप्यकृसीदश्य सवया 

विवेरख्यातिषेषक नेवः समाधिः” सू° 1 “वदाय बाह्यः 

प्रसं ष्यानेऽप्यकशीदस्ततोऽपि न किंचित् प्राधेयते तलापि 

वरक्रश्य सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतौति संखा. 

रोजाना प्रययान्नरार् त्म्यन्ते तदा धनं - 
नेषोनाम समािर्मवति'' भा | “ततः क्ञोश्कस्ं- 

निड्तिः'" ख० । “तज्ञ माद विद्यादयः क्तो शाः समलक्राष 

कथिता भवन्ति कुथलाक्रशनाच्च कम्पाययाः सभृलवादं 

इताभवन्ति ल शकम नि्टत्तौ जोवद्ने व विद्वान् बि्क्तो 

भवति कचात् १ य्यादिपव्ययो भव्ख कारणं नहि 

चोणविषय्यं यः कञ्चित्क नचित् कचिच्जातो दष्यते'?भाग। .. 

“तद् सपर णमलापेतद्ध न्नानघानन्त्य' न्ने यमल्म्'' ० 

“सर्वः कं शकम रणे तम्तख श्ञानस्धानन्तय भव 

ति तमखाभिभ्तमातन्नान सत्व कंचिदेव रजसा प्रव- 

वितमुद्टित' सरहणसलथं भवति तन्न यदा सरा 

वरणमलेरपगतमलम्भषति तदा भवत्यख्यानन्त्य' च्नानखा 

नन्त्याजन्न यमल सम्पद्यते - यथाकाशे खदयोतः, 

यले दमुक्रस् “अन्धोभणिमष्यविध्यत्तमनङ्कलिरावयत् । 

अद्मोवस्त' प्रत्य् इत्तमजिह्खोभ्यपूजयदिति” भा० | 

“ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाश्चिगुं ्यानाम्'" ० । 

“तद्य ध्र मेवश्ोदयात्क, तार्थानां ुानां परिखाम- 

ऋमः परिसमाप्यते न ह्ि रतभोगापवगँः परिषमाप्र- 

आमाः चमप्यवस्वातसद्छ हन्ते” भा० 

“ष्वाधिकारक्रमसमाप्रौ केवल्यमृकतन्त् स्व्पमव धाय ते'"भा० 

“शुरूषाथगुन्यानां शुखानां प्रतिप्रसवः कव्यं सद््प 

प्रतिष्ठा वा चिनिशक्किरिति'? छ° | रतभोगापवर्गायां 

इरुषाधेशन्यानां यः प्रतिप्रसवः काय्यं कार णाब्मना युखा- 

नानत्केवल्यं खङ्पप्रतिटा पुनग द्सत्वानभिसम्बन्धात् - 
रुषस्य वितिशक्तिरव केवला तश्याः सदा तघैवावस्यान' 

कौवलभिति'" भा°। 

^कवलद्पावधारणपरसय ्डनस्यावानरबङ्कतिमाह 

गु्णाधिक्रारेति रुषाथशन्यानां ु्यानां प्रतिप्रसवः कं- 

ल्ट खद्छ्पप्रतिष्टा वा चितिशक्तिरिति कुतः कर 

खोयतया रुधाथेशून्यानां यः प्रतिः सवः सक.रथे प्रधा 

ने लयः, तेषां काय्यं कारखाद्मनां गुणाना बु्रलानस- 

माधिनिरोधसंस्कारा मनसि लोयन्ते मनोऽल्ञितायाम्, 

अश्षिता लिङ्ध, लिङ्गमलिङ्क'"इति योऽयं गुखानां का- 

्य॑कारणा्मकानां प्रतिरर्गः तत् कं वल्य, यं कञ्चित् पुरुषं 
प्रति प्रधानख मोल्तः खद््प्रप्रत्ा पर्ष वा सोच 

इत्याह | स्वपति | अस्ति हि महाप्रलयेऽपि श्प 

प्रतिष्ठा चितिशक्गिनः चासौ मोच त्यतः श्राह एनः 

रिति सौल १तिगन्दः याखपरिसमःपौ "वः, विवर खम् 
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केदान्तिमते ऋअविव्याकल्यितदेहादिप्रपञ्चनिटत्तौ र्य 

इितोयजह्यभावा प्रतति्पे केवलत्वे च । तञ्च केवलं 

दिषिक्षं जीवनरखाक्िवि दक वल्यञ्च | तत्र॒ जीवन् - 

क्रिलच्चणम् विस्तरो जवन क्त शब्द् वक्तरते दिग्भाल 

मलाभिधीयते तल्ल॒विञकच्ड़ामण्ौ जीवनुखक्तलच्तण 

खक्तोक्त' यथा 

, “विन्नातब्रह्मतक्त्वश्य यथापू" न संद्तिः। अस्ति 

चन्र ख विन्तातब्रह्यभावो बहि खः । प्राचौनवासनावे- 

मादसौ स'सरतोति चेत् | न सदेकत्वविन्नानाम्बन्दी- 

भवति वासना । न्यन्तकाषकद्यापि इस्तिः कुण्ठति मा 

तरि। तथैव ब्ह्मखि ज्ञाते पूर्णानन्दे मनोधिणः। 

निदिष्यासनदह्ौनख बाद्यप्रत्ययदृष्यते | ब्रवीति ति. 

रेतस प्रारब्चफलदशनात् । इखाद्यदुभवो यावत्तावत् प्रा- 

रव्धमिषयरते । फलोदयः क्रियापूर्वौ निषक्रियो न हि 

कत चत् १ । थहब्रह्मोति विज्ञानात् कल्सकोटिश्रताजिं- 

तम् । सञ्चितं विलय याति प्रनोधात् सखप्रकमम्र वत् । 

यत् शत खप्रवेलायां पुण्य वा पापर्ल्वणम् । छप्रोयि- 

तद किं तत् खात् ९ स्वगौय नरकाय वा. खमसङ्ग- 

खदासौन' परिन्नाय नभो यथा| न द्विष्यति च यत्- 

ङद्धित् कट्ाचिद्धाविकमेभिः | न नभो घटयोगेन ष- 

गन्धेन लिप्यते । तघाक्रोपाधियोगेन . तद्ग मैव लिष्य 

ते । ज्ञानोदयात् एराऽऽरश्चं कमे ्तानाच्र नश्यति | अ 

दच््वा सफलं लच्छरूदश्योव्द्धटवाणवत् | व्याश्नवद्या 

विनिष्क्तो वाणः पञ्चात्त, गोमतौ । न. तिष्ठति छनि 

कयेव रच्छ केगेन. निभरम् । 'प्रारव्छ बलवत्तर' खलु 

विदां भोगेन तद्ध चयः सम्बगन्नानङ्क तानेन. विलयः 

प्राकसद्धितागामिनाम् । बह्भात्म क्यमवे च्य तन््रयतया वेः 

शषेदा सं स्थितास्तेषां त तय" नहि कचिद्पि ब्रह्मोव 

ति निगु णस् । उप्राधितादातनगुविहीनकेषलब्रह्मात्मने- 

वामन विशतोनेः । प्रारब्ध सद्धावकथा न युक्ता खभ्राधे 

सम्टञ्कथेव जाप्रतः| न हि प्रबुद्धः प्रतिभासे 

देषोपयोगिन्यःप च प्रपञ्च । कगोन्यह्न्दां ममताभि- 

दन्तं किन्तु खय" तिर्टाति ज्ागरोण । तदाऽख्य निथ्या- 

यसमयेनेच्छा न संय्द्स्तच्जगतोरयि दृष्टः ॥ तवाचुद- 

त्तियैदि चेन्क.षा्े न निद्रया शुक्त इतीष्यते भर्बम् | 

द्वत् परे (ब्रह्मणि वसं मार: सदात्मना तिष्ठति नान्य 

सीच्नते । स्पू(तियेया खभ्रविलोकितार्ये तथा विदः प्राश- 

नमोचनादौ 1. काणा निभितोदेह; प्रारश्च' तख 

५ 

कव 

कलयताम् ¡ नानादेरात्नो युक्त' नेबात्मा कभेनिमितः | 

अजोन्यः शाश्वतच्च ब्रते उतिरमे।धाक् । यदात्मना 

प्रारव्छः स्ष्यित 

स्थितः| देहात्मभावो मैवे 

विष्ठतोऽख कुतः प्रारव्धकल्यना । 

तदा सद्ा देहात्मना 

प्रारब्धः त्यज्यतामतः। शरीरस्यापि प्रारव्छकल्यनाभ्वा- 

न्तिरेव हि । ऋष्यस्य कुतः सत्वम् ९ असन्यख कुतो- 

जनिः ९। अज्ञातस्य कुतोनाशः १ प्रारव्छ भसतः कुतः १। 

न्ञानेनान्नानकाययस्य समल लयो याद् । तिहत्यय' 

कथं देह ! दत शङ्कावतो जडान् | समाधातु बा- 

दादा प्रारब्ध वटति खुतिः। न तु रेहादिरत्यत्वतबो- 

धनाय विपञ्विताम् । परिपूरंमनाद्यन्तम प्रभेयमविक्रि- 

यम् | एकमेवाहय बह्म नेह नानाल्ि किञ्चन । सद्ष- 

न' चिद्धन नित्यमानन्द्षनम(्रियम् | एकमेवादयः ॥ 
न्द् # 

नेह नानास्ि किञ्चन | प्र्यगेकरस' पूणंमनन्तः सवै 

तोखखम् | एकमेवाद्यसित्यादि । अद्ेयमलुपादेयमना- 

देयमनाश्रयम् । एकभेवादइय मित्यादि । नि्ुखं निष्कलं 

स्च्छा' निगिकल्य' निरञ्जनम् | खकमेवादयमित्यादि । ` 

अनिष्प्यखद््प 

दादयमिन्यादि । सत्सद्छङ्ग स्वतः सिद्ध शङ ब्- 
इभनौटश्यम् | एकमेवाहयमित्यादि | निरस्तरागाञ्च निर" 

स्तभोगाः शान्ताः सुदान्ता यतयो महाननः । विन्नाय 

यन्छनोवाचामगोचरम् । णएकमे- 

नक्व' परम" तदन्ते प्राप्राः परां निदं तिमात्मयो गात् । 

भवानपौद् परतन्त्वमात्मनः खद्छपमानन्द् घन" विचायं | 

विधूय मोह स्वमनःप्रकस्षित' छक्तः शतार्यो भवत प्रबु- 

इः । समाधिना साविनिडलात्नना पश्यात्मतन्व' स्फ. 

टबोषच््ुणा | निःसंशयं सम्यभवेजितसे चछरतः पदार्थो 

म पुनर्विकल्पते । खस्य विद्याबन्धसम्बन्धमो चात् सत्या 

मानन्द्ष्धपात्मलब्धौ । शास्त्रः युक्रिटै।यकोक्रिः प्रभां 

चान्तःसिद्धाः खालुभूनिः प्रमाणम् । बन्धोमोचच कश्च 

चिन्तारोगप्रषखखादयः । स्वेनेव वेदः यजञन्नानं परेषामा- 

हमानिकम् ¦ तटस्िता बोधयन्ति युरवः खतयो यथा । 

्रत्तमैव तरेिदानीश्वरादग्डङ्ोतया । स्वातमूत्या स्वय 

न्नात्व स्वमात््मानमखख्डितम् । ससिद्धः सनृरुखं तित् 

निर्बिकल्ात्नात्मनि । वेदान्तसिङ्धान्तनिरन्निरेषा बद्धौव 

जोवः सकलं जगच । अखण्डद्धपस्यतरेब मोच्चो ज- 

द्माहितीये खुतयः प्रमाणम्" | 

तदीयन्ञानाकारोऽपि तत्र दर्धिंतो यथा 

“अक्त हमभो क्ताहमविकारोऽहमक्रि्ः । 

[~ ^ 
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वरू पोऽद्ं केवलोऽद्धं सदाशिवः | द्रष्ः शरोठवक्त,: 

कुर्क पिभिद्धरवाहम् । नित्यनिरन्तर निष्क्रियो निः- 

सौनाऽमङ्गप्बोधात्मा । नाहमिदं नाहमदोऽष्् - 

भयोररभासकं परं शुद्धम् | बाद्याभ्यन्तरस्ून्यः पूं 

बह्याद्वितोयनेवाहम् । निरुपममनादितत्' त्वमहमिद्- 

मदद्ति कखनाद्ूरम् । निव्यानन्देकरसं सय॑ ब्रह्मादिती- 
यमेवाहम् | नारायणोऽहं नरकान्नोऽद्ध' षुरानकेाऽ 

एरुप्ोऽहमौशः। अखख्डबोधोऽहमगेषसाक्तौ निरीश्वरो- 

ऽं निर डच्च निन््मः। सव्ये" भूतेष्वहमेव संस्थितो 

न्नानात्मनान्तवद्िराचयः सन् | भोक्ता च भोग्ध' खय 

भेव सव्वं ̀  यद्यत् एयक ट शिद्न्या एरा । भव्यखख्ड- 

खखाम्प्रोधौ ब्धा विश्वद्ी चयः | उत्पद्यन्ते विलौयन्ते 

भायासारुतविश्मात् | स्थ लादिभावा मयि कल्िता-भ्बना- 

दारोपितातुस्फ रेल लोके | काले यथा कल्पकवत्सराय 

नर्त्वाद्यो निन्कलनिव्विंक्ल्ये) आरोपित नाच्रय- 

दूषकं भवेत् कदापि मूढेरतदोषदू चतेः | नादरौरो- 

ल्य.घरभूमिभागं मरीचिक्रावारिम प्रवाहः । आक्ञाश- 

वत् कंल्पवद्रूरगोऽद्धमादित्यवद्भासरलच्तणोऽस् । 

आहाय्यवच्निन्यविनिश्चलोऽहमन्भोधिवत् पारविञजितो- 

ऽम् । नमे देहेन सम्बन्धो मेवेनेव विहायसः । अतः 

कतो मे त्जम्मां जास्रत्स्परत्तषूप्रयः | उप्राय्रायाति स 

एव गच्छति स ण्व कम्भ.ख करोति भनक | स णव 

जीय्यंन् स्ियते सदाः कुला द्रयन्नि्चल एव संस्यतः । 

नमे प्रहत्तिमै चमे निषत्तिः सदकद््पख निरंश 

क्ख । खकात्मको यो निविष्टो निरन्रो व्योमेव पूः 

सक्थं लु चेष्टते १। पएगयानि पापानि निरिन्द्रियख 

जिच्वेतसो निर्विक्तेनिराकतेः। कुतोममाख र दुखा- 

लभतेः ? तरते नन्वा गतजित्यपि खुतिः | छायया 

श्छ.च्खष्ण वा शोतंवा ष, दए, वा| न स्स,व्येव 
यत् किद्ित् पुरुषं वद्विज्चण्स् । न साध्िथं साच्य- 

धम्मः संस्.शन्ति विलक्तग्थम् | अविकारखदासोनः ग्ट- 

धराः प्रदीपवत् । रषेथया कन्ःण साचिभाको 

वङ्ग यथा दा हनियासङ्गवस् | रज्जो्ेयःरो परतवर्तुसद्ध- 

स्तधेव करूटस्यचिदान्ननोने | व्तापिवा कारयत.पि 

नाहः भोक्ताप्रि वा भोजयितापि नारम् | द्रष्टापि बा 

दथेवितापि नाहं सोऽह, स्यज्यो(तरनीटढमात्मा | 

चलत्य् पातौ प्रतिविग्यलौन्यमौपाभ्षिक , म्ढधियो न- 

्न्ति। खविम्बभूतं रपिवद्िनिच्कियः कर्तासि भोक्ता- 

८४ सा भारः 

> 

सि तोऽसि न्ता | जले वापि स्यलेयापि लठत्वेष 

जडात्मकः । नाहं विलिष्य तङ्खन्दौषरटधम्पर्नभो यघा | 

कन्ेत्वभोक्त,त्वख लत्वमनत्तता ज डत्वबद्त्व विक्त तादयः. । 

बधेविकल्या न ठु सन्ति वर्तुतः स्विन् परे व्रह्मखि 

केवलेऽद्ये । सन्तु यिकाराः प्रशतेदंशघा शतधा सड- 

धा वापि । ¦कंमे सद्िभिरेभिनं दम्ब् दा वरमम्बर 
स्प, धिति । अव्यक्तादि्य् लपव्य न्लसेतदिन्च' यलःभास- 
मात्रः प्रतौतम् | व्योमप्रख्यं च्छममाद्यन्हीन' बह्धा- 
होत यत्तदेवादमस्डि। स्व्षारं स्व्ववस्तुप्रकाशं स- 

व्वाकार' सव्वं गं सर्वयन्यस् । नित्य शुद्ध' निल" नि- 

विकलः ब्रह्माहं तं यत्तदेवाहमद्ि । यशिन्नरतायेष- 

मायाविभेषर प्र्यगद्छपं प्रत्ययागम्यमःनम् | सत्यज्ञाना 

नन्द्मानन्द्कपं बह्ाहं त` यन्हदेवा मख | निन्कि- 
योऽकय्रविकारोऽखि निन्कलोऽस्ि निराशिः नि- 

विकल्योऽखि निव्योऽखि निरालम्बोऽद्ि निद्धयः। 

स्वात्रकोऽह' सर्वे¶ऽह' स्वातौतोऽइमदहयः । केवला- 
सखण्डबोधोऽदहमानन्दोऽद् निरन्रम् । षखाराच्- 
सास््ाज्यविभूतिरेषा भवत्कपाच्रीमह्मप्रसादात् । प्रा- 

घवा मया ्रोयुरवे महान नमो नमस्तेऽस्तु एननभोऽस्तु। 
एन स्तज्ञचग्ं त्नं वोक्त' यथा 

“चां देहव्यधां व्यक्का बालः ऋरोडति वस्तुनि । तथैव 

विद्वान् रमते निम्रमो निरहं छलौ | चिन्ताशन्यम- 
देन्यमेत्तरमशन, पानं सरिद्वारियु, खातन्त्रयरे ख निरद्ग्- 

शा स्थितिरसो निद्रा श्मशाने वने | वस्त्रः क्ञालनशोष- 

शादिराइतं दिष्वास्तु शव्या मस्म शद्धारो निगमान्त 

बोथिघ्र विदां कोड़ा परे बह्मण्यि ¡ , विमानमालम्बर 

शरोरमेतद् भनक्तरे्ान् वि्यालुपस्वितान् | परेच्छया 

बालवद्ात्मवेत्ता योव्यकलिद्धगोननु सक्तबाद्यः} {द- 

भम्बरो वापि च साम्बरो वा त्वगम्बरो वापि [चिदम्ब- 

र्वः । उन्छत्तवट् वापि च बालवदट् वा विशाचवद् 

वापि चरत्बवन्यास् । काभाद्धिष्ामद्पी संश्चरत्येकचरो- 

खनिः  श्वा्मनैव सद्ा दष्टः स्वय स्वीकना स्थितः| 
कचिनमटो किद्दान् कवचिदपि महाराजविभवः करचि- 

हन्तः सौम्यः कचिदजगराचारकलितः । कचित् पा- 

त्रीभूतः कूचिद्वमतः काप्यविटिनञ्चरत्य व प्रान्नः सत- 

तपरमानन्द्द्धखतः | निधेनोऽपि रूद् तदोऽप्यसहायो 

मङ्ायजल्लः । भित्टप्रोऽष्वमुश्चानोऽपयसमः ` समदम: | 

खपि प्रावैन्नकुवीद्ाभोक्ता फलगोग्यपि। धरो थ्य 
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शरीयेश्ष परिच्छिद्रोऽपि सगः | अशरीर" सदा सन्त- 

मिमं जद्धविद्' कचित् । प्रियाप्रिये न ख, थतस्तयव च 

 भभाश्रुभे । 

दःखञ्च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस् सदात्मनो खनेः कुतः 

शुभं वा्यशयुभं फलवा | तमक्षा स्रस्लाद्धानादसस्तोऽपि 

रविजेनेः | यस्त द्व् च्यते श्वान्त्या हान्नात्वा वस्तुल- 

त्तम् । तदह इादिवन्धेनयो विखक्तब्रह्मवित्तमम् । 

पश्यन्ति दे हष द्द्: शरीराभासदयेनात् । अनि- 

सेवनाय खकदेहस्तु तिषठवि । स्तस्ततच्ाखनानो 

यत् केच्चित् प्रापवावुना | खोयश्षा नोयते दार् यथा 

निम्ड्रोच्त्सनलम् । दैवेन नोयते देहो यथाकाजोपभु- 

स्थ्.लादिरम्बन्धवतोऽभिमानिनः खञ्च 

स्तु । प्रारश्कष्ं परिकल्सितथाखनानिः संस रिषद्धरति 

भककिष् सुकदेहः ¦ लिडः खयः सति साच्चिगद्व्र 

ठो चकरश्य भूमिर कखपिक्सगरन्यः | नेबेन्दि- 

यशि विषेपु निवडक रण नेवापचुङक्र ङपद्थनल- 

यस्यः | नेर क्रियःफजभपोषद्वे्लते स सानन्दशान्द्- 

रस्टवानक्वुमत्त चतः । लल्तलल्ञगत व्यक्घा यज्िष्ठत् 

शिवस्व स्वथं सच्तादय ब्रह्धाविदुमः | 

जीवद्वेव सदा सक्तः ठतार्यो बह्भवित्तमः"” । 

केयलात्मन'। 

पिटिहके¶लनयि तह दशिंतः यथा “ऊपाधिनाभाहु 

जद्गोक सन् ब्रह्मा्िति निर्दयम् | येलूषवंशस 
द्ावाभावयोश्च यथा पुमान् । कथैव बह्ध'व चेऽ: सदः 
जह्योव नापरः । वज्र कापि पिशोषे सत् पथमिव तरो- 
वेषधः पतनात् । ब्रह्मभूतस्य यतेः प्रागेव तञ्खिदम्निभा 

दरग्धत् । सदात्मनि ब्रह्मङिः तिषतो रेः पूर्थादवाग- 

न्द्मया्ना सदा | न देधकालादुचितप्र तच्चा त्वडमां 

सविद पि्डविसञनाय । देस भीचो मोचोन न द्- 

श्डुषयु कमण्डलोः अविद्व्रादययन्विनोत्तोमो्ो 

यततत: । क्ल्यायानय नद्यां बा भिभ्च्रेत्े ऽपि अखरे | 

पथ्यः पतति चेसेन नरोः किंतु एमाग्ुभम् ?। एव्रसय 

पुलाक फल्यं नाशन्द् देष न्द्रयप्राखधथियां विनागः। 

नौ बा्रनः सद्य रटाकशक्यानन्दःसतैरव्दयदस्ि चेधः | 

प्रद्ानदनङ्न्यात्मलच्तख" सत्यम् चक्रू | ऋविद्योपाधचिक- 

म्यव कवयल्लि तिमाशनम् । अविनाशी वा खरो ऽया- 

व्येति खविराल्लनः | प्रतदीक्धविनाशित्व विनश्रतूत् 

विकारिषं | कराभष्यषर्खटरयघान्दकटाम्बराद्या दग्धा भ- 

वन्ति {शि ्धदेव वया तंक | टेद्ेद्द्ियाषठमनच्ादि सभ- 

स्तटश्द् ज्ञानाग्निदग्धञ्चपयाति पराकभावम् । विच्च 

को भिक न केशानां सभर: ठक् | !जेगद्वमष्े । रेनाटकप्र- 

कशोर नरकिशोरख भावः उवा प्रा्श्टदट् वय वाचित्वात् 

केशो 

यथा ध्वान्त" लयते भारुतेज{सि | तथौव संकल" टण्य' 

जद ख प्रविलीयते । बटे न्ट यथा व्योम व्योमेव भवनि 

स्फ,टम् । तयेवोपाविविलवे ब्रह व ब्मवत् खयम् । 

क्षीर नीरे यथा चिप्र तलः तले जकः ज्ले। सदु- 

क्रमेकतां याति तथात्मन्याल्मविनृखनिः' | 

एष" ¶िदेहकं वल्य' सन्दरालत्वमखरिडतम् । ब्रह्मभाव 

प्रपद्यौष यतिनाव्त्तंते पुनः | सदा कलविन्नानदण्वापि- 

द्यादिषश्ं खः । अर्य ब्रह्मभृततवाद णः कृत षद्धवः? । 

मायाक्त, परो बन्धभे च्वो नस्तः ष्वाानि वस्तुतः । यथा रज्वौ 

निच्कियाया सरपांभासधिःनगमौ | आ्रटतेः सदसत्वाभ्यां 

वक्ते बनज्धमेोकच्चये । नाढतिव्रं ज्यः काद्दिदन्याभावा- 

दनादतम् । यदश्यदतह्ानिः श्यात् हैत न सहते 

छतिः । बच्छ 1 मोच्तप च्टपंव मूढा नृद्युंणः वस्तुन 

करन्ति । दगः ट्त भेचरृतां वथा रवौ यतोऽहया- 

सङ्कचिदेकस्षरम् । थस्तोति प्रचयो यञ्च यञ्च नास्तीति 

वरतुनि । बद्ध रेव युणयेौ न त॒ नित्यश वस्तुनः | यतस्तौ 

मायय। ल, १ बन्धमोक्षौ न चाह्नि । निष्कले निचि 

शान्ते निरवद्यं निरञ्चने । अितोवे परे तत्वे व्योमवत् 

कलना कुतः १। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च 

साधकः | न छरुकुनं प सक्त इत्येषा परमाथेता। 

सङलनिगभ च् डाखान्तसिद्धानद्ुद्ध' परभिदमतिगुद्या' द्~ 

शित ते मयाद्य । खपगतश्लिटोभरं कामनिरीव्धि' त्व- 

सनलुबद् सशव" भावयिता रुक्षम्” । केवन्दं सख्पत्वे - 

नाखयस्छ य° सच् | श्वोवल्य खद्पे ब्रि° “त्ञानविन्ता- 

नयुक्तानां निर्पाख्या निरञ्जना । कैवन्या या गत्र - 
खदने सा गतिभंवाम्"”' भार अचु* १६अ* । “कैवल्या 

मोच्ाख्या गतिः" नौलक० | केवल एव खाये षज । 

४अहितोये वस्तुनि न° ‹शधातारमजमब्बद्गा' यमाः पर- 

मन्यवम् । 

भा० श्च° दरे 

सिषे उत्तिभेदे खनो डोप रेमच० कसा० द° रुरखखतीकरठा- | 

नर्य च कौचिक्षोद्येव पाठः। च्यलङ्कारशब्ट रट ` 

वज्ञ णसुक्तस् ¡ रेग्टङ्कार ६० जटा० तद्य केशयेश- ` 

पूर्व्वं कत्वेन तदधौनत्वात् नधात्वस् | ५ग्टपमेदे षु« “का- , 
+ = ज्य 9) + ५ ष्तः कशिक्ञचव भोद्यक नराधिपः” इरिवं* ९६अ० 

अञ | “कौ नार' पञ्चमाद्दान्व" पौगस्क' द्एावधि । ` 

केवलं निगु खं विज्वमनादिनजमन्तरम्'” ` 



कोक 

बैशोरमा पञ्चदश्ात यौवनं तु ततः परमित" श्रौध- 

रद्शिते एक{दशावधिपञ्चुद्शपय्ं न्ते गयम “नमन्त 

वयक्ति कैशोरे यानुसडक्ञारकम् 
~र ~ 6८ [न सं न ॥ त स, | 

श्वार्ये क | तत्रार्थे “कोरक मानयन् पउ सह ताभिस् 
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मोद् ह हरिदं° ७9७ [ ठक | किशोग्यां अपत्ये 

कौभोरिकेय एच्छीर कशोरी+खार्थे क ततः शुभ्ना° अपत्ये 

काक णस्लो करु-गरादाने अच | चक्रके “हंसारवेः 

कोकरपेञ्च'' भा० आतु° २६अ० “भविरहविघुरकोकहन- 
ओकं विभिन्दन्” उद्धटः। स्के “उनेयुथपरिभ्चटा 

श्टगो कोते (दकः) रिवार्िता'" रामा० | भेके 
च स्त्रियां ङीप् | ४ब्े टाम् (टिकटिको) ५खच्जरी 
दृते च षु मेदि० हूविष्णौ एर लिका 

कोकड पुस्त्रौ कोक तद्रवं लाति ला-क ल्य डः विलेथय- 

ष्टगभेदे चमरब्छगे राजनि° स्तयां ङेष् | 

कोकदेवषुस्लो कोद्य दोव्यति दिक्च । कपोते राजनि 

काकनद न> कोकान् चक्रभाक्ान् नदति नादथति अन्तभेत- 

सयं नद्-अच । रक्रकखदे, ररक्रपद्म च । “व्याको- 

 शक्रोकनद्तां दधते नलिन्यः" भाषः | “सरसः कोक- 

नद्भ्बभादिव'” नेप 

फोकनद्च्छवि ए कोकनदश्च विरि ऋषिर प्रये | 
रवे २तदति निर अमरः । [ ख्ये" शब्द् च० | 

कोकप्न्ध ए कोकयोचक्राकथोभलेनकारित्वात् बन्तु"रव | 

जोःकरक इ, बन्वर देशभेदे । “वक्षाः कोकरूरकाः प्रोष्ठाः सम- 

बेगग्थाश्लया '' भा० भीर € टेगकथने | 

क्षोकवाच एद कोकस्य वाचेव वाचा वाक् रषोयद्। 

वि्ञेशयब्डगभेदे राजनि 

कोक(ग्र ए° कोक्ष्येवाप्रनश्य | समनकतुपभेदे राजनि° 

काक्र(मुख न° भारतप्रसिवे तौवेभेदे “कोकाखखखुपस्छ, श्य 

ब्रह्मचारो यतव्रतः । जातिञ्जरत्वमानोति दृष्टमेतत् 

पुरातनैः," भार वन्ट५अ० ५शोज्ञाखखे वियाद्ाधः' भा 

चआ्रचु° | २५० 

कोका प० कोकद्वाहन्ति ा+हन-ड | शरेताशरे हेमच 

कोकिल एख्लो कुक-द्लच | स्वनामख्याते पकरि अमरः। 
^“पष्कोकिलो यन्म र" चङ्ज" कन ° च्ियाम् लाति 
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स्व ऽपि-खजा टाप् | ^ कोकिलाकलरवो वनेवगे नून- 

मल निगो भविष्यति” उद्रः | “"खवक्र्,टः कोकि- | 

ति" किण कोर “र तद्र नपदेण कोकिलाम्” कमा° | 

+"कोकिलासन्च वादनौम्'” रघुः । ङ्कारे इ" ल्रिका° । 

कोच 

शन्नायां कन् | ^हयद्शभिर्नजौ भजजला गुरू नट् - 

टकम् । सनिगुहकाणवेः छतयति वद् कोकिलकम्'" 

ह° र° उक्तो रढन्दोभेदे न° । 

कोकिलनयन ° कोकिलख नयनमिव रक्ता पुष्ममख। 

अतिरज्गपष्पे (तालमाखना) (क्ले ाडः) टक्षभेदे रमा- 

नायः [ (नालमाखना) द्तमेदे अमरः 

कोकिलात्त एर दोकिलस्या्लोव रक्त' एष्ममख घरसमा० । 
कोकिलावास पु ६त० | आग राजन" 
कोकिलासन् न इद्रयामलोक्तं आसनमेदे तज्ञ रणम् यवा 

“खअथान्यद्ासनं वच्छ येन सिद्धो भवेन्नरः | निरुन्ध्यःद्- 

वायुसन्चारं कोकलाख्यासनेन च । ऊर्धं हस्तहयं कत्वा 

तदग्रे पादयोः धौः । बद्धाङ्कषटहयं नाच ¦ शनेः सनः 

प्रारयेत् । पद्मासनं समाहत्य कुपरोप{र सं{स्यतः'” 

कोकिलेक्तु पु कोलि दव लः इन्ुः। (काजल) दकु" 
भेदे । राजनि° 

कोकिलेष्टा ख्नौ०६त० । महाजम्ब इसे राजनि° 

कोकिलेातृरूव ° कोकिलानाखत्सवोऽत्र | ध्यात 
राजनि° [ देशान्) माग° ५।६।८ 

कोडङ्ख पु° ब०३० । रेथमेदे । “चक्रमाण' कोहवेह्टकान्'" 

कोङण पुण बन्व० | देशभेदे स च देशः ° सं°करूममविभागे 

दखि्स्यासक्रः ““शिविकफणिक्षारकोङ-णाभी राः” । 

“अथापरे जनपदा द्: भरतषभ } | कौकुङ्कास्तवा 

चोलाः कोङ्कणा भलवानरा'" भा० भोऽ €अ | ङ्चि- 

रेकत्वम् “नाय वच्य: कोके मागघे च" सुर [चऽ 

“मालवे गौडदेये च सिखरेगे च कोङ्कणे | व्रतं चढां 
विवाहद्च वल्लंयेन््नकरे युरो" पौ० धा० | तेषां राजा 
अण । कोङ्कण तहे न्दम वद्धष् तख लुक । तर्ये 
खाये क “कुन्तलाश्च तवा वद्खगन् शाख्वान कोङ्गणकां- 

सूथा (विज्िच) इरिं° १४ 

कोद्णासुत एर कोडणरेशोद्धवा खर् रद्य लुक् कोड्णा 

रेशुका ६ल° । परशुरामे शच्छभा 

कोच लि कृच-ज्वला" क्तरि ख। 

ब । रसद्कोचे “एकैक त्वक्रोचभद्स्वपनाङ्गस।द्ाः 

ङे | 
श्जातिभेरे (को च)^“तोवरस्यैव स पुत्रः मांसच्छ दिससङ्टः | 

१सहोचके, | भावे 

€ ~. % ५.५ 

महत्पृतयुमै भवन्ति सुखु° वह्युवर्पु० उक्त 

कोचजातिरिति इति नोक्त; । स्तिया डोप | ्तत- 

प्रचाने देशे एर सोऽभिजन सय अण् | कोच तदेश 

वाषिनि बकु तस्य अखल | 
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कोजाजर एको्ागर्तिं इति लच्छयाउक्तिरत्र क्षाले एषो° | 

अआचिनपौखंपासय)म् । तत् लत्यव्यवस्वादि तिर त 

कल्तरौ बह्मएराणम् “आश्वयुज्यां पौण माख्यां भिक - 

न्भोवालकाेवात् । चायाति सेनया सादं" सत्वा युद्धः 

ख्दारुणम् । तखात्तल्र नागां: स्वगे इख समोपतः । 
५ 

शोधितव्याः पुष्माषव- 

फलमलाद्सपेपप्रयरेस्तथा । वेश्मानि भृधितव्यानि ना 

~ [= 

प्रयल्लन भण्ितिव्याञ्च सर्डनः । 

नवै {वियेषतः | दश््ातेररुलिप्रौश्च नरेभाव्य' उवा- 

ग्धः । दवा तत्र न भोक्तव्यः भनुष्टौञचच वियेकोभिः|सी- 

वालम्खेबु्ध च॒ भोक्तव्यः पूजितैः सरः" । पूजिते; ख- 

रै: पजितद्रैरिव्यथः। “पज्या सफलः पष्यैस्तथादाःे- 

इं भित्तयः । दा रोपान्ते खदी्ष्तु सं पज्चो हव्यवाहनः । 

यवाच्ततषघतोपेतेस्तर्डलं खच छतपितः , संपूजितव्यः 
एन्द्: पयसा पायसेन च । स्कन्द्ः सभां स्द्रच 

तया नन्दौश्वरोरनि; । गोमङ्धिः छरभिः पच्या काग- 

वह्द्धः ताशए्नः । उरश्ववद्धिव्वं रुेःगजवद्धिविनःय कः । 

पच्छः साश्वं रेवन्नो यथाविभवतिस्रंः | ततः पूज्यो- 

निङ्म्भोऽपि समा सैस्तिजतस्ड लेः | इखगज्िभिरं तो- 

पेतैः शशराख्यं च भूरिभिः । ब्राह्मणान् भोजयित्वा 

त॒ भोक्तव्यः मांसवजितम् । वङ्किपाञ्गतेनया इदा 

क्रीडाः एथग्विधाः'” | ततच्च॒ इारोद्धंभित्तिह- 

व्यवा इपर न्दु सभयं इद्रस्छन्द्नन्दौश्वरखनयः सव्व" 

पूज्याः । दारोद्धं भित्तिशन्दोऽ्र न्धबचनान्तः | 

नन्दौश्वरोखनिरेकः । गोमता 

वता इताशनः मेषवता वरूखः, हस्तिमता विनायकः, 

अश्वता रेवन्तः स्यै"रव निकुम्ः पूज्यः, सहासते मि- 
करराणम् । “व्याश्चिने प्रौखं माद्ान्तु चरेच्जागरयं 

निशि । कौसदो सा समाख्याता काव्यां लोकविभतये। 

कौनद्यां पृजयेललच्छ मिनद्रमेरावते स्थितम् । चगन्धि- 

्मिशि सददेथो अददेच्जांगर णं चरेत्” | तथा ५निश्रौये 

बरदा लच्छी: कोजागर्सीःत भाप | तसौ वित्त 

प्रयच्छामि अचेः क्रीडां करोति यः । नारिकेले क्खिपटकेः 

पतिन् देवान् समर्धयेत् । बन्धुं च परष्पयेत्तेन खय' तद्- 

| आन्न निशोति निशोध इति चाभिधानात् 

दरभिः, दाग- 

आनोभवेत्'" 

रालिक्षत्यमिदम् | ततच्च ^प्रदीषव्यापिनो साद्या तिथि- 

मैक्तन्रते सुदा । प्रदोषोऽस्तमयादू तरं षटिकादयमिष्यते"" 

षत वतेखवचनात् यद्दिने प्रदोध्निशोधोभयव्यापिनी 

पौषमादौ तदे कोजागरमब्मम् उभवबमराप्रहरो- 

{२२६९२ ] कौटि 

धात् । यदा ठ पूरवैदने निभौथव्याश्चः पर्ने परदोष 

व्या्चिस्तदा परेदुस्तत्लग्यम् | प्रधानपजाकाल्व्याप्रय- 

चरोधात् | यदा त॒ पृष्व दिने निशौयव्याप्निः परदिने न 

प्रदोपव्याप्रस्तदा चतरा पूथ्वे"दुस्तत्लत्यम् “हः 

तिथयः पुण्याः कम्म हुडानतोद्वा । नक्तादिबतयोगे तु 

रात्रियोगोविशिष्यते'" इति वचनात्? | 

५नारकेलादकं पीत्वा अचचंजागरणं निशि | तौ वित्त 

प्रयच्छामि कोजागन्ति मद्ोनले'› लत्यक्तै खदौ | तत्रा च्च- 

क्रोडा काय्य | अक्व्रोडाविेषद्च चठरङ्गःशन्दे वच्यते । 

“या तु कोज्ञागरे याते'” वि* त° राजमात्तःशड़ः | 
कोट ए" कुट-षड् । १कौरिल्ये । आधारे घञ् | दरगे (गड) 

भेदि० । ततः चतुरण्यांम् अश्मा°र कोटर कोटस 

कषटरेथादौ तरि [ विनिः स्यां ङीष् | 
कोटक स्ट कृट-ल्ल्ल् जातिभेदे ब्रह्मवे जातिशब्द 

कोटचक्रं न° कोटख इगेख शुभाशुभन्नापना्ये अषटविघ 

चक्रभेदे चक्रशब्दे एटतिः। “कोटचक्रमदटविधं चवर 

श्लादमेदतः “इति नरपतिजयचय्य 

कोटर एन कोटं कौटल्यं राति रा-क । इक्षस्कन्धादिस्दग-- 
छ्करे। “चखतृफणाधरमिव कोटरः तस्" भावः | 

“महा हङ्कारविटपदन्दरियाद्ुरकोटरः'' भा० अश्च 

४७० र द्गस चंङष्टदेशादौ' ति° यय तपत्तिः रोटशब्द 
ब्श््ा। कोटर दगेसच्चिल्ट' वनस् तथाभूतषटच्ाां वा 
वनस् कोटरा पूष पद्दधेः त्वञ्च । कोटरावमू 
वनभेदे न° | 

कोटरादि ए* वनशब्टो परो पृष्व खरदी्षनिभित्ते पा०्ग० 

षटलोक्र शब्द गखये सच गणः | “कोटर मिश्रक सिभ्रक 

एुरग शारिक''। 

कोटरी स्तौ कोटं कौटिल्यं रौश्ाति री-बपे गतौ च किप 

१नग्नायां चियां र्द्गाँवाच् अमरटीका | ४ 

कोटौ स्त्ी कोटं कौटिल्यं दे वा वाति वा-गतौ हि"सने 

क गौरा्डोष । दुर्गायाम् धरणिः | रनग्नायां ख्यां 

मरटीका | 

कोटि सती कृट- इञ । १घतपोऽखभागे रसरः श्वस्तुगाल- 

ख्धाएस्भागे, \अ्रस्ताणां कोणे ४खत्कँ ५शतलष्टाभत- 

संख्यायां, £तत्सख्येये च भेदि० । ऽघएककायास् 

(पि डङ्गशाक) मरः ८संशयसख्यालम्बनेऽवादे निणे- 

यार्थ शते € पूव पत्ते, वा डोप कोटोत्वष्यत्र । “धबु 

ष्वोच्धादद्य कखेन वौरम्'” भार रार १क० | “तेन 
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गूनिनिहहितैककोटि तत्" (जा्गोकम्) रदुः | ^ 
कजितजटामौ लिविलन्विशथिकोटयः'' कमा० ५-बि- 

शूल {हिनदौधितिकोटिभेनस् ' माषः “विप्रतिपन्तिवा- 

कयजन्यकोच्य् पस्वितिः”” संशयहेद्क्रौ मदाघरः | “दष्टा 

हा ह्यः स्यात्ततस्छ खं न्यां दिशीतरोबाडः। त्यखे चत- 

स्ख वासा कोटिः कोत्तिता तजनः" !०लोलावत्यक्तं 

लिकोखादिननेत्राव यवरेखामभेदे स्तनो ^तथायते तद्भूजकैटि 

चातः" लला ^लिर्नियिः फटं तानि चत्वारि चक्रो ्र- 

मात् खादयुगयुम्बसंन्ना च तेषाम् । अदुग्ख पटे यातस् 

खयन्तु युगे भजोबाङ् होक तिभं कोटिरक्ता'' सिर्शि° | 

खक्रो राशिचक्र ११दतोवांे १रतत्लोक्तो शायानि- 

षट्पण कल्य मानन्तेताववकर सखाभेदे यथा “दिकखन- | 

सम पातगतद्य शद्ोग्धायासपूव्वीपरस््त्रमध्यम् । दोर्दौः- 

प्भावर्मवियोनमूरू कोटिर्मैरात् प्रामपरा ततः ख्यात्” 

{सि० शि०'” ““दिकसं पातस्यख शङडोभौयं यल पतत 

ल्य प्व पर त्रस्य च यद्नर ख टोरिच च्यते द् च्छा 

ययो$ म नरपदं पूष्वपरा कोटिरिति"' प्रमि” १३चन्द्रस्य 

श्टङ्ोच्धतिन्नानार्य' तत्रव दर्शिते क्तेव्ावयवभेदे च यथा 

““योऽधो नरो दिनक्गलः स विधोरुदस्रशङ्कन्वितो मम 

मता खलु सैव कोटिः" सि° शि° 

धयो रवेरधःशङ्रसौ विधोष्ष्वं शन-ना युतः स॑व को- 

टिल मता अत्रोपपत्तिः । इ हाक न्दोयमोत्तरमावेन | 

यदन्तरं स भुजः } ऊध्वाधरभावेनः थद्नरं सा कोटः | 

शषा चैवं भवति । उदरेऽस्ते वायदि श्टङ्गोच्रतिस्तदा 

रविशद्खोरभावाच्छथिवङ्करोव कोटिः } यदा निशि रवेर- 

धः शङस्तदा ख शङ, वंधोरुदयशह्नः युतो या्स्ता- ¦ 

बत् तवे त्स्य) ङ्वौचरमन्तरं यैब कोटिर्चता। 

यतो दृषा पुरषेणाक्नोऽवस्यान्धवगेन शशिनः ग्दङ्गषः 

खतमवलोज्यम्। अतः स्वावस्यानसम्टतादरूष्वं र्-पिगया 

कोशा भवितव्यम् । भजकोटिकणकतं लप्र देरयत 
खादर्ैवत् खंखखं यथा भवति तधा कल्यम्" प्रमि 
तलैवोक्ते १४उदयास्तद्छवकख्धितन्तेलावयवमभेद्े यणा 

“खतादिवाथ र, तं य॑ श' यासां गल हि दनिशं 

शजो" । अधच शौस्यां निशि सौम्यभस्मात् शदटुक्ति- 

युक्त न्धतल निरुक्तम् । शौत्यासकायाच्च,तल' हि 

याम्य" याम्यायंकयात् पुत्रक याज्यम् | तदनलरैकय' 
डनड्खेठ म्यां यजीवां भुवि बाह्माङ्धः । दगज्धां इतिं ` 

चाध तयो कोटि पूखौपर† वर्गविवोगभृलम्'* ०० 

कोटि 

“क्ििनिज्ःहोरातर तसुंपातयोषङ्ग छठम्दयारूरतरम् 
ख इस्यानाह्ञभ्बः शङ्खः, : ! तख तलस्द्यास्तरतरादूश्िणतो 

भवति | यतः च्ितिजादुपर दश्षिणतोऽदोराननत्त म~ 

तम् । अधरत् रतो गतम् । अतो निण्य तर' तलम् । 
अथ भज उच्यते । छकरगोलेऽयोत्तरा बटतल याम्य 
तस्त नोनाया बाम वति | बनने -शङ्ध,प्राच्यपर- 
खहलयोरन्नरम् । यदाऽपा शङ्खः तलादूना तदा तयोन्तर 
ट्च्तिणं शू,तलं बाद्ः खात् | एव मटन्तप्रशादुपरि 

` दक्षिगौले त्वा याम्या शङ्क तल' च याम्य* तयोर्योगे 
कते बाह्छः ख्पत् । रषिसससुण्डलयोरन्तरांशानां च्या 
बद्धः | तने या टगज्या ङकरः | तयोगन्तरषेदटं 
पून्किपरा कारिः” मरमिर 

“शतं शतसहखाणां को {टिमाडर्मनौषिणः' रामः० । 
तत्र संख्यायाम् योनिकोटिसहस्तेष तिं चास्याङरा- 
त्नः" "मलुः | “कटिक्ञोटियुखितं दिवि दायि" मैष०। 

खंख्यान्विते “कोटीशः स्लोदश चाहरेनिः"रषुः। तते वारे 
सत्वछच् । को टिक्षत्यस् कोटि वाराय अव्य । कारकारथट- 
त्तस्ततः वौकसाय†शस | कौटिशस् दौण्स)न्वितकारकद््पे 

गदर्थे खव्य° कोटिभोददाति } [गोपकः जटाधरः 

कोटिक ए कोख्या बधा कायति प्रकाशते कोक | इन्द्र 

कोटिकासया एन कोटिकष् वाखमसख । शि व्ब्॑ये घरयष्ले 
न्टपभेदे “हन्तु रान्न; छरयथख पुत्रः यं कोटिकास्यति 

विद्मलुष्याः'” भार व २६४अ० + द्रौपदीं प्रति तदकर 

- कोटिजित् पु कोटि" कविकोटि, परणे के टितं द्रव्य वा ४ 

जितवान् जि-भूते किप् । रघुवंशादिकाव्यकारे कालिदासे 

लिका० } 

कोटिज्या सो छ ति उक्र अहस्यटतासाधनाङ्ग चा- 

पावयवमेदे तंदानयनं यथ 

“गताद् जज्या विषमे गम्यात् कोटिः पदे अवेत् |. युग्म 

तु गम्यादाडधज्धा कोरिज्छातु नताङ्खगेत्'*खर्भस०। «वि- 

धने पदे गतादूखहद्य पदारितो रडरतं राशिलिभागाकः.- 

प्राग् ज्ञात तकादिधैः भुजज्या खात् । गस्याद्गतोनं 

निभं खात् पदान्तावधिकमेत्यम् | तसात् कोटिः के~ 

टिज्या श्यात् । युम्बे सुमे ठ॒करात्त् पदे एव्याद्धजज्चा, 

भ तात् को्टिञ्या शात् तुकारो विगेषयोवकः। रका. 

शिवोक्तं रीव्दा दयं सा'धतभिय्ः । अन्नोपर्पाततः बिधमपट 

सेहोञ्चोध्वाधररेखखान्तरातुसारेश नसेत्पदाते नतो &- 

त्ानसदनरमधेज्या भूजष्धपा तदध चाप तदनरम्य् 



कोटि 

इत्तभागयौ गताः | ध्वा धररेखखामल्धय्र सम्यद्तिर्यसे - 

स्ताखरहयोरन्तर त्रम ज्चापदान्तंः कोट्या र्जोत्क्र- 

मञ्योनव्याखार्भरेखाद्छपरकोटित॒ख्यत्वात् | तदद्खचापः भ्- 

जा धोनं {वरभसिःत्र गम्यात् कोटिज्छा। रुमपदे पहोध्वा- 

धररेखान्तर तियेगपरज्चा मृज्य ति तदधं चापं यद्ेष्यं 

ति्यसे खाखद्धानर' तिर्यगषेज्छाकोटिवुल्यत्वात् कोटि- 

स्तद्चापं पद्गवभि् पपन्न मता {द् यादि''रङ्खनाथ 

कोटितौय्र नर कोटिः तोधान्यल । १अवन्निकेशमहाकालस- 

च्विधिस्यो ती्ष्दे। “महाकालं ततोगच्छेत् नियतो 

नितथाश्नः । कोटितौधस्पद्स, श्य हयमेधफलं लभेत्"* 

आज्व० सर्र | २पञ्नदाल्तमति `तीधभेदे च | “तवः | 

पञ्चनद्ः गत्वा निवतोनियताशनः। कोटनीयेखप- 

श्यश्य हयमेधफलं लभेत् ` भागर्देख्रः 

कोटिपात्र न कोटिरब्य पाते जलाश्वेऽख । केनिपातके 

हेम च तदस्य जले पातनेन नरैचालनात्तख तथा- 

थस् | शब्दकल्पद्रुम पु'स्वोक्ि! प्रामादिको “केनिपातः 

कोटिपाल्मरिलद्धोडपः ञव" इति हेमचन्द्र क्लौवत्व- 

निदे गात् । 
कोटिफलं न०६त° । लिकोणादिन्तेत्ावयवस्य कोटे; फले । 

{किरशि०तद्ायन प्रकारोद्¡ श तोयथा \“खे नाहति परिभिना 

भजकोटिजोपे मांगे २६० ते च भुजकोटि फला वये 

स्त. `" स० | “अल्लो पपन्तिः | यात् केन्द्र प्रतिभरूडले ताव- 

देव नौ चोच्चडन्ते खात् । अत प्रतिखण्डलदोःकोटिञ्य 

अनुपातेन नचो परि णास्य ते यदा ण्डत ३६०रते 

दोःोटिञ्छे तदा परिष्य शन्ते किमिति। अथवा लि- 

च्य ःव्यासा पः एते दोःकोटिजञ्चे तदान्तयफच्य।व्यासाधें 

{कि्मिति । फलं तुल्यमेव” प्रलि° | 

क्च ख्टनडि 

«तहू शे भजक्षीटिञ्चे भगणाशविभाजिते। |
 

र ङ्नाधाभ्थां यथा 

धनुमरैन्द ' लिग्रादिकं फलम्'” स* ““भुजकोटिजेव भन्ट्- 

शोत्रान्यतरसम्बन्धेन केन्द्रभजो[टच्छ- तषे सलीयरूफ़- 

टपरिश्िना गुते भमा: षटपच्िकशतलयेख्छ भक्त 

मजफ़तकोटिफले भवतः । न्द्केन्दरभुजचज्योहगृन्न फलस्य 

घरैःफलांदिकं मन्दः फल ` भवटि ¦ अलोपपत्तिः । 

च्तास्थो ब्व्यान {स्यतददेयतया सडह स्तस्धितद्छत्रमोतं खल 

विस्व स्वाभिखय्दाकमे खेन कच्चास्यमध्यस ह स्थानात् पर- 

फन ज्यान्तरितस्याने वआआकपयद्छवनारगर्पतिर्यक्षख- ` 

स्मरे पां यते । तेन नध्यखहस्यानो यर चा प्दे्ाद्न्त्यफ- 

[ २२६४ ] 

१ 

कोट 

` रज्याव्यासार्धे नोत्न्नरत्ते भगणांणाङ्धिते भूमध्ययहस्य,- 

र खासक्ततह,ततप्रदेशदध पोदधस्यानात् वेन्दरान्तरेण कच्चा वि- 

परौतसमार्गे तद्न्तपरिधौ द्धो भदति। तख्िनुनोरोदध- 

इत्ते उ.ध्वं रेखा हयो स्तिय गन्तर ख ममधज्याकार' पर- 

मफलच्यानुरद्धः भुजफलम् । तख्िन्रे व इत्ते व्यासुमित- 

निर्यग्ने खायहयोरन्तरम्ध्वा परमषेच्चाक्रार परमफल- 

ज्यारुरुड कोटफलम् । णते तत्र कल्चासमजज्याको- 
टिज्चा३द् जकोटिदधपे दति । कचास्य भगसपाशप्रमाे नैते 
भुजज्याकोटिज्याद्पे मुजकेाटो तदा कच्ास्यभागप्रमा- 

खानुरुदुप्रायुक्तनीचोच्चपरिधिभगमैः केडदत्युपातेन फल- 

हरस्थत्वाज््, ज फलको टि फले" रङ्गगनायः 

कौौटिर ए* कोटिं राति रा-क | १दन्दरे , २नकुले, ३इन्दरगो- 

पकीटे च मेदि" त 

कीटि(टौ) वष सलौ कोटिभिर वैति मधु इष्ण । 
(िडद्धः) १शाकमेदे | अपरः दोप्रनध्यस्तदर्ये शब्द् च ̀ 

र्वाणारङ्रपुरे न° शब्द्रण० । 

कोटि(टौ)ग ए ओच्धा असे श्रति शो-क | {लोषटमेद- 
नेऽस्तर (सर) (खगर)इति वा ख्याते पदाय रद्रकोद्स््र- 

म्यः वाहकिपशेय नागभेदे पु*““कोरिशोनानसः एखः: 

शलः पालोहलीमकः'" भा० चआा०५७अ० कास(विवग्योकतौ 

कोटौ स्लो° कट-इन् ङीष् । (पिंड) १ शाकभेदे शब्दरत्ना* 

रकोटिशन्दारये च “प्रतोदं चपि कोटोभिछं हार; साधू- 

वातिः” भा. द्रो ८्€अर 

कोटौर ए कोटिभीरयति दैर अण् |१किरौटे, हेमच० २ज- 

टार विकार ^कोटीरबन्वनधतुगुं खयो गपड्ेति'" नैष 

कोड ए कुङ्क-षञ नि° गुणः । दुगे (गड) अमरः र्षुरभेदे 
केष्टकाङ्खड।) शराजधानीमेदे च न° हेमच० 

कोटौ स्लो° कोड" वाति वा-क मौरा० डगेष । शनम्नायां 

शक्तवोशवरां स्त्रियाम् र्दुर्गायाञ्च जटा° देवाणाष्ठरमातरि 

च तत्र दगाथाम् इरिबं° १८५९ 

^कुमाररच्चखषा्य विच्नती छतचु' तदा । दिग्वासा टेव 

वच्वनात् प्रातिदघ कोड्डो | लब्बा नान महाभागा 

भागो देव्यास्तधःट्मः । चला कनकश्क्रिसतुः स। च 

लग्ना, द्थितान्नरे । अथानरा कुमारय्य देष टटा म- 

ङामृखः। परा्चरुखस्तता वाक्यवाच मधघद्नः । | 

भगवानुव।च खपमच्छावगच्छ त्व' धिक तामिति च सोऽ- 

जरीत् | किमेव" कुरूपे विन्न निञखितख बधस्मति | वैश- 

स्पायन उवाच । इत्वे वचन तख कोटी ठ तद्विः 



कोण 

भोः | मैच वासः समाधत्ते कुर रिरन्तणात्'"| १८५अ० 

वाणमातरि भाग १०।६।३९. ^तन््राता कोट्दौ नास 

नग्ना ख॒क्रशिरोरुहधा | एुरोऽवतस्वं छं णख एत्र पाण- 

विरच्तयाः' उभयति नग्नत्वसु करकेशत्वि षं तत्काले 

थाभ्त्वन्ञापनाव अतस्तयोस्तदा लम्नत्वसुक्तकेशयुक्त- 

त्वात्तथात्वत्म् 

कोटरवोपुर न° ६त° वाणाघ्ठरपएरे तन््रातुलव प्रधानत्वात् 
तथैष वाशाद्वरस्य रक्त्यात् तत्प्रख तन्नासत्वम् । 

कोट्टार इर कुट्आरक णे° । क्रूपरेरनागरे शपुव्करि ण्याः 

पाटके च। (पाड) नेदि० 

कोट ष* कुटि-अच जि° नलोपः। 

तज्ञत्तणखक्त' निदाने “असम्यावमनो दीणपि् शरान्न 

जिखदः मखूड लानि" सत्र नि रागर्वा्त बइ्नि च । 

खत्कोठ. सालुवन्धद् कोटए्चभिघौयते'"इति माघवकरः। 

रक्तितेन चान्ययोक्तम् ““वरटीददटनिकाशः कण्डं मान 

'लोद्धितोऽस्लकफपि तास् । च्खिकोत्पादविनाशः कोटद्रति 

निग यते तजन्नैः" “उव णन्तु विन्नेयं करण्ड कोटा- 

निलापहम्"" ^कर्ड कोठ निलस्तम्भमलरोगापड्ञ्च सः" 

““उदुषषे  न्त्ि्टिकया कस कोट वना शनम्" "दति च द॒तः 

कोटर प° कुडठ-अर एषो° । अङ्खोटङ्डक्ते राजनि° 

कोटठरपुष्ोस््लो कोटरद्य पुष्पव पुष्ममखा ङोप् । 

इृडकारके राजनि 

कोण पु कुण-करणे षज कत्त अचवा | येन धठुरा- 

तिना ऋाषटन वोखणादयोवाद्यन्ते तस्मिन् वांद्नसाघने 

१काढमेरे रअच्रौ, अमरः । रेग्टहादोनामेकदेे, ४अ- 

स्त्ाणामयमागे, ५ लगुड , मेदि° &मङ्गलये हेम० ७ ग- 

निग्रहे षिच्चः| इयो.ठंशोमेध्यभागे र्विदिभशि राजनि° 

५ज्नककोसौरभिदन्यमानः'" काद्० ^“भेरोषटदङ्वौणानां 

कोणसंघटितः यनः” रामा.“ सग्टइखाङ्शे तेन चत्वारः 

स्र्णप्रिताः। कुष्माश्ठपु कोणेषु निगूढा: स्थापिता 

भवि” कथात° । “दव्ेकोणाभिदतः प्राणदद्लामद- 

न्द्भि ““चिन्दुलिको खवसुको णद् एार दुग्भम्' 

नन्त्रया० | सगकोणं विप्रमकोणस् चनस् 

कोयाकृण ए कोषे सम्तक्वादेथे इयत चलति कूण-क । 

मत्क्रे (उकण) हेलच. 

कोश्पावात ए “वङ्गाशतलहष्ाि भेरोगतशतानि च | 

एकदा यल हन्यन्ते कोशाचातः खञ्च्यते” इति भर 

तोक्तं बाद्यकघाते देत° । वीखादेस्ताडने 
1 

मर्डलाक)।रे कु्टरोगे ¦ 
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काष्टन 

[ २२६५ ] कोन्व 

च। “कोणाघातेषः गच्जत्प्रलयधनधटान्येज्यरुव- 

चण्डः” वेशौ० [ अमरः 

कोणि लि° कण-इन् । आदानशक्रिद्धीन हस्तयुक्गो (कोप) 

कोथ ए० कृष -परतिव्ये वज ¡ †नेलरोगमेरे (के घो) | कन्तेरि 
अच | रगजते वि°नेदिम्ेन मांसलुब्धेन यद्“स्यशल्यम- 

यद् उगादृषुरीप्रोद्धिखमपानेनाधः 

प्रेरितमसम्यगागतं गुदं च्विसेति तत्रे चतनि भित्तः कोथ 

न्नेन सहाभ्यवद्ृतं 

उपजायते" इति छञुतोक्त युदात्तयकारके रेभगन्द्र 

रोगोपद्भवभेदे। भावे घञ् | ४गलने“तस्जिन् चते एवसधि- 

रावकोखं मांसुकोधे भमाविव जटसिक्नायां टलयो जाय- 
न्ते” छध्रुतः “ततर सविषमतुसकोटदद र मतएरौषकोच 

जात।ः' सुशुर “कौ टस॒लपुरौषाश्ड शवकोयग्रदूितम्"? 

(जनम्) ख" “गोशलंतकोयजा मन्दा, मध्याः का {ट- 

कोद्धवाः'" इचु 

कोदटेरड न° क्-न्दे विच कौःष्टितोदणोऽस्य । शध तभि, 
“विस्फ जं्वरूड कोदरः" भ ग० १।२१।५१। ततत एयत्वात् 

र्भ्.लतायां, रेदेर्दे च | मरः ४घन्राशौ च । 

कोदार प° ईषटुदारः कोःकादेशः | घान्यमेटे “न साहा 

सन्वथा माघवरकोदारको द्रवस्?” का्या० १,६,८, रत 
भाष्ये कक्टेतवाक्यम् 

कोद्रव ए" क-पिच् कौः सन् द्रवति दू-अच् कर्म । (कोदो) 
धान्यभेदे अमरः «“कोद्रयोवातलो साहो हिमः पित्त- 

कफापहः" तदट्यणाञक्राः.। “अयन्ञया यै 
केद्रवाः” शतिः | “अतौऽन्यद्पि संपाद्य" सटशं धान्य 

मात्रकम् | न साद्य सवधा माषरकोद्ारकोदरषस्'" 

भावप्रर 

कात्या*ग्रौ०१,६८,८ह्०भा० ककं ्टतवाक्यस् | त्ख पैचवरेषे. 

अया हता “पचनाग्निः सञ्चाल्य वेचटेव' समाच- 
रेत् । निष्मावान् `कोट्रबान् माषान् कलायां खनजांस- 

जेत्" ̀ काथी० ३५अ० । तद्धाखाद्खोयता भा० अनुर 

४२६२ चछोके उक्ता यश “चअऋन्ाङ्गौयानि धान्यानि 

केटरवाः पुलकास्तया"' 

कोर्नालकर एस्ती कोने जलेने अलति अप्य तोति अल- 

णवज \ संप्रदाटिि क्ञञे लए श्रनेदरे जलचर- 

पन्चिभेदे हंससारसेतय् पक्तने कोनालकं पठित्वा ““इषाः 

संवचारिशः'' सुख । इन् कोनालि अप्यत्र | “ङुनादी- 

कोनालिम्रश्टतोतु सेत" सखु स्तिया ङ्प | 

कोन्दश्चिर पर ब्राह्मणशापेन श्ूदत्वप्राप्नेचनियमेदे भार 

र्त १५ 



कोप 

“सन्ति चाभोदिषसमाः सन्ति मन्दास्तथाऽपरे } विवि- 

धानो हतानि ब्राह्मणानां बुधिष्ठिर!}॥ मेकला 

ङ्षिडा लाटाः पौराः कोन्वभिरास्तथा । शौ शोका 

दरदा दाख्बौशचोलाः शवरवव्वंराः। किराता यव- 

नाञ्चेव तास्ताः सत्तियजात्यः | 

ऋद्धशानाममपषस्ात्”" । 

खोप पुर कृप-भावे घञः ॥ {क्रो कामान) प्रजे चि्तटृत्ति- 

मेदे अमरः । ^“क्र.घटर् े वयौषयायौनां यं प्रति कोपः” 

घ।° बध्ाद्यलक्रूल चित्तस'तमेदः कोपः \ अमपेशन्द् 

“पाठेन प्रहरन् कोपात्" खनु: } ““मएनः 

ठष्लत्क्मनुप्राप्रा 

विदधतः | 

कोपः सतः दधा प्रणयेष्यौषसद्धवः | इयोः प्रणयम नः 

ख्यात् प्रमोटे छक्हरत्यापि। प्रमृणः कुटिलमामित्वात् | 

कोपो यः कारणं विन" सा द् उक्त श्टङ्ाररसाङ् 

भप्रणयकेपे च 

५अपकर्रण चेत् कोयः कोपे कोपः कथं र्हि 

शचम†वकाममोत्षारं प्रसद्य परिपन्विनि' नोतिसा०। 

रपौ बन्धौ स्वदेहे च खमेकात्य प्रपश्यतः | विरवेकनः 

कुतः कोपः स्वदे हा यञेष्विेत'" इेधात्पेष्यकारिदोषाणां 

विक्रारभेदे सुखु° ^तत्न एते खभावतः एव दोषाणां सद्चु- 

यप्रकोप्रशमप्रतोकारदहेतवः'*- शारोराखां विकाराणा- 

मेष वर्मखतुर्विधः। चये केप गमे चेव हेतुरक्तञ्चि- 

किल्घने'” श्व “स्बदेभे किःचता दोषा अन्यन् 

कोपमागताः' सखु 

के1वक्रम न° उपक्रम्यते कम्पि षञ् ६त उपक्रमान्त- 

स्वात् क्लौवत | कस्य ब्रह्मण उपक्रमे-उपक्रम्यमाशे 

$जद्धच्वा आद! न्नात्वाः उपक्रम्यमाणायां जगतः खषटौ 

अमरः } को,क्तमप्यत्र न° । ६ैत^ । रकोपष्य क्रमे पुर 

कोपन लि* कृप-ताच्छोल्ये युच | कौपश्चौले जटाध०“चणड़-. 

ख्वत्यन्तकोपनः'' अमरः । “आसी दिभावञ्चुन्#भ महरभिः 

कोपनो भ्टगस्'' भाग्आा०२६अ० + ^“तपष्डी कोपनो श्ट- 

गस्" भाभ्व० {न° “पादानतः कोपनयाऽवधृतः""कुमा० 

र्असुरभेदेषुण“शरभः शलभङध कपनः कोपमः ऋथःः' 

इरि० ४२अ० कुप-चिच-भावे ल्युट | रकोपनिष्पादने 
टो पविक्षारकारकव्यपारमेदे न° ““खदोषकोषनादरोगं 

लभति मर णा{न्तकम्'' भा. आश्चर १७अ* | “यथोक्तः 

कोपनर्दोषाः कुपिताः कोषमागताः' दशु कुप-खिच् 

कर्तरि च्ध् | ५कोपसाभ्के लि० “कोपनं कफवादानाः 

इश्ता चातक द्ध ' पश्चतः 

{ २२६६ | कोय 

कापनक ए" कपनः कोफगीन दृव कायत द-क | $चो- 

रनामकगन्धद्ब्य राजनि° ्लार्थेक । रकेपने (त्र 

केापनोय त= कुक कम्ब ख अनोयर् । इं "वदे “ति ऋ 
शब्द्ष्ट्यङउपस्थिताः फरस्परोणाभिहन्यमानास्तदु पायाञ्चा- 

खिभ्ाङ्यः ख्क्प खेव कोषनीया भवन्ती त'"सातत. को. 
काफयिष्ण व्रि कुप-खिच चार इष्णुच् | परस्य कोप- 

कारके “वैरायैव तदा श्व लन्रियानु कोपयिष्ण् भिः 

भाग खा० १७६ 

कापलता स्तो कोषेदलेता । कणं खोतलतायां राजनि° 
केापिन् इस्तीः अवश" क्षयति शिनि । शजरुप)रावते 

रवशग्रकोफणालिनि लि° राजनि° स्तिया डो । को- 
पयति खिजन्नात् शिनिं | शकोपसम्पाद्के न्रि° “सिङा- 

येकः भोखितःपत्तकोपो” श्रुतः स्तियां खेप | 

कोमल न° कु-कलच् रूट च नि युखः । जले । रटदौ, 

अकठने, च ति*मेदि° श्च्तोरिकायां स्त्री टाप 

शन्दच० । $मनो हरे ति० शब्द | न्थनशा च शय्या 
ख शशाङ्ककोमला” नेष । शशस्या इवन्दर डुला शय्या । 

शशाडून मनोहराः निशा च इत्यः. 

कोमलरल्नराशोन्' माघः। 

कोमन्तकः ति" खार्थे क} १कोमलशन्दार्थे | संन्नायां क| 
२्स्टणाले शब्द चर । 

| कोमलवलकलो स्तनी कोमलं लकल यद्या; | लवलोल- 

तायां (नेयाड) शब्द विन्ता० # 

। कोमलास्म न आखनशन्ददर्भितच्छमादिचम्् निमिते 
| पसनमेदे"्दानी श्ट देवश ! र्यं कोमलासनम् ¢ 

योगसिद्धिप्राचाराय सिद्धौ चम.सनं तु तत्”' दद्रया० । 

& कोमाखिका स्त दैष्डुमेव अतसौोटक्तद्व च्यास्ते आस 

ख्व् ल टाप् अतद्च्वस् + ज)ल्लिकायाम् (फलेर जाणि) 
ारावलो । ‡ 

कोम्य वि कमकमर खि गयत् एषो । कम्य |, “ऊद नः 

खन्तु कोम्या" ० १।४७१।९} ((कोष्या काम्यानि” भा. 

कोयष्टि प*कं जलं यष्टिरिव्छय छषो° अत कत्वम् । जम- 
कुक्मे पर्चिणि} “प्रठदन् जालद्यदरंश्च शोयादरन- 

खविष्किरान्”' । मनुः संद्भायां कन् कर्याष्टक (टि टिर) 

टिदिभपक्लिखि “4कपोतपारावतभ्द्गाराजपरभ्यतेत्यादि 

प्रतदप{च्िगये केवद्िक्शक्ता “कषायः मधुराः 

फलाहारा: मर्ट्कराः। विच्च हाः शोत वङ्जम्~ 

लाख चैसः'' घ्ते तक।सयुखा चक्गाः । 

“न्तत ‡ 



कोल 

कोर प° कंल-संसूयाने अच ल्य रः | !संस्ल्यानवति कोरणा 

कारे खष्वतोक्तं देहश्यसन्विभेदे यथा 
“त एते सन्छयोऽ्टविधा" । कोरोद्रूखलसाशद्प्रतरत्न्नमे- 

बनोवायलतुरड़ मण्ड नश ङ्खावर्त्ताः | तेधामङ्कलिनखि- 

बन्वपुलफजानुक्परेष कोरा सन्धयः'” । ^नामभिरेवा- 

ठतय- व्याख्याताः” । कुल षज । रकं ख्याने ए०` 

कोरक पए न° ल-रंस्याने खख,ल॒ लस्च रः । कलिकायास् । 
“कलिका कोरकः एुमानित्यमरोक्तिः प्रायिकाभिपराव)^नो- 

रकं कुद्मञेऽयि खात् कक्लोलकश्टणालयेः'" विश्रोक्तः 

तेन ““सुपह्रन् विचकार कोरकाखि'" स्प्रषे क्लोव 

प्रवोगः “कोरकोऽस्त्ो कुद्यले खात्'* >° । कक्कोले 

श््टणाले च विश्वः | ४चोरनामपन्धद्रव्ये जटाधर | ततः 

तारका० संजातेऽ्थे इतच् | कोरकित जातस्कले विर 

कोरङ्गगे सनो कर-अङ्गच गोरा” ङेष्। ! च्छं लायाम् 
(ग्येटण्लाडच्) चमरः रपिप्मल्यां राजनिर 

कोर दूष ष" केएरं सस्या दूषयति द यं न्तात् ध्रख्_ प° 
स० । (को दो) ख्याते व्रीहिभेदे अमरः । “नि शाषष्टिक 

यवगोधृभकोरदूरेत्यादि'” इषु “^श्यामाककोरदूषान्न' त- 

क्र पिन्याकरसक््भिः'' इदु । खव्,ल् । कोरदरषकोऽप्य- 

तये | “श्ञोभवितालोजो युमाने प५पस्खिते । व 

स्तराणां प्रवरा शाखो धान्यानां कोरदूषः” भ1०१०१६०अ० 
कोल ए° कुन-सं स्याने अच । शूकरे २अञे(भेला) अनरः 

दक्रोडधे ४शनियद्े ५गिलक्रे (चिता) ६अङ्घपालौ ७आा- 

लिङ्कने मेदि०। प्देणभेदे एु०व०व° शट् रला०€।अस्त्रभेटे पु 

धर० ५नेटात् धौवरकन्याज्ञाते १०जातिभेंदे जद्धावे° पु° । 

११न्धपभेट् “करूथामाद्याक्रोडचत्वारन्तख चाल्रजाः | 

पार्डगञच कोरलद्व कोलो पार्थिवः । तेषं जन- 

पदाःस्फोताः पार्ड7: कोलाः सज्ञेर लाः'' रिष ०२३अ५। 

१२मरिचे न° राज्ञन० १२च्ये(चदः)वेद्य° । १४तोलक 
परिमाणे वेदयकम् । १५कञ्घ् टचे स्तो गौरा ङीष । 

तस्याः फलम् अश तछा लुक् ।१६वद्रीफले न°। करञन्धुश- 

न्द् विदधतः ५वद्रोखडश्ाकारोक्तः च्छफल) ५यत् । 

अटव्याभेव का घोण्टा कोलवोरट त योच्यते" सहभति: 

५ हसक चिर्गो पघोश्ट! घोरा च वद्रोच्छट्ः | एटमःल- 

कोलिः क्ूः” श्तरज्चाषः “अाद्यकार्ुयितप्रका 

अनैः'" | “यः कोलतां बद्धवत ञ्च {भ्वत्''मावः | केल- 

इच छते अन्बरधरगे उक्तः । तु वाक्यं १३२४० रण्यम् 

कोडक इ कृल- लल । {अह्ोटडचं राजनि रवह्- 

<५ का माग ३ , ` ५६८ 

[२२६७ | कोला 

इारडकते जटाधरः (कांकला)च रेगन्वटरव्यभेरे, धमरे, 

५ कंक्तोल च नऽ अमरः | 

कोलकन्द् ए" केलद्व कन्दोऽख। सहाकन्द्भेदे राज- 

नि° “कालकन्द्ः कटू छमशोयविनाशनः | वसि- 

च्छ प्रशमन: विषदेषानिलापः" 

कोलककेटिका स्लो° कोलड्व कर्कटिका | सधुखच्लं {र- 

कायां राजनि° 

कोलघोण्टा स्त्री । ऽदरोभेदे छभ्तिः। [दये अमरः । 

कोलदलः नर कोलं वद्रोफाक्लिव दलमख । नखीनामगन्- 

कोलगिरि इ दण्किणदिकस्य पथेतभेदे “त्सत' कोला ग- 
3 रसिद्चौव खुरभीपड़नं तथा” भा० सण रन्यन सरदेवदस्ति- 

श(द्म्बिजये ¦ कोलप्चलादयोऽप्यत्र । कोलाचलमङ्खि- 

जायेति तद्ध विशेष ततुपरवेदस्वितत्वात् [उचषे हारा 

कोलनासिका स्तीर कोल कर ना(सकेव | रङ्िण- 

कोलपुच्छ इ° कोलब्य छकरखव युच्छाऽख | कङ्कप- 
लिखि हारा० | [ राज्ञि 

कोल्ल न° कोलः वद्रौफलभिव मूलम | पिप्मलोमले 

कोलम्बक्र ए० इल-अम्बच् ऋोश्वमध्यः सत्तायां कन् । न- 

न्त्योभिन्ञे अलानुप्रष्डतिसखूदाये वशायाः अवयवे भरतः 

ॐ 
रपजनि० 

कोलवक्ौ स्ती° कोलोवराइ इव ब्ल तद्लोमतुल्यशुद्धगावच्त्वात् । 

मजपिप्मल्यास् राजनि° / रेग्छूकरपाद्कायां राङ+° 

कोलशिषनि स्मे कोलपःदाकारा शिष्विरद्याः | (आलक- 
शीति) ख्यातायां चूकरपादिक्रायां लतायाम् | वाडेष्। 

“कोलश्विभ्मी समीरो युद््वष्णाः कफवातहृत् । शक्रा 

ग्निसादश्ट खा खवित् बड्विड़ गुर्ः" इति भावप्रर 

कोल! स्ती कुल-च्वना° ख टाप् !{पिमखाम्,२चव्ये (चद्) . 

दि०रकोलिदटच्े शब्द्रत्ना० | श्कोद्धापुरे च 

कोला पु न° क० । देशभेदे शब्द् रत्रा 

कोखःपुर न° दच्छिबदेप्रिदं रच्छदेव्याः स्थाने एरभेरे 

कोलः विष्व सिन् ल्िष्ोलां उरमेदे विध्नं सितु वस्तु शोलमण्छ 

विशब्देन धाभोरण्या्ेषरत्वस् । पकैतवाखिनि न्छो भेट, 
«ण्व पालयतरूख शह च्छाः पव तवाःसनः । कोलापि- 

ध्वजिनः प्राप्राः" इति देवीभागवतम् । “कोलापिध्व सि 

नश्तेनि' देवीमा ङा० कोलाशन्दः कोशा हलयाचकस्तया 

च केलाहकेनेव राज्यविध्वलं गे दुं न्ति) रतेषु च । 

कोलाहल एु* कुल-भज् तमादृलति अच् । बह्धविषे दूर 

ग1जिन्यव्यक्रो थब्द् अमरः “शषः भेरीनिनारेन रफ्ट- 

कोलाहलेन वै” रामार 



कोलि स्त्ली कुल--इन् । 

को 

बदर्याम् पत्तं ग डेषु अमरः 

कोलिसपेः पु» सगरेण से च्छतां प्रापिते चलियभेरे । उदा० 

केस्लशब्ट ह रि” वाक्यचक्तस् ““कोलिसरपनाह्हिषका- 

स्तास्ता: त्ष ल्यजातयः । इष्लत्वं परिगता बाद्मणाना- 
€ 1 

जद भाग्या्ु०ई६अ० [राजा अख कौ लूतं तचनुषे 

को(कते)ल्त ए कल्तशन्दाय ह° स° पाढानरम् । तख 

कोष्या स्त्रो कोलमरेति यत् । पिप्मल्यां रलना 

कोलं पु9 भारतवर्षस्य
 प्ैतभेदे ५भारतेऽप्यस्िन् क्ते 

खरि 

च्छौलाः सन्ति बहवः" इत्य् घक्रमे “न्कतभः कूटकः कोज्ञः 

 सदागिरिः'" इत्यादि भाग ५।१६।११ उक्तस् | स च 

-गिरिः द०्सं*क्र म विभागे^अव दक्चिखेन लङ्का" इत्य क्रमे 

५कस्यटकमः हाट विचिल्नक्ट नासिजकोज्ञ यरि चोलाः" इति 

दक्षिणखाशक्तः। कोह्धसव्यीटयोष्वत्र । तन सवः तख 

राजा वाः बा. ठक् \ कौङ्घःमरेय तत्रभवे तच्न.पे च । 

५अद्धितः प्रययै भूवो दश्विणं लिलाखं वस् । तलापि 

द्ाविदैरान्ध रौर मा ह्षकेरपि । तथा जोह्ञमिरोये.् यु- 

इमासोत् क्िरोटिनः'' आऽ आश्व" ८३० । 

कोविद् ए° क्ञड शब्दे-विच कोेदस्तं वेत्ति विद्--क । 

$पर्डते रविदुभि अमरः ^सगीच्यकारिणं मान्न" धम्म 

कामाधको विदस् "मतुः । “ऋात्नेव युणदोधकोविदः'"। 

५ स्रौलनाम चुखगानको पिदेति च” लाघः | 

करीविदार इ क भूभिः विड्याति-वि+द्,-अण् षो । 

शरक्तकाञ्चनारे (रक्तकाञ्चन) । अमरः । “कोविदार 

कलिकऽतिशोमला तक्रसिद्धतिलकेलयाचिता । हिङ्रु- | 

वासङ्शुवाखवासिता केसवारललिताऽतिलोभदा? पाक- | 

शस्तम् । काञ्चनारशन्ट्ः ुणःदुक्तम् । ““कथेर कोवि- 
दार्व तालकन्द् स्तथा विम्” । ऋं टेयकथनेः वायुर 

< द'तकाञ्चनसङ्शः कोषिदारः?'इति खाद्धविबेकः। रपा- 

रिजाते च । इरिवं* १२६अ० नद्य, त॒पत्तिदं शिका यथा 

५कोऽष्ययं ट्ष्सरित्याङ्करजानन्ोयतोजनाः। कोवि- 

दार इति ख्यातस्तत्वतः स महातरः । इन्द्ारः कोषि- |. 

दार पप्ररजानञ्च नामभिः | ख्टच्तो न्नावते दिव्यो 

यद्धौतत् कुच्॒रोत्तसस्'" पारि. वहरे । “पारि- 

जातान् कोविदारान् देवदारदुमास्तथा''भाग्वर १५५अ०| 

-श्दात्र् पारिजाव्रद्धिन्नत्देन निदेशात्. रक्तकाञ्चनपरता 

साये कं । रक्ता नंशे +अमन्देः [पचुमहे' ख भन्दारेः 

कोविदारकैः?" काशो । 

दोप.षं) इन कडद्ादि इषू(ष)-त्राधारादौ ष्च 

[ ९२६८ | कोश 

कत्तं रि अच् वा-। †अण्डे शब्द्र० । शतारतयोः 

र्डेमद्ग्ययोः अमरः | ३कुटमले छकुले ४ख द्रपि्ान । 

(खाप) ५ समे &दिव्यभेदे अमरः । मृडं न्यमध्यस्तु 
अभिधानद््पे ७ शब्द् पव्या यन्नाप्रकन्धे भेदि टधना~ 

द्यागार €पानपाल्नो चष्के १०शिम्बायां हेमच० | 

पनसादिमध्यस्य (कोया) ख्याते ११पदाँ धर | 

शब्दा नरपूव्वं स्तु गोलकाकार १२पदा्य यथा “नेन 

कोषः'” चौरस्वामी । तत्र खङ्भपिधाने ^“वेयाधकोषे 

निश्िवो हेमचिलत् सर्प हान्" । “छु त्रो शद” 

तख हेसमये कोपे तप्र पावकप्रभे" भाऽ्वि० ४२अ०| 

ब्ग प्रयो गः | धनागार "निः े धविच्राणितंकोषजातस् ”* 

ङ्जे"“मामश्लिणोट् यत्न विभिच्वजोगैः'* “मिच्च द्रमैरिक- 

तटा व दन्तक्रोशाः” रषः रेत्कगाद्यावरणे कोष्वदाव- 

रकतल्ात् «शरोरकोधादयत्तखाः पार्वत्या निः्टत)म्विका । 

कौथिकोति समाख्यातः तनोलोकेषु॒ सीवते'* टेवीभा० । 

४8पिधानमान्रे"चजातयोः पड्ूजक। शयोः चियम्""रषु। 

«को श्मङ्क छाद्[ल पथे विदध्यात्" चु" “4्वोवा अयं 
हौपः कुषलयकमलकोषाभ्यन्तरको्चःः'* भाग ५।१ ६।६। 

कोश्(ष)पानदिव्यञ्च वौरमि० दशिंतोयथा “खथ 
कोश(घ)धिः। तनर् “खकः प" प्रवच्छामि कोश(ण)ख 

विधिखत्तमम् ६ शास्तष्द्भि्यया प्रोक्त सवेकाला- 
विरोभधिनम् ! पुवह्ले सोफवाख्ख श््ातखाद्र परख 

च } सचहुःखाऽव्यसनिनः कोशपानः विधीयते । इच्छतः 

अदधएनख देवव्राहवरस चि घावि ति" `षशङ्धस्य असत्येन 
दिव्यश्ररण्ेऽगिशटशङ्कायुक्तसख कोशप्रानम् | ङषेवता- 

श्लानोदकषा गं देवता्ञानोदकञ्च प्र तित्रयं' साहयभित्या दहः 

विष्ण: “खान् देवान् समभ्थच्यं तत्स्नारोदकासप्र्- 

तिल्नयं पिबेदिदम््मयान ज्ञतमिति व्याहरन् देवताञजिखः'* 

दति । याञ्रवज्ञ ऽणि “देदएतसान् -खमभ्दव्यं 'तत्च्धा- 
नोदकमा हरेत् । संश्राव्य पाययेत्तखएज्जलान्त प्रनित्य- 

लिति” | ऊपपान्द् वान्द्, गौदित्यादोन् । वेषामन्धतसं देवं 

प्राड विवाकः सोपवासो गन्वपुष्यादभिः स्र ज्य लापय 

ज्वा तत् स्नानोदकं दिव्यदेशच्नयेदित्ययैः ¦ नीत्वा च तत्र 

निधाय धमौबादहनादि शोध्यशिरसि पल्लारोपणान्ते' स~ 

दिव्यसाघ्ारणवििं विधाय, देवतायतनसमोपे मण्डलच्च 

विधाय तत्र शोध्य" प्राडखरू स्थापयित्वा तसस्य नेति 

पाका च १ ५ 

व्यक्रणे ऽनिष्ट' सं राव्य जलविधानोक्तेन^तोय । तव पराखिकां , 

प्राणः"*इव्यादिना मन्त खाभिमन्तरयर पूवैनिह्हितोद्भ्यद् ग्र 
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्टतिन्यं पायपेत् । शोध्यञ्च जलव्रिधानो क्तो न“सल्यान्टत- 

विभागष्य'" इत्यादिना मन्त्रे णौभिमन्त्य पिवेत् | तथाच 

नारद्ः“तमाइयाभिशस्तन्तु मख्ड लाभ्यन्तरे स्थितम् । खा- 

दिचयाभिखखं कत्वा पायतरेत् र्ड-तवय सःत” | पिताम- 

दोऽपि ^प्राडनसुखं कारिणं लत्वा पाययेत् प्रस्टतित्रयम्। 

पूवक्ोन विधानेन स्ञानमाल्ोचितं शुगिति” । का- 

रिं दिव्यकारिणं शोध्यश्ति यावत् | पूर्व्वक्तंन बक 

लदिव्यषावारणतया प्रागुक्ते नेयथेः । नारदोऽपि ५अच- 

यित्वा तु त रेवं प्रक्षाल्य सल्िलिन तु 1 एन खावयि- 

ल्वा तु पाययेत् प्र्तल्यमिति'"| एनः पापस् । तच्च तत्- 

 प्रलापाभिधानश्चखेन तेनेष दितम् । “खे च्छया यः पिरेत्को- 

शन्न कचिद्, चितो नरः । न सं इदेच्ररो लोभात् चनो भ- 

बति इतिः । जानानः कामकारेण कोगम्योतवा विसंप- 

देत् । दरिद्रो व्याधितोमू्खः सप्रजानि जायते'' इति । 

सरस्कं ऽभियोगे ऋभियोक््,; चाव्यभनिटमष्याह सए- 

ब ““बलात्कोशे ह्हियो दत्त्वा हलितमिच्छेत चात्मनः | 

ख गिनाशो भवेत्तद्य तदु काथ'न सिद्यनोति'' एवं यख 
कय ~खटपरेवख स्ञानोदकमाद्ब कोशानुष्ठाने प्राप्रे नि- 

खमार्थमाह पितामहः “भक्तो यो यद्य देवख पाययेत्त- 

स्य तज्जलम् 1 समभावे तं देवानामादिचख हु पाय- 

येत् । इमरथाः पायचेद्धौरान् ये च शस्त्नोपजीीधिनः | 

भास्कर्खयतु यसोयं ब्रह्मणं तच्च पायप्रेदिति"। उयद्- 

बतायुधानि क्लापयित्वा तंडुदकं खल्ये ऽपराधे पाययेत् । 

तथा च कत्यायनः “खद्यो ऽपराधे देवानां फाययि- 

श्वाऽऽयुघोद्कम् । पाय्योपिकारे चाशुद्धो नियम्यः शुचिर- 

न्दयेनि । पाय्यः पाययितःयः | नियम्यो दर्डव्ः । आआ-. 

युघयहणं तासादिनिमितादि यमस्डलखखाप्य, पलच्त्यम् 

एप ट हस्तिः ““यद्भक्तः सोऽभियुक्तः खात्तटेवायुधम- 

ख लम् | पर्तालय पायगरेत्तखाज्जलात्, प्र ्टतिलर्यमिति"” 

चऋन वि्ेषमाह तामह: “दु्गायाः पाययेच्छलमा- 

दिख तु मण्डलम् | अन्ये षासपि देवान स्ञापयेदा- 

ञु्ानि ल्विति'" | कतकोशपानद्य किं तत्कालमेव श्णुद्धि- 

नेत्याह कात्यायनः ““अय देवविसबादन्तिसप्राहान् 

दापयेत् । अभियुक्त प्रयतेन तसथं दष्डनेवचेति'' देष- 

विसं वादः दैविकव्याध्य द्वः ¦  विकव्याध्यादौनपि स 

शव द्भेयति “ज्वपातिषारविद्छोटाः खूनाःस्यपरिपो- 

नम् । नेत्रगभालरोगञ्च तथोन्धादः प्रजायते । सि- 

पेदमजभङ्कव देविका व्युवयोच् मिति" | शुद्धिनावा- 

वशि विष्णुरप्याह “यख पश्च दुदिसप्रा हात् तिसप्राा- 

द्यापिवा | रोगोऽग्निन्न.तमरणं राजदर्डमयाथपिवा। 

तम शुद्ध विजानीयात् तथा शुद्ध विवङ्गयेत् । दिये च 

शद्ध एुरषं सतक् व्या इामिको च्टपमः'” दति । पितामहोऽ- 

पि “ल्रिराब्राह्यप्ररातादा दिशप्राहादथापिवा। बैशतं 

यस्च दश्यत पापल तु मानवः | तखेक्खन बव्वख 

अनस्य यदि तङ्खञत् | रोगोऽग्निज्गातिमरणं सै तख 

विभावनेति" | नदे गवैशतं छतक्ञोशपानसखेकख यदि भ 

वेत् तदेष स॒ ?।परसंदति न, किन्तु तदोयसर्ववस्य जन 

मध्ये ऽपि यदि कखचिद्धवेत् तदापोयधः। आतणव 

स्यतः ““सप्रा हाहा दिसप्राहाद्यखात्तिंन प्रजायते 

पुलदारधनानाञ्च स शएडः खान्न संशयः” इति । यान्नव- 

लज्योऽपि “श्चैर्चठट्थादङो यश्य नो राजदेषिकम् । 

व्यखनञ्जायते घोरं स शुद्धः खाद्न संशयः'"दति | एतेषाञ्च 

लिराब्रादीनां पच्चाणास् अभियोगाल्यत्वम इच्त्वाभ्यां व्य- 

वस्था न्नातव्या | अवधे न्त्, रो गाद् हववेऽपि न परा- 

जयः तथा च नारदः “अङ्गं यख दिषपराहाहोलतन्त 

महद्भवेत् । नाभिया च्यस्तु दण छसतकालव्यतिक्रमादि- 

ति” । अन्न दिसप्राह ईइयवविक्ालमानेपकलच्चणम् लत- 

कालब्यतततक्रमहेतोरभिधानात् । तेमेकविंशतिरानस्याय- 

धिकालत्वाख्चयणे चतद्गरानाद्रूङमपि वैज्ञतात्मत्तौ प- 

राजयः रषं लिराव्रसप्ररान्वात् प्रागपि वेतः त्बत्तौ 

पराजय इति सिद्धम् 

१५ कोषवदरङ्गेष वेदान्त प्रसङ्ग ञअ्रमयादिष पञ्च पदार्थे- ` 

ण्, अन्नमय प्राणमयः मनोमयः विन्नानमयः अ्रानन्दमयः 

द्यते पञ्च पदा्या अनात्मक्ाः तेषा भात्मतोपिवेज्ञायं ेदा- 

न्तिभिः कल्िताः । ततर पञ्चकोष वतिः विवेक चड़ामणौ 

““देडहोऽयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोषश्चान्नेन जोवति वि- 

नश्वति तदिहोनः । त्व्चम््ं मांसरधिरास्विषुरोषराशि 

नीय खयं भवितुम त निव्यणशुदः । पूवं" जनेरपि 

सतेरधुनायमद्ि जातच्वणः च्छ गुणोऽनिय तस्व भावः । 

नेकोजङ्श्च बटवत्मरिदटश्यसानः स्वात्मा कथं भवति भाव- 

विज्ारवेत्ता | फाणिपादादिमान् देहो नात्मा व्यङ्खगरोऽपि 

जीवनात् | नत्तच्छक्त रना्चाञ्च नः नियम्योनियामकः । 

देह तद्गम्प तत्कञ्मतदवस्यादिसान्तिणः । सख तणथ खतः 

सिङ्ग तदं लल्षणएयमाकनः । शल्यराथिम†सलिप्रो मल- 

पूर्णोऽतिकश्लः । कथं भवेदयं , वेत्ता खथमेत हिलच ण॒: । 

त्वङ्घांषमेदोऽस्विएरोषरा एव हभति मदजमः करोति । 



कोश | [२२७० ] कोथ 

लक्खं वेत्ति विचारथीलो निजखष्छपं परमार्ध- 

भतम् । देहोऽहनिव्ये व॒ जडख बुद्धिदे'हे च जोवा- 

ऽविदुषस्चह्धीः । विवेक वज्नानवतोमहात्ननो ब्रह्मा ह~ 

भित्थेव मतिः खुदात्ननिः । अलात्मबुद्धि' त्यज मद्अज्ध | 

खडनमाखमेदोस्विएरोषराशौ । सव्यानि ब्रह्मणि नि- 

प्िकल्ये कुरुष्व शान्तिः परमां भजसव । देेन्द्रियादा- 

वसति भ्वमोदितं विद्वानड्न्तां न जहाति यावत् । ता- 

यन्न तस्यासत विरुक्तिवात्पष्यस्छं ष वेदान्तनयान्तदशं : | 

खायाशरोरे प्र{(तिविम्बगाते यत् खप्रदेहे इदि कल्छिता- 

ङ्ख } यथात्मबद्धिस्तव नास्ति काचित् जोवच्छरोरे च त 

येव मास्तु । देद्ात्मबीरेव न्टणामसद्धिवां जन्मरादिदःख- 

प्रभव वीजम् } यतस्ततस््' जहि तां प्रयनात् व्यक्ते 

तु चित्ते न ुनर्भवाशा | कश्मोन्द्रियैः पञ्चभिरन्वितोभयं 

प्राणो भवेत् प्राशमयस्तु कोषः | येनाक्रवानन्नभयोऽच्र 

पूर्णात् प्रवर्तं तेऽसौ सल क्रियाञ्च, मेवात्मापिः प्राथ- 

सयो .वायुधिकारो . गन्ता यन्ता वागुवदन्तश्बं ह्िरेषः । 

यच्मात् किडित् कापि न वेत्तोटमनि्टः ख वान्यः वा 

{क न नित्यः परतन्त्रः | ज्ञानेन्द्रियाखि च मन 

भनोतयः स्यात् कोपोभमाहमिति वस्तुविकक्छहेतुः | 

खं्तादिमेद्कलनाकलितो बलोयां सततुपन्वं कोषमभिपूव्य* 

धिज॒क्ति यः। पद न्द्रभैः पञ्चभिरेव होढभिः प्रचौय- 

मानोविषयाज्यघ्रारया। जाज्चल्यमधनो बडवा सनेन्धनेमैः 

गोमयाग्निदेङति प्रपदम् । न हास्ययिद्या मनखोऽतिरिक्ता 
मनोद्ाविद्या भवबन्धहेतुः । तिन् विनष्टे सकलं 

विनष्ट" विजुभ्धितेऽज्जित् सकलं विजुमति । स्परे ऽधेच- 

न्य जति खशक्त भोक्ताद विश्च मनरए्व स्व्वंम् } 

नेष जा्यव्यपि नो विशेषरूत्सव्ं भेत्नानो विजम्भ- 
खम् । चणप्निकाले मनसि प्रलोने नेषास्ति किञ्चत् 

सकलप्रखिद:। ऋतो मनःकखितणएष पुसः सुंशार 

रत्य न वस्तुतोऽस्िः। वायुना चयते मेषः पुनस्ते- 

कैव लयते | मनसा कल्यते जन्धोभोच्स्ते नैव कल्यते | 

देहादिसव्वधिष्रे परिकलष्य रागं बन्नाति तेन पुरुषं | 

गुव खेन । वैरश्छमन्र वषत् सुधिधाव पादेन. विमो- 

चयति तन्न. एव. बन्वात् । तस्मान्न कारणमदख 

जन्तौबे न्ख मोतच्तस्य च वा विधाने । गन्धष्ध हेतमेलिनं 

रजोगुसैर्मचख शुद्ख' विरजस्तमस्कम् | विवेकवैराग्य- 

शा {तरेकाच्छ इत्वमासाद्य मनोधिखज्गयौ । भवत्यतो- 
बुद्धिमतो खरचलोस्ताभ्यां ददःम्यां भवितव्यनस्रे । मलो 

नान महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषं | चरत्यत्र क 

गच्छन्तु साधवो ये छदच्वः। मनः प्रते विषयानशेधान् 

स्य लाना खच्छतया च भोक्तुः | अरौरव्ां्चमजा- 

तिभेदान् युखक्रियाहेत॒फलएनि नित्यम् । असङ्ग चिद्रू 

पमचच' विभोहा देदेन्दरियप्राणगुरनिवध्य । अहंभमेति 
भ्वमयत्यजच्' सन: स्वरव्ये षु कलोपभुक्तिषु | अध्या- 

ख्दोधात् पुरुष्सख रूं तिरध्यासबन्धस्त खमेव कल्पितः ! 
रजस्तसतटोष्वतोऽ विबेकिनो जन्द्रादिदुःखख निदानमे- 

वत् |. अतः ्भेनोऽविद्यां पश्ड़तान् त्वद् शिनः | 

येनेव भ्वास्यते विश्व वायुनेवारभ्वमर्डलम् } तन्नः 

शोधनं काय्य प्रयब्ेन चङकलेणा । विग सति चैतखिन् 
छक्ति: करफलायते । मोचकशक्तता विषयेष रागं 

निलय संन्यस्य च सरकः । रुच्या यः अवा 
दिनिष्ठो रजःस्वभावं स घनोति बुद्धेः | मनोमयो 

नापि भवेत् परात्मा ्याद्यलक्च्वात् परिशाभिभावात् । 

इःखा मक्त्वा दविषयत्वहेतोद्र टा ह दग्यात्नतया न इष्टः | 

बद्धिुदोन्दरिैः शां खुटन्तिः कत्तःलच्ः | विन्नान- 
मयकोष खात् एसः संसारकारणम् । ऋत बजे तय् ति~ 

विम्बशक्तिविं ज्नानसंज्ञः प्रक्तेविंकारः } न्ञानक्रियावान- 

इहमित्यजच्त देहेन्द्रियाःदष्ठभिमन्यते भ्डयम् | अनद् 

कालोऽवमद्ंसखवभावो जवः खमस्तव्यवहारवोढा | 

करोति कम्र प्यथ पूवेवासनः षुण्यान्यपुण्छानि च ततृफा- 
लानि। भुङःक्र विचिन्रास्प योनि ब्रजच्चायाति 

नियौ यध जख मेषः । श्रव विज्ञानमयस्य जायत्ख- 

भराद्यवस्याषठखदुःखभोगाः । देहादिनिषाच्रमधम्ब रम 

गुणाभिमानः सतत ममेति | विन्नञानकोघोौऽयमतिप्रकाशः 

एलटसान्निध्यवशात् परात्मनः } अतोभवन्येव उपाधिरख 

यदाक्धौः संसरति श्वमान्न। योऽयं विज्ञानमयः 

पराेषु दि स्फ्रत्ययं ज्योतिः | कूटस्य सच्नाक्म 

क्त भोक्ता भवत्य् पाधिस्यः। ख्यं परिच्छे देव्य 

बुद्ध स्तादात्मयरदो्ेख परः षान: ! 

खन्न पि वौच्चते खयं सखतः एथक्लोन खटदोवटानिव । 

उपाधिसम्बन्धवशात् परात्मा ह, पाधिधम््रानदयातिः 

तद्र शः । अयोषिकारानविकारिव छ्वत् षटेकद्धपोऽपिः 

परः स्वभावात् । शिष्य उवाच । भ्बनेणाष्वन्यथा वाऽस्तु 

जोषभावः परात्मनः | तदुपादैरनादिताच्नानारेनाशद्- 

षयते । अनोऽख जीवभावेर्धपि नित्या भवति संबुतिः + 

कथं ? मे त्र्यो} वद् ॥ न॒ चिवत्तेत, तन्ोच्छः; 

सर्व्वात्मकः 

+, 
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छीगुरुरुषाच । सप्यक्त एः त्वथा विदत् ! सावधानेन 

तत् श्ट्णु । प्रामाखिको म भवति भ्वन्त्या मोद्धितक- 

चखना । भ्चान्तिविना त्वङ्गद निष्कि यख निराङ्तेः । 

न वटेता्सम्बन्धो नभन्) नीलतादिवत् | खद दरद् 

निगणाक्रियख प्रचगबोघानन्द्ङ्पद बुधः| भ्वान्या 
प्राप्नो जोवमावो न सत्यो मो्धापाये ना स्त्यवस्त्, 

सभावः | यावह्क. न्तिस्ता वदेव सत्ता मिघदात्तानो- 

च्ज,स्वितख प्रमादात् । रजज्ां सर्पा ् क्ञालीनणव 

भ्वात्तेर्नामे नव सर्पोऽपि तदत्} अना'द्त्वमविद्यायाः 

काथ्यंखापि तयेषते । उपन्नायान्तु विद्यायामावद्यिज- 

नाद्यपि । प्रमो खप्रवत् सत्वे" सहमलं विनश्य | 

अनाद्यपौद्ं नो नित्य प्रामभाव दक स्छ्टम् । अना- 

देरपि विध्व'खः प्रागभाव वी-च्तः । यद्व. ्पाधि- 

खम्बन्धात् पिक तभाकनि । जौवत्वं न ततोऽन्यस्तत्- 

सवद््पेण विल्च्तणः । सम्बन्धः सखात्ननो बद्या 

मिग्याच्चानपुरःसरः । विनि न्तिभवेत्तख सं्यगृन्नानेन 

नान्यया । ब्ह्यात्मो कत्वविन्ञानं सम्यक न्नानं तम्प्र तम् । 
तदाक्ाना सरनोः सख्यग्विञभेनेव सिथ्यति | ततोवषिवेकः 

कर्तव्यः प्रत्यगाकषद्ात्ननोः | जलं पङ्कवदयन्त' पडू 

पये जलं षफ्टम् । यथा भाति, तयात्मापि दोाभावे 

स्फाटप्रभः। चस चरठत्तौ तुखद्ाञ्नना स्फ, प्रतोतिरेतख 

भवेत् प्रतौचः। ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः 

साध्वहमादिव्स्तुनः | अतोनायं परात्मा खाद्विन्नान- | 

सथशब्द्भाक । विक्षारित्वाच्जङ्त्वा्चं परिच्छित्रत्व- 

ठतः दश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् नानिव्योनित्य इष्यते"? 

ऋानन्द्भयक्रोषस्तु चऋानन्द्मयकोषशब्दे ७२६, उक्तः 

छननिचयाद्रककोष्खय राच्याङ्कतामाह “खास्यमाययौ 

घुर रा कोष्द्ण्डो दहृ त्तथा । सप् प्रशतयोद्यो ताः 

सप्राङ्ग' राज्यछ्व्यते | सप्रानां प्ररतीनां त॒ राच्यलासां, 

यथाक्रमम् । पू पूव्वे' गुरुतर जानोयःद्यसनं महत्""मनुः 
'“न्खवामो राजा अमायोमन्त्रादिः । एर रान्तः कतदुगे- 

निवासनगरं, राष्ु' देशः, कोधोपित्तनि चयः, दख्डो हसूय- | 

खरथपादातं, मित्रं ल्िविध' सपमाध्यायोक्तमिव्येते 

सप्न प्रतयोऽङ्खनि सप्राङ्कजिदं राज्यमितय् च्यते । 

ततः किमत सप्नानामिति । आसां राज्य 

प्रतोनां सप्रानां क्र्मिकोक्तानासत्तरस्याविनाश्मपेच्य 

पूर्व्वं खाविनाशद्धपं व्वसनं गरीयोजानौयात् । तथाहि 

शिल्रव्यसनात् खबलव्यसनं गरीयः सम्पन्नवनखेव भितवा- 

५९< 

र कोशं 

उख्रहे सामर्धयात् । एवं वलाव् कोषो गरीयान् कोषनारे ` 

बलखयापि नाशात् | कोषाद्रा््' गरीयः राप्वनादे कृतः 

ऋेषोत्यन्तिः | णं राष्ट्रे गरीया इगेव 

यवसेन्वनादिसम्पन्राद्राज्यरक्षासदेः | दुर्गादमा्यो 

गरीयान् प्रधानामाच्ना्े सबौङ्गपेरल्यात् | अमाव्या- 

दपि श्रादा सवर खादाथेतवात्'” कह.° . 

कोष्सद्धयखावण्यकता युक्तिकल्तरौ दिता यथां 

“कोषो महीपते न त॒ प्राणाः कथञ्चन | द्रव्य {हि 

देहो भूषद्य न शरीरभिति स्तिः । धकमहेतोः 

खाय भृल्यानां भरणाय च | अपद्थञ्च संरच्छः 

कोषः कोषवता सद्ा | धनात् कुलं प्रभवति धनाद्म्पः 

प्रवर्तते । नग्धनदख्छ भवेडम्प्रः काम्द्वोव कथयद्धन | 

च्धम्प.च्नधनं कुष्य तद्धनं श्टहाते परः | स्वयं पाप 

पाल खातृरसिंहो इस्ति्रधादिव । तादाक्भिक्ञो सलद्रः 

कदर्यं स्ति वधो ऽजेकः | उत् पन्नाधव्ययकरो यो भवि- 

ष्यद्गनाशया । स ताद्ाल्मिक आख्यातः कल्या तख ना- 

यतिः| यः प्िलाैच्जिःतं वित्तमन्यायेन तु भक्चयेत् । 

स मूलहर आख्यातस्तदुदर्म ऽपि चागुभः। स कदयेयस्तु 

ष्टयाकपोड्नेर्थसञ्चयी । तइन राजदायादतस्कराणां 

निधि्वेत् | १ च; च राजकोष् स्तोकसतो३ न वदते । 

अञ्चनश्च धनञ्चंव स्लोरस्तोकेन हीयते । कोषस्य साध- 

नोपायो मुख्य रादभिति खा.तम् । मृगणेनडते राद 

तह.िनु पवुत्तता । राज्ञो पायेन संरच्छा सामे ने कपो- 

बलाः । तेभ्यः शपस्ततच्चायौा खरयेव्वः समैसम्यद्ः | 

शरीरकभणात् प्राणाः त्षोयन्ते प्रखिनां यथा | तवा 

कष वर्ष कषेणात् भूय॒खक्चयः । एज्खां युणद्धीनादां 

छंष्मिन्यत्न कारयेत्'* | 

तत्सच्चयोपायाञ्च भा० शा० टर, दूतः यया 

“यदा राजासमर्थोऽपि कोषाः खान््ह्वामते! | "इत्यादि 

युधिष्ठिरप्रञ्रे भीघ्रोक्गिः “यथादेशं यथाकालं यथा- 

बुद्धि यथाबलम् अदु शिष्यात् प्रजा राला धम्बाध्नु 

तद्धिते रतः। यथा तासाञ्चु“मन्येत खय ाद्छन ए च । 

तथा कम्प्र सर्व्वा राजा राष्धेषु वन्तं येत्"? दय्, 

यक्रभे “"मद्दो इमित्यारुक्त”' तद्ध करथब्द् १६८७४. 

दशितम् । ततर <०्व द्न्युक्तिः प्रासादिको रप्र 

श््येव साधुः| तरः पर कियद्न्तरे 

“प्रयोग कारयेयुसतान् यथा बलिकरां सथा । ठपिगोरल्ष- 

बंणिज1" यद्वानत् किद्धिरीद्म् \ एर्पैः कारयेन् 



कोश 

कम्म ब्धभिः कम्पभेदटतः। मरञ्येत् लपिगोर्ताबा- 

खिजश्चाष्यतुश्तौ । संशयं लभते किञ्चित्तेन राजा 

विगते । धनिनः पूजयेच्त्य' पानाच्छाद्न भोजनैः । 

क्तव्या्चातुग्ट ह्धीध्व' प्रजाः सह मयेति वै । कङ्नमेत- 

ग््हद्राजयं धनिनो नाम भारत !। कङ्कट सवं भतानां 

धनस्थो नात्र संशयः। प्राज्ञः सूरो धनस्यश्च खामो 

धास्मिक ण च। तपसो सव्यवादो च व् दिमांञ्ापि 

रच्चति । तदमात् से^ु भेष प्रीतिमान् भव पार्थिव! | 

सयमाव्जंवमक्रोघमान्दधंस्यद्च पालय | णवं दण्डञ्च 

कोषद्ध मित्रं भूमिश्च लपखसे । सचयाचव्जवपरो राज- 

न्िलके,षवलान्वितः"" । १६ तदाधारे गुहे जटा° (खाज- 

मावर) “तस्मात् जेभ्यो त्त्वा ङग सबखे' कोवे निवेशयेत्?” 

मनुः | १७भेषे निघ° । 

कोश(ष)कार ए° कोशं (ष)करोति लर् ल् पर्स । १खड- 

माद्यावरखकारके स्तिया टाप् लि्कौ° तख पल्ली डोप | 

खग्धगाधमते ईष् । “नेकं तयं कोषकारौस्'" यजु? 
१०।१४। ५खड्भावरणकोश(ष)कारि णम् स्त्रियम्" बेददी०। 

रदच्ुभेदे शनब्द्रल्ला° । केषं खवेटनं तन्तुभिः करोति 

ऊ-अण । रकँटभेदे (गुटिपोका) । “संवे्टमानं ब्छभिः 

मो हःत्तन्तुभिरात्मजौः । केप्रकारमभिवाल्मानं वेदटयच्राव- 

इष्यते" भाग०्शा० २२१अ० | 

को श(ष) त् ति कोषं खङ्काद्याकरयं वेदनं वा करोति 
स-कतिष् ईत ¶ रेष तारार्थे । रदकुमेे छतः ^नेषा- 
चो दोरघपत्रञ्च नोरपोरोऽय केष्कत्'” सषु" इ्भेदोक्तौ 

शोग्.घ) चञ्च, कोशः चद्धौ यद्ध । सारसपक्तिणि शब्द् च 

कोश(ष) पाल ए* कोषं राच्चाद्गघनसं चयं पालयति पालि- 
अण् उप०स° | कोरक तज्ञण सक्त ' हेमा परि०ख० 

लचणसरुच्चपै ! ^घ।तुवस्तरा{जनादीनां रतानां प्रथिभा- 

वित्नातां 

सद्ा | दिएणश्ाप्रनत्त् चनाध्यत्तः प्रको स्ितिः। ख्रायद्वारेष 

स्व्वेष॒ घनाध्यचसन'नराः। व्ययदररेषर च तथा 

कत्त व्याः एयिवौचित। । आयव्ययन्नो लोकन्नो देशेत्- 

पन्तिविशारद्ः । कतःनत्तो श्याना श्न यः खा द््ध॑रच्- 

कः" । ^निर्वन्तु कोश(प) पाला कुरुक्ते ताखमं प्रति?" 

भार व्यार स्च । खल् श(ष)पालकोऽ्यन | 

क्रोग्(घ)फनल न° कोशे(प)फलमख्छ | ककोले मरः 

२म हा कोपषातक्याम् ची अजा* टाप् । शेतरएथां च स्त्री 

स्जनि मोरा डनिष | 

गित् | फलगुखाराणामसं इष्य? शुचिः 

[ २२७२ 1 

कोशयौ एगकुश-वा० अयो । खरादिषस" । “कोशयीर्दश 
वाजिनोऽदात्” च” ६।४७।२२ । छान्दसः प्रयेःगः 

कोश(स)ला स्तौ कृण्(ख) इषा° कल नि° युणः । १सरय्- 
तटस्थायामयोध्ययां षयं † २तद् कत देशे ु गवन्व०। ^ कृनत- 

लाः काशिकोश(स)लाः'? भा० भो०६ अ जनपदकथने । 
पूवव दिकस्वदेशभेरेष पराच्यको शले पुश्वन्व ते च कोशल- 

कावद मान न्व, कमा विभागे पूर्वव खासक्ताः। कचि 

देकत्वमपि । ५कोश्(स)कोनाम दितः स्फौ तोजनपदो- 
महान् । निविष्टः सरगतोरे पश्धान्यसद्टदधिमान्"” 

रामा° {।५।५। कोशलदेशोद्िविषः प्ाच्योत्तरभेदाद् तत्र 

अयोध्या युक्तदेशखो त्तर को श्लत्वम् “पितुर नन्तर खत्तरको- 

शलान्'" «तख पिद्धज्योत्तरकोश(ख) लतानाम्” «प्रिया 

सखोरुत्तरकोशल श्वरः" रषः प्राच्यकोशलास्तु कोसल- 

शञट् वच्छते । तदं शख राजा जग । कौ स(श)ल कोथनदे- 
शन्टपे।“कौ (ग }सवद्न्य, त्तर को (श) सलानामू""रषः {ख्यां 
टाप् कौसल्या । ^जसलनन्दिवङ्खनोरासः?' रामा. 

कोश(म)लात्मता स्त्रो कोश(रु) नाः पूलवं कोश (स)लरेशः 
लक्षणया तद्विपः तदात्मजः | प्राच्यक्षोरुलाधि पन्धप- 
छतायाम् राममातरि शब्द्र° | 

कोशलिक नन्कुशलाय कम्पे दीयते ठक् एषो° कौ त्वम् । 

निजकाय्ं साजनाथे राजादका्ं करेभ्योदीयमाने उत्- 
कोचे (घुस) हेम° कौशलिकभिति पाठान्तरं शाध 

कोश(ष)वत् लि-कोषः (शः) अस्त्य मद् मख वः ¶कोश(घ) 
युक्त | ` धम्म्ंना कोषगंशचापि देवराज इवापरः” भा० 
आतु २अ० | स्तियां उने को(ष)ग्ती सा च रको- 
घातकोटकच्े ““दन्नीयुतं वा मगघोद्धवानां कल्कं पिबेत् 
कोधवतीरसेन'” «““शुकाख्याकोषत्योखच मलं मदन रवः 

"> ““जौमतकेः कोशवती एवै दन्तोद्रवन्तीविषटताछ 
चव" इति च सुश्ुर 

कोश (ष)वासिन् प° कोे(मे)वटति वस-खिनि ७त० | को- 
षाभ्यन्तरस्ये जन्तुभेदे “कोशवासिनां पादिनां च तदेव" 
(अपानम्) छु केशस्य शब्द् विष्टिः 

कोश्(ष)दि इ० काषख खकुलसख ह्धियत्र |! करण्ड टचे । 
६० रअण्डकेष्डद्लौ रोगभेदे रेधनखद्धयदद्वौ च सती 

कोश(घ)थायिका स््लौ कोभे(गे) पिधानमष्ये शेते शी 
ख्व् ल त° अतद््वम् । छ्रिकायां जटाधरः 

कोश(ष)स्छत् ए० कोश(ष)करोति ककि नि. चट् | कोष । 
कारके जन्तभेदे (गुटिपोकग) ^चजेव् कोग(ष)क.द्केह 

कथ ४ # 
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कश्य. 

मानः, माग०७।४।११.कोध(ब)्् कोशसारः'' चोधर: ` 

कोय(ष) श्य इ कोगे.षे)तिष्ठत स्या-क ॐत | इदुतेक्ते 

शङ्ख {दके जन्तुभेदे ।“ आनू पवग सतु पद्चपिधः'९य्य् पक्रम्य 

कोशस्या इत्य् दिष् ५ शङ्खनख शुक्तिशन्बकमह, 

कप्रष्टतयः कोशस्याः पादिनः इय् ला कम्प्रा रीचोक्ला 

तन््ां बद्याया उक्ता यघः “श्ङ्खकम्दादयः खादुरस- 

गन्धा मरुच्र्.दः । शीव; स्ग्धा हिताः पिते वचेखा; 

रसे द्रवद्खं नाः” 

को्ा(षाोगार न०हत० । घनागरार (खाजनाषर) ५कोषा- 

ग(रमायुधागारमश्वणालां हस्तिशाला क्र.द्ः?? भागव 

१€७ कोश(ष)ग्डहादये7ऽप्यत न° [कड्.)नुपषनेदे हारा० 
कोशा(षा) ङ्ग नकाः (पः) इवा ङ्गमख । बड्मले इत्कटौ (ञओ- 

कोशा(षा)तक इ केाश(ष)नतति अत-क्न् । श्कठे 

वेदशाखाभेदे रपटोल्ाम् वेके (तरद) (कडग) 

ख्याते शाकभेदे स्त्रो मेदि° गौरा० डोप्र् | भावध्र 

द्यं राजरेव्यत्वात् मडत््वाद्वा राजाप्यदा निदा 

५धामागवः पोतयुष्मा जालिनी कतवेघना । राज- 

केशातङो चेति तथेक्ता राजिमत्फला | €ाजकाशातको 

ओता धुरा कफवातला । पित्तन्नी दौपनी चासज्वरका- 

खङमिप्रणुत्” “केधातकोवङ्ञभवाऽखपन्ञवा सतक्रं ख 

युक्ताः षतेन संखताः | सम्भर जेताः सेन्धवहिङ्ग- 

साधिते तेलेऽतिरुच्या ब्पुरिद्ायक्ाः'? वस्ाःफलम् 

अख हरो तक्या० लप्। तत् फले स्त्री “केाश्चातकौपरष्मयु 

लुच्छकान्तिभिः"" सच 

कोग।[(ष)ख् ° को(शत्रे आच द्व । १फलप्रधानटत्तमद 

(कोशन). “कोश्धालः कष्थाधा क्षपित्त्रणकफापडहः । 

तत्फलं याहि वातन्नमन्होष्ण गुरु पिम् । पक त 

दोषन त्यं लभ्यं कफवातहृत्" भाव्र" । (जेचःड )} 

रफल्डच्ते राजवज्ञभः 

को गरि(षि)न् लि कोश(८)+अस््थे भूनि | एकोध(ष)युक्त 
चभोपपद्कोभो त॒ इश्ठतोक्तो कसं नन्धनजे रोगभदे"“बद्ध- 

मातरस्तु यः कखे खहरेपाभिवङं येत् । अभकोशो समा- 

ख्यातः च्दप्रेव विख व्यते" रव्या पु शब्दमाला । 

कोगि(षि)ला खनी कोश+अस्रये पिच्छादित्वाद् इलच | 

सद्पर्थीम् राजनि 

कोभौ(षौ) स्त कश- (कष) अच् गौरा० खोप । शचम््- 
पाडुकायाम् रधान्याद्यस्रभागे च (ङ्गा) हेम 

कोश्ट(ष्य) लिः कोे इद यन रे(भे) भवः यत् । इद्यक्ोथ 

[३ ९७ ३] ध ष्णं 

मांसपिण्डे ^ अङ्गानि कोश्याभ्याम्” यजु° ३९२८ “कौ - 

श्याभ्यां इद्यस्य मां रपिख्डम्याभ्” बेददो° 

कोषं इ°न° । कुष-प रादि° अच । १कोशशब्द्ा्थैः केशणन्द् 
विद्धिः । र्छषिभेदे । “अरयो कोभा धावयन्तः शत 

जा १०।५।१।८ “भ्कोषानाम षयः” भा० । 

कोष्ठक ए° कोष-खार्थे क | अर्डकोधं शब्ट्र० 

कफोला स्त्ली° कोष-अक्च । अयोध्यायां षां ̀  शब्द् रल° 

कोष्ठ पु कुषन् । श्गु इसध्ये ,२उद्रमध्यै , श्षान्यादिस्था- 

पे ४कु्ले च (कठी) ५ आत्मो लिः मेदि° ५स्वा- 
नान्यामाग्निपकानां मूत्रख रुधिरस्य च । इदुख्ड कः 

इम् पञ्च कोऽइत्यभि धौयते"' &ैङ्छतोक्त आमाम्निपकमन 

रुधिरस्याने “प्रवाहिका धिरः खलं को खल ् च दारुणम्”? 

“चले दोषे दौ को नेच्तेतात्र बलं चणम्” चदनभुक्ञ" 
मुक्तमिदः कोठ कथमन्न' विपच्यते'"भा० आञ्र०५७स्लो° 

५पतिं भार्ययोपतिरेत ध्यायेत् कोठमतं यथा"” भार भौर 

६।१८। ५२। अक्तय इादिचैकचतुःपा्ंस्थरेखा चतु- 

ष्कौन्विते ऽस्यानभेदे अकथ हशब्द ३८५ उद्ा० । रपे 

स्थानमात्रे श्पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं लिकोढकम् । यत्, 

पञ्चविपणम् त्तेन पञ्चप्रश्तिस््लीधरम् । पञ्चेन्द्रिया 

च्रारामा हारः प्राणा नव प्रभो!| तेजोऽबन्नानि काढानि 

ङसजिन्द्रियसंयहः । विपणस्तु क्रियाशक्ति तप्रकतिश- 

व्यया” भाग० ४।२८।५१।५२।५२। कृद्ले “जरत्कोखाद् - 

जे डीजे रा{मिमिच्रानाहरति?' कौभोतक्जितरार 

कोष्ागार न° कोठमगारमिव। धान्यधनादेःखथापने गुहे 

(कठी) “कोषढागाराबु्चागारदेवतागारभेद्कान्"* मुः 

“कोष्ठागारं ठ ते निलयः स्छोतं न्वः संतम् । सदास्तु 

खत्द् संन्यस्तः धनदान्यपरोभव'” भाऽ अआ २१६अ० 

कोहागारिक्त ्ि°कोद्टागरे भवः तत्न निरुक्तोषा बा० उन् । 

१कोष्ठागारभये । “अत्ययं स्रवति रक्तं कोषागारिकद्कार 

खटत्पिश्ड त्य {द "* स० कोषागारे निबुक्ते च । 

कोषछागारिन् इ° कोषद्छपमयारमिवासतयस्य इनि । कोटभेदे 

“न्कोष्ठागारौ कशसिकरञ् सश्डलष्टधुकः'" खुरे प्राणना- 

शक्कोटोक्ता 

कष्ण नर ईषदुष्णम् कोः कादेशः । १ई्दष्णशखश २ तदति 
ति अमरः । “भुवं कोष्णेन पीनो ेध्नेघाण्डछ्ा 

दपि” रधुः“तेन सा थान्तद्धपेति जि ज्ञा कोष्ण न यषी- 

सधुकान्वतेन'" “शोथं सतोदं कोषेन सर्पिषा प्रमे 

चयेद्”” दशु 
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९५1 
कोच, | 

कोसल एर ब०व०। कुस-अल च | देशभेरे। तेऽभिजनोऽख तेषां 

राजा वा ष्यञ् कौसल्य पिल्नादिक्रभेण तदू शवासिनि 

बद्ध तस्य लुक् कोचलाः। कोशलशब्ट विदटतिः| 

कोसलदेशय दिलिधः पू््दलरभेद्त् “कोरुलाधिपतिं 

{२२७४ |] 

चैथ तथा वेशवातटादिपस् | कान्तारकांञ्च समरे तथा 

पराक्कोतलाच्न, पान्” सा० सर ३०० “ट्च्तिाये च 

पाञ्चालाः पव्वौः कन्नियु कोसलाः” १२द० उत्तरकोख- 

लास्तु कोधलशब्दे ; तिताः 

च्वोदल ए कै हलति स्रुते खच् एषो° । वाद्यभेदे 

मेद् रेमद्यभेटे च देम शेनाटकशास्लञ्चप सनिभेदे 

तस्छाप्टस् शिवा० अष् | कौहल तद्पत्ये इ स्तो 

डल योरैक्यात् को ह ङोऽप्बत्र 

कोद नोय एण ऋषिभेदे «उपथातायाध्यं निनि कोडनीयाः'” 

गोभि गन्ड० । उपयातायाच य्य 'समोप' गतायाघ्यः 

देवमिति कोहनौोया अचा खाडः'" रु°तन्रघुनन्द्न 

कोद्धित प° ¦ ऋयिभेरे | ततोऽपये शिवा अख । कतै 

दिति तदपत्यं पुसी. 

कोकिलो श्लो को्िठेन डा दश| कोिलषिद्टायां 

सौतासग्याम् । “दे सौलाम एतै कोकिलो चरकसौला- 

अणो च'' लाशार च्रौण्डर | 

कौकुटरक ए ब्व | देशभेदे स च दच्िस्यः । ^अयापरे 

जनपदा दच्विणा भरतषभ" इत्य पक्रने ५कौकरडुकास्तथा 

कोला: कौङ्राः मालवानवाः'> भा० भो० € । 

ऋौकुन्तक ए० ब व० । जनपदभेदे । 
क्रौकुर एण ब व° । कुङुरायां देशः अण । {देशभेदे । 

श्रम्बठाः कैक रास्ताच्यी वस्तपा पदु स? भार 

सभा० ५१अ० | कुकुरः: याद्धवभेदाण्व स्वाथे अण॒ | 

कृक्नर वंश्ये > छश्रभेदे ।. “खुत्वा विनष्टान् वाष्णे यान् स- 

भ'जःन्धककोकरान्'? भा मौ० ५अ० | 

द्वौक्त्य न° कुतेखित' क्यः खार्ये पण । ¦ अयुक्रकरये 

२अद्ताप्रभिवये चेदि । 

चोद्ध्टिक पुर ककटीं मायां, पादपतनदेशञ्च पष्यति ठक । 

१ दाज्धिक्े,कौटा [द्व घभोन्या पादक्तेयस्यानमाल्रद्र टरि संन्या- | 

शिनि चमेदि०। सन्यारौ दधि हिंसाभयात् पादन्यान प्रदेश 

प्य न्नमेव पश्यन् दूरात् चुः संयस्य यातोति तथात्वम् । 

कौक्षटिकान्दल पुर्तो इकर्सायम् पअ कौकृटिः सद्व 

कन्दलः | (वे डासाप) सरपरभेदे [लिका* स्त्रियां डोप । 

ौत्त लिर कचो बद्ठः यतिभिः । कृचे अलङारादौ 

किट 

कौनच्क लि कच्वौ देणमर भवः भृमा° वुञ् । कु ् देशभके 

कौ क्ेध ति° कुचौ भवः “ट तिक्क्नोद्यादिना'"पान्टञ् | कुच्तौ 

भवे । “(सि कौच्ते यब्यस्य वकारापनसं सखस्"'भदट्टिः 

कोत्चेयक ए० इच्तौ वडः असिः ढकञ् | कृचिवद्धे खङ्ध 
“कौतेय सच्धिहितविषधरेखेव चन्दनत” काद्° | 

“बहती च्ड्टशनौच्ते यक." दशकुमा० | 

कङ्क ए० कोङ्ण्व सार्य अण | कोड्णदेये शब्द्रत्रा 

कौड्ण प° बर प । कोडह्ण+खार्ये अय॒ | †कोङ्कखरेये 
“कौङ्स्छाः मालवानपाः?' भान्मी €अ० | तद्ध राजा 

ख॒ रतषट्षच्धपे च | 

कौङ्धिख न वन्ब० | कोड्कय+्षो० | कोङ्कणदशे शब्दर० । 

कञ्च ए क्र.इणव सदाय अण॒ एटधो° | करौ शचपव्वं ते लिका० । 

कोच्ञायन्य प° कञ्जा° गोत्ाप्ये चफञज ततः खाये जवर । 

{कुञ्च पि गोत्रापत्यं स्वियान्तु न ज किन्तु गोतप्रत्ययान्त- 

त्वात् डोव कौञ्चायिनौ सा च रव्राह्मण्याम् जटाधरः। 

कौच्जि षस्ती* कञ्चर्देरननराप चम् अतदञ् । कुञ्च रन- 
न्तराप्र्यो स्त्रियां वा डप | 

कोट निर कूटे चदषटक्गे भवः उत्सा अस् । †कटजचे 
(करचौ) भावप कुटयां प्रायभवः आश | रेस्वतन्ते 

वि०। कूट्य भावः ख | रेमिय्याकथने ४भिथ्यासच्छे च 

कौटकिक लि° कूटमेव करटकं मसक्ूटं तत्मर्टमश्य ठ ॥ 

सांसविक्र तरि शब््रला° 

कौटज ए० कूटमेव कौं तत्र जातः | कुटजटक्ते रायमुकुटः 

कौटजभारिकं लि कटज्ञख्य भारं इरति वज्त्यावहति वा 

बंशाच्ठज् । ¶कृटजमभार हारि ख रतद्वा हके ३तद्ावह्के च 

कौटजिक ति° कुव्जं भारभूतं इरति वहति यावति वा 

ठ् । भारभतकृटजद्य {दारके रवाहके शव्ावाहकफे च 

कोटतत्त ए* कोटः स्वबन्त्रः तच्चा. टच समा०। सख्गन्ले तच 
कौटल्य म क॒ट-कन्न च स्वार्थे प्य । कौ टिल्यशन्दार्थे हेमच° 

कौटस्राच्य न° कूगरसा-णोभावः क्म वा ष्यञ् | निया 

साच्यं ५कौटसाच्चः चद्ृद्धघः” मदना च॒रापाशसमान- 

तक्ता तखाहुपातकवकण | कौटशाच्छद्ख्डञ्च मदना 

दशितो चधा 

“यख्िन् यञ्जित् विवादे त॒ कौटसाच्छ' लतं भयेठ। 

तत्तत् काये" निवन्तेत शतञ्चाणङतं भवेत् । लोभान्ो- 

इद्धया रात् कामात् करोषाधेव च । यन्तानाट्वः" 
जभावाञ्च साच्छ' वितययुच्यते | रषामन्यतने स्थानैः 

यः साच्छमच्छतं वदेत् ) तद्ध दण्डुविेषां ३ प्र वच्छाम्ब | 



कौट, 

दपूष्वं शः | लोभात् सहस्र दर्ड {च मो हात् पूर्व्व न्त॒ खाह- 
सम् | भयादौ मध्यभ" दर्यो मेवात् पूवव" चतरु खम् । 

कामाहशगुणं पूवे क्रोधात्, विगुणं परम् । अन्नानादु हे 

शते पूण बालिश्याच्छतमेवतु | रतानाङ्ः कौटशाच्छ 

प्रोक्तान् दख्डान्भी धिभिः | धमर खाव्य भचाराथेमघन्ा 

जियनाय च कौटसाच्छन्तु र्गा णां ख्रोन् वर््णीन् धासिङो 

पः | प्रवासयेदृण्डयित्वा त्राह्यणन्त॒ विवासप्रेत्"' | 

क्रोटि एस्त्री कूटखापत्यम् पज । कूटख निय्याश्ंसिनोऽपत्ये 

सख्यां ठ क्रोद्यादि° ष्यङः । कौच्या 

कौटिक लि करेन खगञन्धनयन्तेय चरति ठक् । भस 
विक्रयोपजौविनि चमरः । कूट+चठ्रथ कुम्,° ठक । 

कूटस्न्िकट्देशादो वि 1. 

कौटिलिक लि" कुटिलिका व्याधानां गतिभेदः कन््रोप 

 करशभूतं लौहूञ्च तया इरति द्टगान् ऋद्ररान् वा। 

“ञअण् कुटििकायाः" प° अण॒ । व्ये रकम््ंकारे 
च सि" कौर | 

कोटिलय नशकृटिलद्य भावः घ्रज | ¶वक्रोभावे “निय को- 

टिल्ये गतौ" पा०। “कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरत 

खेषठ रागस्ते" काशप्र" तद्वोपपातकम् ^कन्धाप्रदानं तस्येव 

कौटिल्यः ब्रतरोपनस्"' या० रूटतेः । उपपातकथब्द 

व्ितिः] खाये ष्यञ् । रचाणक्यखनौ पु राजनि° 
“आक्यं च्याःन्नातस् | कौटिध्वः-कुटिलमतिः स एष 

येन क्रो नाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः" खदाराक्षसम् 

कोटौगव्य इसरो कृटीगो्{षिपेदख्य गोलप यस् गग 

यञ् | कुटीगोष्पर्गनापये। तद्य व्रात्रः कश्वा'ट* 

[ देशादौ 
कोटय निर कूट+चतुर्यं ठथाश्वा" खगा | कू?सचिक्ट- 

कोटौय्य विर कुटीरः केवल एव स्वार्थे ष्वञ | केवले श्सद्ा- 

ये। कोटिरीग्थ यखाः। रदुगैयाम् स्त्री “कौट 

मदिरां चण्डाभिलां भलयवासिनोम्'" इरिवं* १७८अ 

आण यलोपः | कौटैगव, तच्छान्े | 

कोटुग्व ल्ि° कुटम्ब तद्भरणं प्रयोजनमस्य अण । कुटुम्ब: 

भरणोपयोगिद्रव्ये । आअाहरेदि यतुटन्तौ “अन्यया कौट्- 
म्बस्”” ऋाश्च° म्ट० स्ह २१६,१०, 

क्रौटुम्बिक विण कुटम्बे तद्भरणे ब्रष्धतः ठक् | कुटुम्बभर- 

खे व्याष्टते “कौटुम्बिकः कर ष्यति वे अनाय" भाग०५५, 

१२,६। कुटुम्ब भवः ठक । रङट् म्ब मध्ययातिनि । “यन 
कोटुभ्विका दाएापव्याद्योनास््ा, ककण इकष्ट्गाला 

स्व" भागर ५१४,५) 

८६ वान्भाग३े ५७ 

[ २२७५ | कौखिडि 

कोटा स्री ङूगखापयम् इज स्तो कौटिः सेय क्रौड्या ष्र् 
$करूटाप्यस्तिवाम् करूट+तरण्टाम् | संङ्ाशा० ग्य \ 

रकौटय कूटरुच्रलच्टेणादौ विर 

कोटारिक्षेय ल्ि° खसा कंडारी कुटारिकः तखाः ष्दम् 

शु्रार ठक । खलखकठारषम्ब् ज्धिनि 

कौडविक लिन्ङृडथख्य वा एः ठ । कुडषापयोग्ये चेतरादौ 
कुडवं तत्परिभिदलन्नः सम्भयति पचत अव्रतिवा 

ठक् । श्वसन् कुडवमिताच्रसमावेशक्रे कटाडहादौ श्तत्- 

पाचके दादौ ४तद्पह्णारके च स्तयां डोप । वुडवः 

परभाणमघ्य ठञ । ५कुडदप[रिमिते | संर पर्ष कत्वे 

पूव्वं पदख न ठद्धिः दिकोडवेकः| कडुपूब्बक्खतवा 

षटडधिः श्ा(अ)दधं कौडविकः | चखरंन्नायान्त॒ ठजोलक 1 

दिकृड पम् अङ्ककुडवम् इत्यादि | 

दोडयक व्रि° कुटड्ड-काक्रश्ये" गटत् संयोगादिलोपः कुद्धा 

तन्न जातादि क्रया टकञज_ “ङद्यायर यलोपञच'” पा 

गन्यलोपः | काकंद्यं करणादयं भृखौ जातादौ 

कौणकुत्स्य पु ऋषिभेदे “भरहाजः कौशङृतख आा- 

ग्णिं षेणोऽथ गौतमः" भार आआ० एयर | 

कौणप पुर कुणपः थवः भच्यत्वे न विद्यतेऽख.अण कुणपस्तद्ध- 

चं शौरमलखय वा| राच्चसे अमरः^न कौणपाः ण्टङ्धि- 

शोवा न देवा नच भागखा०}७०अगमालुघाः'"स्त्ियां डिघ 

कौगापदन्त ए* कौणपस्य दन्तादव दला अख । भौद्भे विक्य० 

कौणपाशथन ए कौरणपानामशनमिवाशनमख | सपभेदे 

५ हद्तिश्डः पिठरकः रुख: कौणपाशनः" भार 

आ० १।अ० नागनामोक्तो 

कौ र्ड पाविन् ए° बण्व^ कुण्डमेव कौण्ड तेन पर्वत सोर 
पा-ण्नि | सोमयागकारियजमानभेरेषु | 

कौण्डपायिन न° कुण्ड पायिनामिदम् अण नि* प्रशति- 

भावः । कुण्ड एा यिनां (कुख्डेन खोमपायिनाम्)सम्बन्वि- 

नि अयनङ्पे सल्रभेदे कुग्ड पाशथिनामयनशब्ट वितः । 

कौण्डन लि कुण्डलमस्यख ज्योत अश्च । करडल 
युक्तं लि° स्तिया डेषु । [ शचिरषटदेशादौ 

कौरडल्िक त्ि° कुण्ड व+ चवर कुच ठक् | कुण्डल 

कौरडाग्नक निर कुण्ड क्ष दमण कौ अम्नौ भवः इ दा- 

द्यग््य्, त्र पदत्वात् वज । कुर्डसम्बन्वि बङ्किभवे 

कौर्डायन विर कृण्डयादरररेथाःद पकाः चठरथयर 
फक । कर्डब चिल उदेशादौ [कुर्डिनिनगरजातादौ 

कोार्डिनेयक लि कु ष्छने जातादि क्रया" ढक 



कौत 

कोर्डिन्ध उसी कण्डनं गलापत्य' गर्गांग्यञ् । क रि- । 

न गोत्राप्ये | “कौ [ण्डन्यात् कौ खिडिन्य'"शत°्ा०१४।५। 

५।२०| स्ियः ठु डधेपि यलोपः “न्पाराशरकौ र््डिनो- 

एव्रात् पाराशरकौ ख्डनौ एलः'” शत० जा० १४।९।४।१० 

वंशब्रःद्मणे । कुख्डिनख युवापत्यम् गगा° यन्नि यज- 

न्तात् फल्। कौ .र्डन्यायन कुण्डन युवापल्ये षु स्तौ 

«कत र्डिन्यायनाञ्च॑ को ख्डिन्यायनः'” शत० ना° १४।५.५ 

२० कौर्डिन्यसख वातः करवा अण यलोप । कौ ~ 

ख्डिन कौ र्डिन्यखद्रा्े । बह्ष॒ अणोलुक् कुख्ड नादे , 

श्च कुख्डिनः। स्यां ठन लुक् किन्त गोल्नत्वात् 

ङीष्यलोपौ कौर्डिनो | 

कौर्डिलयक एः १खइतोक्त शञन्द् लेपिषे जन्तभेरे विष्श- 

डे विदतिः। रतलनोक्ते कौटमेदे च कोटशब्द् विषतिः 

द्रौरडोपरथ पर| आाबुधजातिरुषे ततः स्वाथे । 

कौर्डोपरथीय तद्ये । ^“ स्त्िगत्त षष्ठस्तु कौ ण्डो 

परथदाख्छिक्ाः क्रो किजांलमाङिच्च नेद्धयुप्रोऽथ जा- 

लकः" सि° कौ०। [ तस्, तोभवे । 

कौतस्कूत लि कुतः कुतोभवः चण् टिलोपः कस्का० । क- 

कषोतस्त लि° कुतस्त्य भवः अण् नि वेदे यलोपः | कुत- 

सभवे | ““कत तस्तावध्वर्थं, अरिमेजयद्च जनमेऊयञच” 

पारा० बराद्ध्* । 

कौतुक न° दक्ख भावः युवादि अण् प्रत्ता स्नाय अश 

वा| शङद्धहृले अमर; | तदव अद्ध तजिन्नासातिशयः । 

“कौ तुक्षागारमामात्'" ुमः० | रमङ्गना्धंहस्तष्टले 

शाश्वतः ५वैवाह्िकेः कौठकर्दविधानेः'" कुमा० | २उत्- 

सवे ४अभिलापे नम्रं र्थि ई हषे ऽपरस्मरायातमङ्न्ले 
स्मोतादिभोगे €भोगक्ञाले च हेभ० | 

केतूहल म° कूदहलख तर्दज्ितख भावः कम्रं वा युवा०, 

अण प्रन्तादिण्सवाये अश वा | कु हले “विस्तरश्रवणे 

जात कौढःहलमतीव मे'" भा. अआ ६२अ० | 

कौटहलं मेऽस्ति हरिञन्द्रकथां प्रतिः" माकं ८।।। 

ऋेतूदलय न° कट.इल+वराह्मणा० सारय ष्यञ् । कहके 

अतोमत् ५ कुतोमत्यापत्यम् ऋष्यण् । ऋषिभेदे । 

““सहस्तवाङ्धर्गोपत्य इनि कौ तोमतेनः'' गो पथब्राह्मणम् । 

खातस एसो कत्सुख ऋमेरपत्यम् क. । कुत्सापश्ये 
^भूमुवः सरि जपित्वा कौ तसोहहिक्कुरोःत'' आञ्न््रौर 

ह° १।२।५। ““ कौत्साय दत्वा कन्यान्तु छरी नाम 

इशस्ठिनोम्' भा. आर्“ १३७० \ ५कौत्सः प्रपेदे 

[२२७९ ] 

“महत् | 

कपौ 

वरतन्तुशिष्यः". रघुः । बह्णषु तख लक । ङतः 

तदप्येष । कुत्सेन दष्टः साम अश् । कृत्सि्ं 

विक्लतियागे गेये सामभ्टे। तद्ध सामन ठेभावे १६प्रः 

अङ \*गानस् “कौत्सं भवति काखः मवति" तिः । 

कौम लि° कृधु बेदशाखाभेदमधीति वेदं वा अण | श्कथुम- 

शाखाध्यायिनि तह ततार च । तद कार्चकौजपादित्वात् 

दन्द पूवं पटं प्रलया | कटकौ युमाः इत्यादि । ५अलुवारे 

चरणानाम्” पा० इन्दे एकवत् प्रन्य्ात् कठकौ यमम् । 

“स्वे ोलुं डः" वार्ति" स्याधातोरिणधातोञ्च लङ्ग्रयोग 

णव तख तयात्वं नियमितभ् [ बरह्मपै°जातिशब्द् वितिः 

वीदालौक षो रजक्या तोवराच्जाते संकोखः वख भेदे 

वौद्रविक न कोद्रगो निनित्तमस ठञ् । सौ वचेललवे 
राजनि [ छान्यभवनयोग्ये केले अमरः 

कोद्र्ौख न° कोद्रभख भवनं चेव" शोद्रष+खज. | कोद्र 

कोद्धा(न्द्रा)यण स्तो कद्रद्र) ऋमेयुःवापव्यम् एय 
कौ द्िः(न्दरिः) इजनल्वात् यृन्यप्ये फक । कद्ि(न्द्र) 
नाम्युवापये ततः अरीहण दतुरथ्यं ब्ज । कौ- 

` श्टरःयणक तत्सच्निलटदेशादौ लि 

कौनख्य न° कुनख्िनोभावः ष्यजं टिलापः। कुत्सितनख- 

खपे रागनेदे तञ्च सवख स्ते यम हापातकज विडम् ̂ च- 

बस चौरः कौनख्म्”' भनूक्त: ! [ नि्॑न्तादौ 

कौन्तायनि लि कनो+चतरय्य† कख फिञ् ! कनी - 

कौज्तिक कन्तः प्रहरणमस्य ठ. । छुन्तास्त्रे ण युद्धकारके 
अमरः | [पषघौ अमरः 

कौान्तोश््लो कन्निष॒ देशे भवा अण् डनेप् । भखगच्धिन्यो- 

कीन्त य ए कृन्त्या श्वपत्यम् ठक् । ¶युधिषिरादिष् लिष् । 

«कौन्तेय ! प्रतिजागोह्ि न भे कभ्वं फले स्म. हा'"गीता 

रअच्ज् नक्ते राजनि° तस्य तन् ल्यनामत्वात्तथात्वम् | 

कौप तिर जरुपस्छो दमण । कूपसम्बन्धिनि जलग्दौ ““सन्लार 
पित्तलं कौपं सोषु दीपनं लघु" छच्ते तद्गुणा 
उक्ताः । “वसन्ते कौपं प्राक्तवणं वा सीगनषवेवम्'” 

सश्वतोक्तकाले तद्य सेव्या । स्यां डीप् । ` 

कैापौन न° करूपे पतनमङति खज. अकार्ये" नि० | १अकार्ये 
रेपापे रेगुद्यप्रदेये अमरः $चौरे विका० ५भेखलाबद्धे 

बस््रखणश्ड (कथनी) मेदि० तद्खारणेन करूपे पतनात् तख 

तथात्वम् । अकाय्यं वदाच्छाद्यत्वात् £षुरुषलिङ्ग शब्द् चि०। 

तदावरकतया वसलखख्डसख कौ पौनत्वम् । (“कौपीनवन्तः 

खल भाष्यवन्ः"” पुरा०““को पीना छादनं यावन्चा{दच्छ ३ 



कौमु 

चीवरम्" भा० आ* €१अ० | “अव्रलाखल्सकौ पौनाः 

खहृदः स्यजिष्णः'” भाज्यतु०४६अ०। [पकोषेः | 

भौपोदफो सो कौमोदनो एषो । विष्णुगदायां दि- 

भ[मार एर अप्न्व पतिका कृमारोषपपंचः पतिः ““कौमारा | 

रा पब्ब व चने" पाठ नि० । अपूव प॑८तकायाः कुमायथ 

श्वोढरि | कुमार भाकः^प्राणम्डइयो वचनत्वात् अञ । 

५ज्ञातः क्र यीँ पद्य मारयेत् स॒ कुमारकः | इति 

प्रधानतो विद्धि कौमार प्रागुभवावद्तः'”” इषु, क्तावधिके 

५“कोमार' पञ्चमावधि'' इत्यन्ते रवयोवश्याभेदे न | 

^“देिनोऽखिन् यथां देहे कौमारं यौवनं जरा" गोता । 
^“पिता रंति कौमारे भ्त र्ति यौवने" मनुः | कु- 

भार एव सार्थे अण । रकृमारे शब्दरचनाऽ | कुमारख 

सनत्कुभारखं दम् अण । ४सगेभेदे एस च सर्गः सनत् 

क मारादिसच्लं नपूष्बं क॑त्वात् तन्नामकः | “कौमार आः 

प्राजापत्योमानव इत्याद समेनामाणि"” स्रीधरः | “सएव 

प्रथमं देव; कौमार स्गमाधिर्तः। चचार दुश्चर बह्वा 

ज्नच्ोमद्डस्किश् भाग १,२,७, “वैकारिकस्तु यः 

प्रोक्तः : “जौ मारस्त्भवात्मकः'" भाग० ३११५,२०१५, 

५कमारसम्ब्जविनि ति “तत्र॒ विद्याव्रतक्ञातः कौमारं 

बरतमास्थितः' भा० व° €५अ० 

खेामारायण ए-स्ती० कुप्रारख गोत्ापय' नड़ार फक् | 

कुमारनामकपिः गोत्रापल्ये । [ कानने 

कौमारिकेय एस्त्नो° कुमारिकाया अप्य शश्वा० ठक् | 

कोमारो स्तो अपलोक्' कुमार पतिखंप्रपनच्ना स्तौ ^कौमा- 

रापूव्व वचने'पा०निण्डगप् । †अग्टहोतदारान्तरख पत्य: 

१भार्ययायाम् | कुभारव्य यण् ङेप् । २कुमःर सञ्वन्धि- 

चेष्टादौ “कौमारीं दधैयेदेटास्” भाग.य,२,२८, कुमा- 

रख कार्तिकेयस्य यम् अण ङोप | कालत केयशक्तौ । 
“कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवःहना । योड, 

मभ्याययौ क्र्ब रक्तबीजं भहाचचरम्' कौमारीशक्ति 

निर्भिन्नाः केचिन्न शुम हाछराः”' देषो हाद्यस् 

कासमुद् ए०“कौ मोदन्ते जनायफिन् कौखदस्तेन कौत तः" 

दक क्रलच्णे १कातिंकमासे | “एतेरन्टो ञ्च राजेन्द्रः 

पुरा मांसं न भक्वितम् | शारदं कौशदं भासं ततस्ते 

स्रगमाञ,युः। कौट तु विशेषेण शुक्तपक्ं नराधिप!) 

वच्लं येत् समःसा'न धरम्मदात्र विधौयते" मन्तन्मारज 

कौसुरौ सती कुमदस्ो यं प्रकाशकत्वात् प्रिया अण् ङोप् । 

१ व्योवृद्धायामू अभः | “शिता शह याति कौष्दौ' 

[ २९७७ ] कौर 

माऽ! तदत्प्र काशिकायाम् ^“त्वभख लोकस च नेलक्नै- 

छरी "कमा° कौखदखे वम् अण डप् । “ङशब्देन मही 
त्तया खद् इषे ततोदयम् । धाठन्नौ नियमेव तेन सां 

कौखदी टता” इतय् क्तायां श्कान्तिकपौखःमाखां ५कतै 

मोदन्ते जनायस्याच्नानाभावैः परघखरम् । इहटास्तुष्टाः 

खं पच्नास्ते न सा कौखदौ मता?' इवय क्तायाम् शेचाधिनं 

चौ खं माखयास् “आने पौ खं गाश्यान्तु चरोच्जागरणं निशि 

कौख्दो सा समाख्याता कायां लोकविभूतये'” ति० त . 

रीङ्गोक्त: । ४दौपोतृमवतिधौ दीपोत्बतिथिं प्रत्य भवि- 

ष्योत्तरे “कौ मोदन्ते जनायययां तेन सा कौसदी मता" 

“सखौजनौद्वीैणकौ खदोखखम्” रघुः कौखदौ दी गोत् 

वातियिः+ इति मरि" उद्सवे धरणिः" ६ कं ति को व्यवे 

लिका० | खाय क | छख कौ खदिका ज्योत्स्ञायाम् | 

संन्नार्यां कन् | उमासखौभेदे शब्द् रल7० कृञ :+चत्रथ 

कुखंदा० ठक | कौखंदिक कुखर्दसन्िरटदेशादौ ति° 

कौँसु रो चार एन. कौ खया ज्योत्स्तायां चारः प्राशस्तयमत 

` कले । आश्चिनपौखं माखाम् लिक्षा 
कौसुदोचति पु ईत. । चन्द्र इाराकौखदीनाथःदयाऽयतर 

कौसुरौहन्न ए° कौखद्याः प्रकाशिकायाः दोपशिखाया इक्ं 
द्वाधारः । दीष्डच्चं (पिंततलष्ज्ञ) हारा 

कौमोदकी स्तर कोः एथिव्याः पालकलत्वात् मोदकः कुमेादको 

विष्ण् : तख वश् अण । विष्ण गदायाम् चमरः “जौ मो- 

दकौ जादयति ख चेतः*'मावः ।^देबेरनादिवीर्यंस्य गदा 

तद्यापरे करे । शिचिप्रा कुख॑दात्तख नाम्ना कौ खदकोति - 
सा'” रिऽ ९२अ० 

कौमोदी स्तौ क मोदयति अण॒ कुमोद्ः पिष स्तसखे यमर 

ङगेष् । विष्ण्.गदायाम् शब्द्रला° 

कौस्भकारि एतो कभ्भकारस्दापत्यःशिल्यित्वात् पच्च द्य | 

कृम्धकारापन्ये च्या वा डोप । पचे अर । कौप 
कायं तत्रार्थे । 

कीग्भायन लि कम्भ सन्निकषटरेशादि पचचा० फक् । कृन्म" 

सच्िकष्टेणदौ [देशादौ 

करौम्भायनि लि कम्ध+चतरथरा' कर्ण्ण*फिञ् । तत्रच - 

कौग्धेयंक वि" कम्भ जातादि कच्चय्1* ठकञ । कुम्मोः 

खातादौ ` लद्देशदौ 

कम्य वि. कुम्भ+चतुरथरा' सङ्ाशा ख्य । कुम्पसन्नि- 

कौरयाणा प करय (गन् ̀  प्रति कतयानख) अयम् चण् 
नेर एषा० गनः प्रति ऊकवयानख सम्बन्धिनि तत् एवादः 



कौन 

“पाकस्य मा कौरयाणःकर्८।३।२१तद्धाषे तथाथौक्तेः 

कौरव इुस््ी° कुरोरपव्यादि उत्सा० अञ. तदेश्ख राजा 

अख तेषु भवो वा अण् । १कृरुव श्लो “त्छान्ववायः छम - 

हान् यद नाना स्य कौरवाः | कुरोस्तु एताञ्त्वारः'" 

रिवं ६२्अ०। रतह् शन्टपे ए० रेकृरुसम्बन्धिनि तद् - 

शभये च ल्रि° । स्तयां डप् । “द्र्पषदः कौरवान् ददा 

प्रा्रावत समन्ततः | शरजालेन महता मोहयन् कौरवीं 

खार “चेत्र चलप्रधनपिश्युनं चम॒स् ? भा” १२८ 
कौरवं तद्भजेथाः'" मेघदूतम् । 

कौरवक ल्ि° कुरौ तदुवंे जातादि “विभाषा कुरूयुगेति 

पावा वृज् । {कुर्वंेङ्भवे । कुववक्ख दम । २र- 

वकसम्बन्धिनि 

फौरवग्यणि एसी कुरोर पत्यम् तिका* फिञ् । करूवंण्ये 

कौरवेय पुस्त कुरोपत्य' बा ठक | कुरुव'येय । “समा हि 

कतैरमेयाग्णां वयं ते चैव पुत्रक |” भार खा° १४२अ० | 

“विमोच्छन्ति विषं क्रः: कौरवेयेष्ठ भारत |” मा व 

स्र । 

कौरव्य इस्तीः कुरोवपत्यम् कुम्ब द° ख्य । १करुवंभेय । 
<“कोरव्याः पश्च: प्रियापरिभवक्त शोपश्ान्तिः फलम्" 

बेणोस° | 

कुरुकुलोत्पन्ने ब्राह्म णाद्ावपन्ये ८ स्त्री कुद््णां राजा 

खय | रकतैरव्य कुरूदेशराजे | ख्यां डीप कौरवी 

खरी । ण्टान्तत्वात् यून्यपत्ये {फिञो लुक. । कौरव्यः 

पिता पुत्रञ्च सिर कैर | 

केोरुकत्य षएस््ी क्रुकतस्छपेःरपत्यम् गग* यज । कुस- 

वते रपत्ये जुवापत्वे {फञ. । कौ रकत्यायनि तदौय 

युवाप्त्य पुःसत्री 

को रुज(जा)्गल, नि करुजङ्कले जातादि अश् उन्त- 
रपदख्य वा हड्डधिः। कुर्जद्कलमवे 

कारुपाच्चाल लि कुरूपद्चाच्लरेथे प्रसिद्धः अणु उभयपद् 

दडः) करूप पश्चालेष च प्रिद्धे । ^परन्नातं कौरुपा- 

शालं यद्तुरवत्तम्"" शतग्नरा° १,७,२ 

तखापत्य' तिका० फिञज | कौरव्यायणि 

५८, कौहपाञ्चालो 

वा खयं ब्रह्मा ११।४।१।२। 

कप्य पु* “क्रियता३रिजिन्तमङुलोरकेयपायेययू रको पा - 

याः । तौलिकघ्राक्ोोकेरो द्रो गशान्त्यभ' चेयम्" 

स्गेपि नेको ईजकराशौ | 

कौश नशकूष्मं मधिदत्य तो न्धोः अण, क्रश्मसोदम् अय॒ 

वा। ब्रकरदुराये -ङ्रनंसम्बःमनि पि. । 

[२२७८ | कोलि 

कोले विर कले भवः भिन्नः क्श । सतृकुलभवे {कुनोने 

श्नि तु कौलेयक इत्येव | कुले कुदा चारे रतः तं वेत्ति 

वाण | रतन्त्रोक्गक्गलाचाररते श्तदाचारवेदिनि 

च | ““दव्यभावरतः कौलः खर्व खमदथेनः'” कुला- 

खं वः: | "पशोद्वाहनब्मन्त्रः पशुरेव न रुंशयः । दीरा- 

इब्धमकरः कौ लाच ब्रह्धविद्धवेत्” महानौकतन्तम् । 

कुल कुनाचारमधिरुत्य कतो खन्यः खथ । $कुलाचार- 
प्रव्ेके न्ये कौलोपनिषदादौ | 

कौलक निर जू भवः सौवीरः धूमाशवज । क्ूबमवे सौदीरे 

कौलकेय लि" कि खत्कवे भवः वा" ठक् दुक् च । {सत्- 
कुलोद्धवे । कौ लट य+एषो०। रेखसतोएने ए स्री शन्द्रत्राम॑ 

कतौलटिनेय इसी भिदुक्याः श्त्या अपत्यम् ठक इनादेथ च । 
सत्या भिच्क्याः अपत्य अमरः द्यां ऊप 

कौलयेय एस्ती कलटायाः सत्याः सत्या वा अपत्यम् ठक | 

सत्याः असत्याञ्च भिच्ुक्याः अपत्यं अमरः । स्त्रियां डोप । 

कौलटेर एसो कुलटायाः सत्या पत्यम् च्या हारे सुदर- 
त्वाद् (“ुद्राभ्यः")पा°ट्क । बन्धक्याः अपत्ये खमरः । 

कोलल्य नि° कुलल्येन संतम् अर् । कुलत्यरंते “पा 
ययेञ्चाच्छकौ लल्यद्चरासौवीरका दभि? सखु | 

कंलल्योन न° क्ल्य भवनं श्ेबम् खञ् । कुकत्योत्¶- 
सियोम्ये 

कालपुत्रकं न° कुलपुभृख भावः मनोन्ना° वज । कुलणएनभावे 

केग्लव एु* ववार ढतोये विथ्यद्धद््णे चरकर्भेे 

करणशब्द् १६६ ए° विहतिः 
[न ५ 
कं लालकं तिर क्ञलालेन छतं संज्ञायां वज । कुलाललते 

अराादौ असंत्नायान्तु अश कौ डा तत्ते । तष्ेदमण 
कौलाल तद्सम्बन्धिनि ति° ““रथरक्र' वा दौलालचक्र" 

बा” शत° व्रा १।।८।४।१ 

कलिकं नरिण्कुलादागतः ठक् | शकृलपरम्परागते आचा- 
रादौ । कले कुलागमे सिः ठक । तन्त्रोक्तं र कुलाच- 
र| कौल कालधरमे परवत्तेयति ठक् । रेकुलधर्मप्रवन्तके 

गि | शन्द्भा० । ४पाष्ण्ड़ तिका. | कुलं तदाचारः 

प्रयोजनभद्धटक ।५ कौले बरह्मविदि^“शचः कौ लिकः" सतिः 

कोलितर ए* कुलितरख्यापत्यम् षयख। शम्बराद्रे.“ख त 

दां कौैलितरः हृतः पव्व ताद्धि । वाडा द्धिन्द्र'”शम्ब- 

रम्” ऋ*४।९।०१४ कुखितरनाग्ने)ऽपत्य' म्बरमदरम् "भा 

कौलिशायनि विनङञलिश1-खदुरय का फिञ्। कुच 
सच्निलटरेशादौ 



कौश 

कालिक विकृलिश+-अङ्ल्या०्दवार्ये ठप्र। कुलिश्सउगे 

| लोन लिन कौ टयव्यां लोनः ॐवच्रलुक स हृल 

च्ने | कृलाद्।मतः खञ् | र्कुकक.जागते “दृश इवन- 
खदा कौलीनां नायवर्चतत'रामाण्रान्ञअ्र° ली-भा३े 

क्त को लोनं लथौ यख्य.त्, कुलीनः मूभिलथपरति अण॒ 

वा। भूशभिलग्नत।साघरने ३ेअपवारे “कौलोनमाल्माच्रव- 

साच चन्त" “कौ लोननातेन ग्टहान्निरस्ता? रघ: ^ना 

कौलोनादरस्ििनयते | मथविश्वासिनो भूः” मेवः अप- 

बाहे हि भूमिनग्नडव लोकोभवतोःत तख तचःत्वस् । 

„४गुद्धो ५जन्यं (युके) हककये अपशुखपाणं युद्धे च 

नण्मेदि० तेषां भूजिउम्नवाखाघनत्वात्तथात्वत् । 

वौोरौया च््लो कुलीरः वज्रद्ग तारोऽच्यलाः अच । कङ्ञ- 

टण्टद््राम् (कार्ड शङ) राजनि 

कौतेय लि° कञे+भवः बार टज्ञ । सवृकुशोत्मन्े भरतः 
खालेयक षु" इरे भवः चरा दक्ञ् | ।कुबागते कुक््रे। 

अभ्रः रसत्कुनौने मेद् । 

कोलेयभरवो स्तो लिएरामैरवीभेदे। 

रवौपत् विद्धि कौनेणमैरगोम् । इशायाः सेय देवेशि ! 

लिषु बीजञेष पवत!“ न्नानाखंवः | “व्रकरूदे हसा- 

द्य।श्चेत्, तद् कौलेशभेरशी भवति > तन््र्ारः 

कोल्यम(विग लि° कल्म साध ठञज.। कुजनाषबाघरने 

कल्प (बोण. नर कुनमाषाणां भवनं चेम खज् । कुलम।ष 

धन्योत्पत्तियोग्यो तेतर । 

कोल ति के भवः व्यज_। सतकुडने दिद्धप कोषः । 
कौल न° कुलमेव प्रन्ना*ख्य ण | ठ 

कोविदा वि°.कोविद्ार+चदरधंया प्रगद्या० जद। को- 

विदारषत्रिल्टणादरो । । 

कवेर विन कुषरलेदम्, ज्ेरोदेवताश् वा चण्; | पैकुञेर 

“सम्परतप्रदामै- 

संवन्धिनि . रतदहवताके च “स्लौवेरमय याग्यज्च चक्रातिं 
११ 

वरूण च" रेषौमा०| “यान सज्ञार कौवेरम्'^रषः। 

` ^कोतेरदिगभागमपार, भागेस्”" माघः । सिवा ङोप् । 
“दिश्विनागे त॒ कौवेरो दिक्ग शिवाप्रोतिदाधिनो?' तिग्व 

ए* । “ततः प्रस कौवेरोम्'" रघः,। शङ्कते (कड) 
नर शद्द्रत्रा | { रिकाया अपत्ये # 

कौपिरिकैय एतन कुवेशिकषाया अपयम् शुभ्वान्टक् | ुवे- 

कौश न० कृथाः मन्त्रा सन्त्र ऋण | ‡कान्यक्जटेये 

डेनच। सवार्येऽण | रकणवीपे “यादं तनः भालमलमत 

कोर" सि० ि०। कशब्द २१४५० विदधतिः। 

+) 

[९२७९ ] कोवि 

कग्ब्योद्' टद्वकारो वा.अण | रेकु्सम्बन्थिन ४तदमे 
पवितादौ | ^तत्र वासाय शयने कौर स्खल यास ड» 
भातु १६अ० । स्तियां डोप । “कौश्यां उषां सता- 

सीवस्” भा अतु° ५४अ० $ 

कशल न°कृयलख भावः युवा अण । दत्ततायाम् “सोते. 
व पद्मारनकौशलख'' भट्टिः | ^अरन्वोच्विकभ कऋतशला- 
नाम्” “वोगः कम्म सु कौ षलस्'" गोता । « हावहरि 
हसितं वचनानां कौगलं थि विकारविशेषः'” सावः । 

 कोाशलि इःस््ो° कृश्रलाथा अप्य बह्व,° इञ | कुशलावा 
कप्य स्तिया वा डप् । यून्यपत्ये फञ._। कौ दशावन, 
वदोबुबापये बुस््ली 

कौलिका सनो करन्ख एटा ठक | ! कृथवन्रो | याय 
चाय मङ्गवाय दयते उञ् । स्डप्मवने उपढोकने | 

लिका | [ ढौशुपे रकुशलतप्रन्न च विका" | 

कीलो सल कुरलाय दोयते तख श्वा अण | १८प- 

कौश(स)लेय सो कोग(स) दावा अपचः ढक यजोपः। 

खोरामे द्शरथषएले 

कौशल्य न कुशलनेव ब्राह्मण्य् । कुशले । भावे ब्रा्यर 

षय्रज्। र्द्चतायाम् । “इइ कौ यल््यमन्योन्य' रख - 

प्व यावतस्विरे” भा० व० २४४अग 

कौ (स) ख। सो को ग(स) लंबे भवा अदु कोय(स)लदेथ 
भवायां ्रोराममातरि द्परघपद्रोभेदे । [दवोभ्यन । 

कौ य(स)लातनव पु* &त०। सीत।पतौ चरौएाते तन् इता- 

कौश(स)ल्यायनिं एने (ख) ल्यावाञ्पत्यम् फिञ् | श्रीरामे 
लि्ञान्<खिबामडे न गच्छामः कौथ(स) लाय निवनज्ञभाम्” 

भट्टिः} कोश(ष)च् पचाथकता जवभङ्गलयःखङा 4 
कौथाम्ब , विर क्ञथाभ्बच निषत्तः अख | एकौ. णाम्बर्ाजे- 

कते रतत्शते एयेमेटे खरो ङोप ,^गयाप्वसतु ष्ड़ापेजाः 

कौणाम्बोमक्ररोत् एरोम्'' रामा०। खाच एतो गौड- 

देथान्तगेलवत्खभूिगना { ^अखव बतुं दवि ख्यातोरेय 

द्व्य्, पक्रभे' कोशाम्बो नाम तनरलि मध्यभाते मा 

छरी" `कथारप्प्तिसःगरः । ५ अलि मौ डविषमर-कौा- 

म्बो नाल नरो” हिता? | ̂ गित्नोर्यािः'' शिग्र 

क्लोशाम्बोय एसो कुशाम्बख मोनापचस् रुभ्वान्टक् । क- 

भाग्बन्टपश्े 

कौ भिका न॑णुशिकापद' षण करेन दनः अभ्व ठञ् 

कुञ्चि तद्ये भवः ण् वा| शदृष्टर र्पेचके पुच््ी*' 

उमगरत् “श्रणन् -होढतभोरवेचनः षह लष्ठ रिद, 
॥ 1 



कोश 

खख दरभनम् । प्रविशवु. हमाद्विय॒हाग्ट छ्ान्नर' निनाव 

निभ्यददिवसानि कौौशिकः'" सावः | इन्द्रख कुशिकपुलेत्व- 

प्राश्चिकथा “कुशिकस्तु तपस्तेपे पल्रसिन्द्रसभप्रभम् । 

लभेयमिति तं शक्रस्त्लासादम्थेत्य जग्मिवान् | ख गाधि- 

रभवदराजा मघवान् कौशिकः खयम्*” इरि वं* १अ०. । 

“कुशिकस्तु तपस्तेपे" इत्यपक्रम्य «लय स्न तपसं दष्टा. 

खुहसात्चःएरन्दरः । समधं एल जनने सभेव गमवासयत् । 

षुत्रत्वे कल्यययभास. स दञन्दरः स्रोतसः स गाधिर- 

भवद्ाजा मघधान् कौशिकः खयम्" इरि वं २७अ० |, 

कुशे तत्वाद्वा कौ शिकत्वमसख्य यधा ताल. 

“जात मयल्नस्ु भगवान {दयां स(शक्रः) कुचे तः. | तदाः 

प्र्टति देवेशः कौ शिकत्वसपागतः'' इरि २२७अ० | 

श्यग्ग, लौ ४ब्यालसराह्िःण (सपु ) भरः । दैनकुले 
७कोषाध्यत्ते मेद् । टकोघकारे शब्दरला* ९श्टङ्ार- 

रसे लिका १०मव्जनि डेम^ ११अश्रकखं छते राज- 

नि०। कुशिक्रख गोत्रापत्यम् विदा अज् । १२विश्ा- 

िमख्नौ स. हि कुशिकपुतरस्य गाेरपत्यस् | कशथि- 

कशब्द तदल श्यम् । ^“अपिवद्ध ततः सोममिन्द्र ख |. 

सडह कौशिकः" भाग खा १७५ अ | 

$दपौर वंश्ये पमेदे | ̂ पारोख्ितद्य दौ, एलो इनयुप- 

क्रमे^रप्रतषायाञ् दौ एवौ पेष्यलाःदञ्च कौशिकःः'हःरव 

*६१अ०| जरासन्धन्धप्रस्य हसनाभके १४सेनापतिभेदे^ स. 

क(जरासन्धः) सेनापतौ ! राजा शखर भरतषभ!) कौ 

शकं {चत्रदेनच्च तखन युद्धं उपस्ते। ययोस्ते, नामनो. 

राजम् सेति डम्बके"तः च'' भा० स^ २१अ/ तद्ध च 

को जकवं श्यत्वात् तथात्वम् । १५अद्घरभेदे “खद्धमः शा- 

खव्दनः करालः कौशिकः शरः" हरिव ४२अ० | 

कु कवं शोद्धवत्वात् {६नदभेदे खी तद्धा उवप त्तिकथा 

रामा० ऋा० ९४अ^ 

<“ कुशवश्चपर्टतोऽग्ि कौ शिक रघुनन्द्नः! । पूव्वं जञा भ- 

गिनो चापि मम राघव.} शुत्रला । नाजा सत्यवतो नाम 

चोके प्रतिपादिता | सशरोदा गता खगे भर्तार- 

मवुवन्तिनो । कौद्िकौ परमोदारा प्र्ृत्ता च महानदी । 

'दिव्यपुष्पोदक्ता रम्या ह्हिसवन्तरपाचिता । लोकसय 

{तकायै ायः प्रत्ता भगिनी.भम | वतोऽ हिमः 

वतुपाश्र वसानि नियतः स्वम् | भगिन्यां खहसं- 

बुक्गः कौशिक्यां रघुनन्दन ! | च] ठु सत्यवती एषा 

[२२द० ] कोभि 

सत्ये धं प्रतिहिता । पतिव्रता महाभागा कैःगकीः 

सरिता वरा” | 

^“तब्न मास वारुदीर } कौयिक्यां मरतषेभ ! | अश्मेः 

घस्य यत् एुण्य' लन््ा सेना धि मच्छति""माग्व०्८१ °] “कुशि- 

कस्याश्रम गच्छत् सव्व पापप्रमोचनम् , कौ{शकीं टल. 

मच्छेत मन्हापापप्रखाशिनीम् । राजसटयद्य. यन्नख फलं 

प्राप्रोति भानवः” तन्नौ वाध्याये । “इयञ्च नद {हिमवतः 

निःद्धता चब्पानमरसच्न्ञष्टो उत्तरपारे गङ्गायां खङ्कतो । 

“तरो गच्छे त राजेन्दर ! चम्मकारण्यदचत्तमम्'' ततदन्य क्तं - 

सस्यास्तत्रच्िटटत्वम् । \स्यशथोदाकन्यात्व नोत्पच्चायाः 

यो ममायायाम् । कौ;भ्केन्द्रख भ{मनीत्वेन कल्य- 

नेन चिष्ण्ना तखास्तच्नामकर यात्तथात्व' यथोक्तम् 

“तन्न सवां शतडक् शक्रोमत्प्रःदष्टेन कम्म ष्टा | अभिर्केणः 

दिब्बोन दवेः सह योच्छसे। तनेव तवां मन्ये 

यद्धौषयःत स वासवः । कशक्ख तु. मोनेख कौशिको 

ल्व भविष्यसि" "हरिव ५स्यन्योनमायां परति विष्णु क्रिः). 

५च्याग्यी का्यायनौो देवौ कषैश्कि बद्धचारिणी" भार 

{र०५९अ०॥ पाव्वंत्याः शरोरक)श्(घा)त्निःख्त १९द- 

शोभन्ति भेर तद्य ख. मूङ्ख न्यष्यतापोति मेदः तन्कलं 

देधोमा इाद्यवरक्य' तञ्च कोगथब्द् दर्पितं नाट २०२त्त- 

भेद शलडूगरशब्द ल्चथा[दक दृश्यम् [ तथात्वसू 

कौशिकप्रिय इ ६० । च्रोरामे बिश्वामि्बपियाचरणात्तख्ः 

कौ यिकफल कौ गिक कोशस्य फलभ् | नारिकेले शब्द्रा०- 

कौशिका स्तौ कोणएव खाय क अतसच्वम् | पानपा 
चषके हेम, { शब्दमाला शेविश्वामितघने चः 

कोगिकाकज द° ६त०। १धन्दरएने जयन्ते रअङने च 
कौगिकायनि इ कुशिक्खापत्यम् बा फिञ । यजुकेद- 

वंशब्राह्मणस्ये छषिभेरे ^गौशिकायनेः कौशिकायनिः" 

शतम जार १४।५।५।२१ 

कौशिकागुघ न {यर | इन्द्रचापे शरत्रा 

कौशिकारालति एल १काने राजनिननख पेचकारातित्व 
ख तेम इह नित्यविरोधित्वात् | तद्कथा काकोल्- 

कशब्द टश्या कौशिकारिप्भ्टतयोऽष्यत् १० 

कौँशिकिन् ^ ब° वर कौथिक्ेनं प्रोकसघीयते णिनि 

विश्वामिलमोक्राध्यायिष 

क्तोशिक्योज ए शौ शिक्य इव ओजोयद्य एषो उलोपः; 

शाखोटटटके (सेगोड्ा) राजनिर 



[काक ककव क" क र" ककत कक, क्क 

कौषो 

कौभिज द, बर व रेथभेदे “पञ्चालाः कौश्िजिाखौव नेक- 

एषाः घरन्वराः?” भाग भौ €अ० जनपदकथने 

कौभथो(षो)धान्य नर कोधे (ठे)भवा कौशो (घी) कमा धा। 
कोश(ष) जाते धान्ये तिलादौ । “सव्व मेदेतदहः कोशो- 

(गीोधान्य' जिवच्जयेत्" कावाशग्रौ० २।१.१. 
कौ{ओे षे) 7 न° जोधा(ष)दुधिनम् ढर् | गणिकोषादिनाते 

यस्त्वे अमरः ^“निनाभि कौ रे(तरे) यखपात्तरागस्” कुमा० 

«कौगोयं व्रजदपि गाठताभजचषम्” माघः “लाक्ालो- 

हितकरे (से)यपरिधानम्'" काद्० “कौ पेयाविक्यो्षौ 

मनुना तच्छोधनद्रब्बदुक्तम् 

कौरय लि कुप्येद् ष्यज । कुगसंम्बन्विनि शयमारौ 

^प्रास्कन्द् ऋ्स्यने कोद्य दृटा खमिव इवम्” भा० 

अनु०! कण कुशस्य गोलनापख बा० ध्यज. । रङुशमोल्रजे 

ऋषिभेदे पु* “तं होवाच सुचवाः कौग्यः'" तश्रा १० 

१।१।४ “कौश्यः कुशगोत्रजः'” भा | तेन क्राह्मणे 

कोषय दत मूर्न्ययुक्तप ठस्तुः मामादिकः | 

कौ.शा(सा)रवः ए* कणा(भा)तोरपःयम् ण्यख। कुशा(षा) 

रोभनेरपवे नेढेवे “यावतः कतवान् प्रशान् चता कौ- 

शारवाखतः" भाग०१२११ “कौथारवद्य मेले यख्यापतः'” 

चरोधरः “नतु ते तक्तवमंएाध्य ऋषिः बोःयारवोऽन्तिमे"' 

भाग, २।४।९ वाङ्कार दल | कतै शारविरुष्यव्र् ^"यत्र 

ोौःयारते क्ल्य संवादोऽध्याल्मषंखतः'' भागः०२।१०।५२ 

कोपिक्ग लि कौशिरह+णमा* । !कौथि्रथन्द्ाये भेदिऽरदगौ 

मर्तिभेदे सो “वरीरक्ोषद्यचश्चाः पर्वत्याः निः- 

द्टताभ्विका | कौतिकोति बमाख्याता ततोलोकरेषु गौय- ` 

ते” देवीमा “कायकोषाच्िःद्धता या काशिकायाग्नु 

मेरव ! | सा कौधिङ्ञोति विद्यना अरुर्पा मनोड- 

रा" कालिका. पुज ६०. 

कौपीन ए* कुगीतकयापन्यम् षप्रय | कुषीतक्िपुने 

बद्धः चां प्रह तरपेणोये पिमे कोरे “कहोड कौ - 

मीत कमित्यादि'" चऋाश् ग्ट^ ३।४।४।२१९ छषितर्पणे , 

कुभोतज्ख्यापत्यम् ज । कोभोतकिरपिःकहोखे षौ 

^“ तदु्धोगाच कहोड़्ः श्ौधिनिकिः'' शतण्व्रा० २।४।२।१। 

ततृशम्बन्ित्कत् कौभितकिब्राह्मणं कौषोतङो उपनिषङ्ख 

ऋभ्व द्7तर्गता । 

कौ ्रोतक्रिन् ए* बर वर । कौघौतकेन पोक्तमधीयति खनि 

कौीतक्धेन गोक्ताध्याविषु-। -सदख सव्रदधं कौपमौतङि- 

बः समामनन्ति आश्व् ०।।२३।५। 

[ २९८१] कौसतु 

कौ(षौ)तकौ कशौतकरूापल्यम् कष्यण ङे | अगस्य 
पत्यं ब्िका० 

कौवोतक्रेय रद्लो कुषोतक+बा* श्रफलये दक । कुषी- 
तकख्यापत्ये कोक “अथ देन" कशहोडः कौीतकेयः 

पप्रच्छ" शत तरा १४।६।४।।। 

कोठवितक लि° कुषिदि तद्वद्यायां सध कल्धा० ठ दशय 
चरत्वेन तान्ततयाठश्य कड््येक। कु्विद्यासापरैः। ट्य 
अत्याभावर्भाश्रिन्य त।न्तत्वाभावेन कोठ विद्िक इत्यन्ये त- 

न्कतेनेव तथाङ्पं २१५४ खकङ्घम 

कले सोश् वैशितं कोदत्चकिन् सोद +वार चऋधारे श साये 

गप्ख् | ! खाच २तन्त्रायाञ्च हेम | कुसोदश्य भावः 

ष्व । रठङिष्टपकु्ोदक्लौ न्द् ° 

कोम गदेन नि नच +. शपषयाञ्जने अभर: । तसो - 
दणख्् । रेपुष्नलम्बन्वि न नि° “विनयति टयो टयोः 

परागं प्रणयिनि कौैतुनमाननानिलेन'” माषः 

कौी सुख पन कु्ठष्य+स्वाये) ष । ! अर्य कु्वमपो थारे 
राजनि° । कुश्म््न रक्तम् खख । रेकृहन्प्रागरद्धिति 
वस्त्रादौ लि०“कौसम थु कचकुम्धर्साङ्गि वासः'"म घः | 

तख द भण््.। कुचन्सम्ब न्वनि लि ^{द्नकशकरस कवयः 
कौ दम्भरागम्?' भावः | उभयतः च्छिवां डनेप॒ । 

कौमुरूविन्द ए दथरात्ररध्ययागमेरे “हौ दरषिन्दः'' का- 
त्या° खौ छ ०२२।५।१८। “इतोयो द्थरान्, ततस्त” 
सं°््या०प्रायणोयवगाननरं ौचरुविन्द्दश रालख्यरेप्रथमे 

ने चकौ चरुविन्द्ः प्रथगन्तरय इः" "कात्या २४।१।१ ` 
कौसुरुषिन्दि ए* कषठरिन्द््ापत्म्, ष्लः। तदपन्यो खहा 

चके छनौ “कौशठरुविन्दिर्ालक यारुषौ ह्मचग्यं स 
वास* शत० ना १२।२।२।१२। [ क्न जटा 

करौखधतिक लि° कुया चरतिः ठज् । लायाकारके शाखयु- 

कीसतुभ ए ङ भिं सवुश्नाति कसतुभोजकधिः तल भवः 
अख । पिष्णोषच्चःस्यं (कौस्तुभस्तु महतेजाः कोटि 

ख्य समप्रभः"' इय क्रलचये मगयिमेरे। तद्ध शरा 

पर्तिकथा रिवं० रेरश्रर 

““छवराच्वरगण्णः सवे सह्हिता खवणान्द्मसः । न्द्र "पुष्करः 

शत्वा नेन वाद्चकिमेव च | सभाः बङ्ल म{चतंलनः 

समोमधिभिः सह । चोरमूतं मायोमादश्दतं समपद्यत ! 

तज्जच्ु रद्राः पू्माक्राना शोभमन््ना | तदा पाव्लः 
चदेवाः कामतेजोवलास्विताः | धन्वन्तरिश्चथा मद्य 

चोद'वो.कौसतुभोमशिः | थथाश्ो विमलञ्)पि ख्सस . 



` करस 

--इमन्ततः'* | “ततः शतसहस्रं यगमानात्त सागरात् 

प्रसच्नालमा सरुत्पच्नः सोमः भौतं शुरुच््वलः । च्रोरनन्तर 

छत्यन्नां तात् पार र वासिनि । छरा देवी सुर्पन्ना 

तरगः पाण्डरस्तया । कौस्तुभस्तु मणदि व्य उत्मन्नो 
इतसम्भरवः। सरीी{च"वकचः च्रीमान् नारयण उरो- 

-गतः'' भाज्खा०१८अ० ““उद्धंः: खबायश्रेढो म-खरत्रञ्च 

कौस्तुभम्” रामाः उक्ते: कौवत्वमपि 

“कौस्तुमाख्यमपांसारः व्श्ाणं इद्तोरसा” ५सक्नौस्तुभं 

चो पयतीव वक्त: रषः । र्तेद्मेदे न° “दतायै गोष्टतं 

याहा तदभ.बे तु माच्िषिम् । खाञ्छ, वा तद्भाञेत् 

खाच्तान्ते लः यदेष्यते | सै लाभावे पदोतव्य' तेल जन्ति - 

लरस्परवस् । तदभावेऽतसोख्े ह' कौस्तुभं भेपो द्वस । 

इच होऽथवा साद्य पूर्वाभावे परःपरः'› कक्ष्टतं म- 

ख्डनवावयम् । कस्तु भ“मत्यत्र कौ चन्धमिति पाटस्तु स 

म्यक । रनन्त्रोक्तं रुदराभेदे“खनामाङ्कटसंलग्ना ट्च्िर्ख 

कनिका: कनष्याश्यया बद्धा तव्लन्या द्या 

तथा । बामानामाञ्च वक्नीयात् टचिणाङ्ुषटम॒रुके । अदु 

, छमध्यके भूयः संयोज्य सरलाः पराः | चतद्धोऽ्यत 

सलग्ना सदर कौस्तुभरुङ्धिका'" तन््सारः | 

कौसतुभवच्चस् प" कतस्तुश्ोोऽ्त स यश्य | विष्णौ हारा 

। कौस्तुभद्दयादथोऽगयल पु*| एतं कौस्तुभलच् णादयोष्यन । 

क्थ बधे वा० चु उभ पदे भा° पर" खक सेट षटादि। 

क्थयति-ते क्रव्रति अचिक्रथत्-त खक्थोत्-अट्दाथोत् । 

कथथां-वभव अस चकार चक-चक्राथ | 

क्स दीप्रौ कौटिल्ये च द्वि° परण खक सेट् | क्रति 

ऋत्रसोत्-दक्तासोत् चक्तासं | वटा° क्रसयति-ते। च 

चिकंबन्त खद्त् कखित्वा-ङ्रस्ता । 

क्स दीप्रौ वा० च उभ° प्ते भार अकण सेट घटादि क्रस- 

यति-ते | क्रसति । अवचिक्रसत्-त च्न्नारोत्-अक्तासःत् क- 

मयां बभ्यच्ासचदःार चके नकास)उदित् क्र[सित्वा-क्रस्व। 

कृसिकतिच भासने कुखदृक्िनि''वोप- 

पू॑षाउ कयाःयस्यघातुष्र" द्रत 

व्य हौ नास 

देब्यःख्याने'परोऽदुवन्ः 

दगादासन क्रम इदित्वश्क्रम् 

त्िन्यस् । ^ल्रसिपिसि कुसि 

दश ङशोद्यादिना कु्ेरेषेयसक्तं : द्विादिष च ऋ 

चःणद प्रयो रिच् के; बटादौ च जनोजेष क्रमु रञ्ज 

ददायि दष्ट पव्यातोरदैनात् | तः प्ररातुबनग्धख 

कतौ खवात्र प्रर्नतिः टव््वा चरादिलप् अन्यगा 

सदक्किमाश्रिच भवान्या 

या० धातुग्राटे चरादि्धर 
धे ५9 

{२२९८२ ] कक 

कुस्िवत् क्रसौयोव मूलरत् पठेत् । न= तथाऽपाडठ अ 

तस्तस्य नेत्वम् । 

क्त.य दर्मन्बे आर्द्रीभावे शब्दो च भार "आत्म यकर सेट् | 
कयते जक्न्विष्ट ङ्क्,य । खचि कोपयत ते। अद्य 

चेल1ये कन्म म् पदे , णसल् चेलङ्गोपस् वरलके पस् 
“यूनि गाद्परिगरस्पियि वस्त्रलोपमम्ब, बधे मदनेन"? 

मावः । चवच्तर' कोपयित्वा परिषिच्येत््यः'"मह्ि०। अ- 

भि+अतव्याप्रता अादीभिावकरणे प्रतोभावकरणे च सक० 

“अपो वै सरमनच्न ताभि हीदमभिक यसिदादन्ति' 

शत° ब्रा १४।१।१।१४। यान्तलात् ताच्छील्ये नातोबुच 

[रोत् चकार | 
कमर कोटिस्ये भा० पर अक° सैट्| ऋरति अरा(वम).- 

क्य तिर कः प्रजापति ल्ल तः यत् । प्रजापतिह्हिते ।५ङत्य 

किन्तु दढच | कु.यता इल्मेव। 

चत्वाःर क्यानां क्यानौ^त"'प्रञ्े “एतान्येव दत्वारि क्या 

क्यःनि'*शत० ब्रा १०।३।४।२।४। मान्तया्धंतोक्ता 

क्घाम्ब स्तौ क्य प्रजःपतहितमम्त्,यतर उडः। दरदभेदे 

“कयाम्ब ररर इत् शार्डदूत्रौ व्यर्कशा'” अखण०१८।१।६। 
क्श प्रकाशने भ्वा०सक० सेट् क्रशति अक्र'शीत् चक्रांश | 

“क्र शतेवां प्रकाथयतिक्स्पंणः | निरक्रकारः; २।२१। 
क्रकव पु्क्र इति कचति शब्द्यते कच-शब्द अ्। सन्य 

लागण््यं एत्ते मेद° । र्दारुदारणम्ने करयपव्रे (कराल) 

पु न° अमरः | ज्योतिधोक्तं रेयौगमेदे च | तह्ृच्णश्च 

“व्धच्छादितिथयो मन्द्ात् विलोमं ककचः र्तः" दत 

“यथा शनौ ष्टी, शुक्र सप्रमौरगुरावष्टमो+ङुषे नवभीऽभ 

भे द्शमी,सोभे एकादशी, रवौ हादश.खे योगाः क्रक- 

च्या न्नोयाः पौगश्वा०। यदाह नारदः “लयोदश खटु- 

भिने संद्ययोललि' दारयोः” कंकचो नाम योभोश्यं 

मद्धनलेष्टतिग “हलः” [क्रकचदलादयोष्यतर 

क्रकचच्छद् पु क्रकच इव छदो यद्य | केतकौटच्ते लिक्तार 

क्रकचपच प-क्रकच इव णलमख। एसाक्षटयमेदे राजनि* 

र्वोरकोडच्े च| 

क्रकचपाद्(ट्) एः करकचमिप पादो यख वा ऋन्त्यलोषः। 

ककल हारार [खवमेदे। लिका° । 

क्रकचण्ष्टो स्वो क्रकच दव एष यशाः डेष् । (कड) म 

क्रकचग्ययहर् ए लोलाषल्य् क्त क्रकच्च्छेदयवस्तुनोवेतन 

ज्ञानाय तत् फलन्नापके गलितभेदे यय) 

५क्कचव्यपारे करण्यं दत्तम् । पिच्डयोगदन- 
मयमूलयोरष्यं सदसत द्भ लास्थकम् । द्]रुदारथ पः 

„+ # 



1 

क्रक 

समाहतं ष्ट्स्वरोषएविद्ृतं कराऋकम् | उदारङरष्णस् । 

मले नखा(२०) द लमितोऽथ न्डपा(१६) द्ग, नोऽ पिख्छः 
५ = प् 

आना लभितं किल य्य देष्यम् । नहारूदारणप्येष 

चहुं किं खाइस्तात्मकं वद् सखे ! गणितं द्रतंे। 

(तदाकारदश्न चिम्) 

(० 9 
क्राकच्यंद।रुविषमम् 

१५०० नैः 

न्यासः 

पिण्डयो गरे६दलं | ८ । देष्येख १८० सद्ग 

खितं १८०० । दारूदारणप्थंञचतुर्भिगु{णतं ७२०० । 

षट खरो ५७६ विदत जालं करात्मक गणितं २५.८२ । 

ऋकचान्तरे करणष्तं साङ्गदम् । च्यते ठ यदि 

ति्यपुक्तवत्मिश्ड विस्त, ति हतेः फल तदा । दषटिकाच्िति- 

दष्ितिद्ा तक्रा चग्यवद्तौ खलु मृल्यस् । कम्म कार- 

जनसम्म्रतिपत्तवा न्दम, दत्वकठिनत्ववशेन । उदाहरणम् । 

यदस तिहंन्न १२ मिताः. ्ानि पिण्डस्तथा घोडगश 

यतर का । देषु तिं द्ग प्रचक्त कि स्धात् फलं 
तत्न करात्मकं मे ॥ 

न्याचः त्िस्तारः ३२ पिण्डः ।१६। पिख्डविस्त,तिदतिः 

( तदाकारचिव्म् | )} 

[२२८३ ] 

२.२ 

छ १९ १६ ॥ पी 

२ 

५१२ । दारुूदारणमार्गेनवभिडता 

स्वरेषु ५७६ वद्ृता जात फलं हस्ताः । ८ । 

क्रकचा स्सी ्कचस्तद्ाकारोऽस्यखाः अर० अच्च टाप् | | 

केतकीटक्ते रल्रमा० | 

काणा पुन क एति कणति शब्दायते कण-अच् | (कथार) 

भ्रट ४६०८ । षट- 

पल्निभेदे अमरः स्त्रियां जातत्वात् ङघ। 

क्रकर पु क्र इति शट् कनं शोलमष्य ताच्छोल्ये ट| 

८७ वार्भागरे ५७२ 

क्रक 

क्रकं (कयार) {पच्धिखि कमरः स्तिया डेषु | 

श्करीरटच्चे कर पत्रास्त्रो च पुण दीने व्रि १० 

५चोरयिष्वा त॒ पत्रो ककरत्व' नियच्छति" भा० अनुर 

१११अ० | “चकोर कलगिङ्कमयूरक्रकरोत्याद्युपक्रमे ~ 
“ब~ 

व्करा्घवः शोनमधुराः कथाया दोषश्मनाद्च' इति, 

खामान्यत उक्ता “वातपित्तहरा टष्या सेधा ग्निवल 

वद्धनाः। लघवः क्रकराः ृदास्तया चेवोपदक्रकाः'" 

ख्° तन्द्रासगुखा उक्ताः । 

क्रतु ए* ल-कठ । !य्पर्साइति, सोमसाध्ये यन्न, र्संक- 

ल्पे, श्मग्णोमानखे एते शेक पिभेदे, ४पेश्वदेवभेदे, ५२ब्दर 

येषु च । हव्ष्णौ तद्ध सव्वं यज्नमयत्वेन स्पयन्न 

स्््पत्वमपीष्ट' यघाह “यज्नरज्ो महेज्यश्च क्रः सत्रं सतां 

गतिः"°विष्ण् स०। “सव्वं यन्नखद्छपत्वात् यन्नः यूपरसाि- 

तोयन्नः कतरि" भाषम् | तेन करठश्ब्ट्ख यूपस- 

ह्हितयन्नबोघकता | अतएव त्तद्यागे यूपव्िष। : शत- 

, प्ब्राह्मणणादौ उक्ताः । तत्र सोमसाध्ययागाञ्च त्रय 

ऋतवः «तीन् ऋतु नन्वाहाग्नेयखषद्धमा श्नम् खुतौ ““द- 

त्य म्नेयः क्रतुः अरोषस्यः'' ““खघाद्धिनः'' च्याश्चन्सपैर 

४।१९।८।१४।१।१५।१। सूत्रेषु दधिताः। अन्ये पि क्रतदो- 

बेदेष दशिनास्ततणवा वगस्याः | संकल्पसच कामनाधनः 

विन्तत्तिभेदः यथोक्तम्^कामः क्रतुः कम्पं जन्दो त्येवमेषां 

क्रमोभवेत् | यु सोया विषवापरेत्ता स काम दृति भयते । 

सणव वद्धंमानश्त् क्रत॒त्व' प्रतिपद्यते" । «““सख्चेरतिश्यः 

काम्ये विष्ये क्रतरीय्यंते'' इत्य् क्तं ऽरुचेराधिक्ये 

| चपरन्नायां निष | €स्तवन)दिकम् णि च) 

रूट्, त ! कत्वा न: सस्ति'' ० ४।२१।१०। “क्रत्वा 

कमा णा सुत्यादिदेत॒ना'? भा० | क्रतुनामा खनि ^ 
हणोमानसाः एला विदिताः षर्मभेयः । मरीौचिर- 

न्रद्धिरारसौ षुरखूयः पलः करठः'' भा खा०६५यअ० 

उक्तः । ५क्रतोरपि क्रियाभ्या वालिखिल््यानष्टयत । 

चषौन् पटिषद्स््रा ण ख्वलतो नद्भयते जसा! ' भाग० ४।१।२२। 

लह याद् क्रम् “ससञ षिः तद्र पां स्.भिच्छन् प्रजा- 

पतीन् मरोचिभव्रव्गिरसौ एनस्त्यः पुलहं रतम् । 
वसिष्ठच्च महातेजाः शोऽ्टजत् सह मानसान्'" हरिव“ 

१अ० | विश्छदेवाच्च मयोदश यथा 

“आत्माय चाजत् प॒च्रान् लोककलु न् पितामहः | विश्वे 

प्रजानां पतयो येभ्यो लोका विनिःष्ताः |. विश्वेशं प्रथमं 

नाम महातपरमात्मजम् । सव्वांश्रमपद्ं परय नान्ना 



क्रतु [ २२८४ ] 

धण्म^स ख्टवान् । दनं मरोचिमतिञ्च एलस्त्य' एलं 
क्तम् | वशिष्ठः गौतमञ्चोब श्टुरङ्किरसं मलम् । अय 

भूतास्ते ख्याताख्व महपेयः। त्रयोदश खता 
येषां वंशा प संप्रतिहिताः'" । इरिवं° ३०४०, 

जटाधरेण तु “वि देवा दश ख.ता' इ््य,क्रस् । गणदे- 

वता शब्दे तन.ल' वच्छते । कल्पमेदाद्विरम् 

तत्र प्रत्ना निश्चयः अध्यवसायः यथाह 

“अथ खलु करदभयः पुरूषो यथाक्रदरखिङ्ञोके परुणो 

भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वीत" शार | 

५कथपासोत । ख क्रतु कुर्वीति कठनिञ्चयोऽध्यवसायञ्च 

रमेव नान्ययेति अविचलः प्रत्ययस्त' करतः कुर्यीिोपासी 

तेत्यनेन व्यवह्तिन सम्बन्धः| किं नः क्रतुक्षरणेन 

क रव्य प्रयोजनम् ९ कुथ वा क्तः कत्तव्य? कऋरतुकरणं 

चाभिपरतार्थसाधनं कथम्१इत्यखार्थद्य प्रतिपादनाय मये- 

त्यादिखन्यः । अध खल्विति हेत्वधः । यस्मात् क्रहमयः 

्रतुप्रायोऽध्यवसायात्मकः पुरूषो जोषः | यथाक्रतुयां- 

दशः क्रत्रख सोऽयं यथ। क्रतव थाध्यवसायो याटङनि- 

खयोऽ्िं लोके जोउच्निह पुरुषो भवति । तथेतोऽखाद - 

छात् प्रोत्य श्टत्वा भवति] क्रत्व ुूपफलात्मको भवतो त्ये 

रवं द्यो तच्छास््रतो टश्म् | भवं यं वापि खरन् भावं 

त्यजत्यन्ते कटेवरभिन्यादि'* यत रुवं व्वस्था शास्त्रट- 

छाऽतः स णवं जानन् क्रतु कुर्वत यादशं क्रतु' वच्या- 

मस्तम । यत णवं शाल्लप्रामाष्टादुपपद्यते क्रत्वनुद्धप 

फलसतः खु कन्तव्यः क्रतुः" भा | श्याषाटमासे 

चात्मा ादियागारभ्भकत्वात् तस्य॒ तथात्वम् “वाजाय 

स्वद्हा प्रसवाय खाड्ाऽषिजाय स्वाहा क्रतते 

स्वाहा वसवे स्वाहाऽहरपतये स्वाह] द्ध रूग्धाय स्वाह ' 

हग्धाव वैनंशिनाय खाद्ा,विनंशिन आन्यायनाय खा- 

न्याय भौवनाय स्वाहा भृवनद्ध पतये स्वाहाधिपतये 

स्वाहा प्रजापतगे खा हा" 'यज्ु°१८।२८ ^वाजादोनि चना- 

दिमासलानां नामानि तद्रा गृद्धौला होतव्यनिव्वंः 

अन्नप्रा चा इं लोऽच्नद्पः, प्रस्वायानुन्नाद्पाय जदक्री- 

डादौ अभ्यनुन्नादानात् प्रसवो वैधाखः] पजय 

अप्सु जायत इत्यपिजः सप्रभ्या अलुक् जलक्रौङारत- 

त्वादरपिजो च्यः | क्रते यागद्धपाय चादर्मांख्ादि 

यागप्राचर्यात् क्रतुरषाद्ः'' वेददौ° । 

कतुटोषनुद् ए* क्रठृनामिद्दरियारं दोपं जटति क्िप। 

प्राणायामे शब्द्चि° «दह्यन्ते धाथसानानां षादनाच | 

क्रतु 

यया म्ला | प्राणायारैस्तथा दोषाः शास्यनीन्द्रियमो 

चराः” मनू स्तद्येन्द्रियदोष्नाशकत्वस् [नास्तिके च 

क्रतुद्रृद घु° क्रतवे हदाति दर् ₹-किंप् | †अद्वरे जटाधरः 

कतुदिष पुर क्रततरेदददि दिष-किप् | {अस्रे लिका २ना- 

स्तिके च| 

क्रतुष्व'सिन् पणर दज्नयन्नः ध्वसयति ध्वन्स-खशिचि- 

 खिनि। शिबे अमरः | वौरभद्रदारा तव्यान्नध्व'सनात्तख 

तथात्वम् तत्कथा काशौ र्€अ० यथा 

५महावोरोऽसरे भद्र! मम सव्व मणेपिद | दीरभदा- 

ख्यया त्व हि प्रथिति परमां व्रज | कुरू मेसत्वर कायं त्त 

यन्न चयं नय | ये त्वां तत्रावमन्यन्ते तत्साहायविधायि- 

मः| ते त्वयाप्यवमन्तव्या व्रज एच ॥ शभोदय । इत्यान्ना 

मडि चाधाय स ततः पारमेश्वरोम् | हरं प्रदच्िणोकल्य 

जग्मिवान^तर सा | ततस्तर्दलुगान् शम्द्र,; खनिचारस- 

शङ्धवान । श्तकोटिमितातुान् गणानन्यानवाष्धजत् । 

ते गणा वोरभदर" तः यानः केचित् पुरोगताः । केचित्त- 

दुगा याताः केचन्तत्पाञ्च नोययुः | अम्बरं तैः समा- 

कान्तः तेजा विजितभास्करोः | अटङ्गाप्ाखि गिरीं 

च को {खदुत्पाटितानि वै| आचडमृलाः कंश्िद्च विष्टता 

वे शिलोद्धयाः। उत्पाट महतो टच्चान केचित् पाप्रा- 

मख ङ्गम् । कखिदत्पाटिनाय् पाः केचितक्,यान्यपुर- 
यन् । मख्डप' ध्व स्यामाखुः केचित् कोधपरा गख्णाः | 

अचचोखगन् यन्तवे दौः केचिद शूलपाशयः | ऋभच्वयन् 

₹हर्वींषगन्ये पुष्दाज्यः पपुः परे। दध्वद्रन्नरा्थीच 

केचित् व्व नसच्चिभान् । के चिद्रौ पायखाहाराः केचि- 

हौ क्षीरपायिणः | कचित् पकान्नपुष्टाङ्ा यक्नषयाला- 
न्यश्शं यन् । अमोचयन् त् चां दण्डान् के चहो दे णड था 

लिनः | व्यभञ्जन् शकटान् केचित् पशन् केचिदलोलप- 

न | ग्निः निवौपयामाद्चः केचिदत्यग्नितेजस्षः | खयं 

परिदधुशचान्ये दक्रूलानि सदा युताः। जगु्धः केचन 

पुनारलानां परेत' छतम् । रकेन च भगो देवः पशव च~ 

क्र विकलोचनः| युष्णोदनानलोरुन्धः पातयामाड 

कोपनः | यन्नः पलायितो चटा केनचिन्टगद्छ्पष्टक । 

शिरोविरह्हितञ्चक्र तेन चक्रोश दूरतः" | 

क्रतुप्रुरुष एष्करतः पुरूष दरव । पुरुषाकारे ऋ्तुमये यन्नव 

रहे । तद्र.पवणेनञ्च छरिवं० २२४० 

“ेद्ादो यपद्दुः ्रठहस्तचितोखः। अग्निजिद्ो द्म, 

रोमा नद्धथीषे महातपा; । बहराले धरो वेदरङ्- 



५, 

क्रसु 

तिभष्णः । आज्यनासः स्त्वदणश्डः सामघोषस्वनो 

अहन् | सत्मधम््मयः श्रीमान् क्रमविक्रमसत्कतः। 

क्रियासन्नमद्धाबोणः पशुजानम्म खाठंतिः। उद्रात्रन््ो 

ोमलिङ्गो बौजौवधिमहाफलः | वायुन्तरात्षा सलस्छिक् 

विक्षतः सोमशोखितः। बे^द्स्कन्धो हविगन्धो व्यक 

व्यातिवेगवान् । पाग्वं शक्रायो दातिमान्नानादौोच्ताभिर- 

ज्वितः} दल्िणाहृदयो योगौ महासत्रमयो महान् । 

उपाकम्मरोठरुचकः प्रवर्ग्यावतेमूषशाः | नानाच्छन्दोग 

तिपरथो गुद्धोपनिषदासनः । ऋायापलीसद्ायो तै भणि- 

शङ्गः इवोच्छ्रितः । भेत्वः यज्ञयराद्ोऽसौ द्रागधः 

प्राविशन्. रुः"” । 

।* कं तवेतच्ननु दुष्क, ता्मनां इदभेनं देव! यदध्वरात्मकम् । 

छन्दासि यख त्वच बह्हिरोमस। य ` टश त्वङर्धिष्ट चात- 

ईनम् । स्कदरूड आसीत् सतव ईश ! नासयोरिडो 

दरे चमसाः कणरन्ध । प्राशिलिमाख ससने यहास्तुते 

यच्ैणन्ते भगवच्रम्नि त्रम् । दीक्ञादजन्प्रोपसद्ः शिरो 

शर ते प्रायणोयोदयनो वदं ! | जिद प्रवभ्यं स्तव शीधकं 

क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हिते) सोमस्तु रेतः 

सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देव ! धातवः ! सत्राणि 

सर्वाखि शरीरसन्धयस्व' स्ययन्नक्रतुरिटिबन्वनः'” | 

भाग° ३।१२अ० | 

५यन्ञात्मतां प्रपञ्चयन्नः स्तुवन्ति फमित्यादि चठभिः 

डन्दांसि गायत्रवादोनि यन्नाङ्भृनछन्दयराद्यचुवादेन 

भगवदवयवता विधीयते वद्धिःशबदे दी्षाभाव अघः 

दि चचुपि चाठरछब' हौल्ादिचठदय' कम्रं । सतुक् 

जः । तर्डे सखाय । ख.वोनासिकयोः । इडा मच्तण 

पात्रं चमसा यहा सोमपालराणि । प्राशित्र' बद्यभाग 

"पाल' सखतेऽने नेति यसनं खखा नैति ् छद्र' चर्षैणं 
भक्षणम् ! दीच्ता दीलणीयेदिः 1 अजन वार बारम् 

भिव्याप्निः| उपसदस्ति्त इट्य: शिरोधरं सोवा । प्रा- 

यश्छोया दीन्ञानन्तरोष्टः उदयनौया समाप्तिः ते णव 

दं यद्ध । 'प्रवर््यो मडावोरः प्रत्य् पसदः पृष्व" क्रियते । 
सभ्योहोम रह्हितोऽग्निः आसवथ्यः अौपासनाग्निः ततो 

इन्दरौक्य' तव क्रतृर्ू्पद्य शोधकं शिरः| वितयः दटका- 

चयनानि पञ्च॒ असवः प्राणा | प्रातःसखवनादौनि 

अवस्थितिरासनं बाल्याद्यवस्था वा | अग्नि्टोमोऽत्य- . 

न्निरोमः कयः घोडशी वाजपेयोऽ-तरावः आप्नो्यानः 

दृति पर संद्याविमेदाः ्नप्नर तडमंखाद्धातवः) खलाय 

[ २२८५ |] क्रत 

इादशाद्मटीनि बह्धवागसद्तद्छपाणि, अलोमा- यत्ताः 

ससोमाः ऋलवस्तद् पस्ल' दृरटियेजनंः अनुष्ठानञ्च तटेव 
बन्धेन यख सः'' चोषर्ः। [प्राशसू्यात् तयात्वस् | 

क्रतुपशु ष" क्रतोरङ्क पशः! अश्व हारा० तस अश्रनेधे 
क्रतुप्रा ए०कढन् कस्माच प्राति प्राप्तः किप् । कमोपूरके 

“महस्य पतः क्रप्राः""०४।२६।२] “क्रतुप्रा: कर्मं 
पूरकः" भा० | 

क्रतुभुज् ए° क्रत कऋरद्देयं इविभूडप्े भुज- क्रि | देवे 
करतदेयदरव्य्या गोड श्यत्वात्ते षामचे तनत्वेऽपि तदुभो- 
गित्व बोध्यम् चेतनत्वे ठु तेषां मलुष्ादीनामिव भोगो- 
नास्ति जन्तु उडिमात्रे ख यथाह “न वै देवा अश्नन्ति 
पिबन्ति एतदेवाष्तं दष्ट हष्यन्ति'" छा*ड° | 

क्रतुराज् ए करतु राजते राज-क्िप॒ | १ अशमेषे यन्नो तद्य 
सवयन्नानां श्रेषत्वात् तथात्वम् । “यथाश्चमेषः क्रतुराट् 
सुवेपापापनोदनः'” मनुः र्राज्ये च शब्द्चि° # 

क्रतुविक्रयिन् लि क्रत तत्फलं धिक्रोणाति वि+करी- 
णिनि । स्वकोयक्रतफलख अन्यदोयल्वखापनेन ततो- 
धनस्राहक । ““यिशुनान्डतिनोश्चापि कतुपिक्रयिण- 

[ चाप्सरसौ" यज्ञ° १५।१५ । 
क्रतुस्थला स्तौ अगसरोभदे “पञ्जिकस्वला च कतस्यला 
क्रतुस्यश नि क्रठभमिन्द्रिय' स्.शति किन् | इन्द्रियसर्भि- 

नि “पशयन् हदिष्छ,क् करस्य क'"आश्च°्रौ° ५।१०५ 
क्रतू्म ए* क्रतुपूत्तमः । राजष््ययन्न त्िका० | 
क्रत्वघ ए° क्रतवेऽयम् अथंन सह नित्वस° विशेषदुचिङ्कता 

च, करठर्योधख वा | क्रदपकारके । तङ्ञलण।दिकश्च 
जे° ० भाष्ययोर्दथित' यथा 

५अघातः क्रत्वयेषरुषाथयोिन्नासा""; ख०।५2 तीये ध्याये 
शछतिलिङ्कवाक्य प्र करणस्यानसमाख्यानेः शओेषविनियोग- 
लक्षणसक्तम् । इह इदानीं क्रत्वयपरुषार्यौ जिन्नाखे ते, 
-कः क्रत्वः १ कः पुरुषाः १ इति, यापि प्रयोजका- 

प्रयोजकफलविध्यथेवादाङ्गप्रधान चिन्ता, सापि ऋत्वथः- 

एरुषार्थजिन्नासेव । कथम् १ । अङ्कः क्रत्वः, प्रधानं 
रुषाथेः, फलविधिः पुरुषार्थः, अर्थवादः क्तार्थ, 
प्रयोजकः कचित् पुरुषार्थो; ऽप्रयोजकः करत्वधं " | नखात् 

“कलये पर्धाधंयोजिन्नासा^- षति लितस् | नत 
अथातःशन्दौ प्रधने एवाध्याये प्रथमतो वर्धितौ । 
अथेति प्ररत" येषविनियोगङ्च्चणमपे्ते | अतः-ष्ति 

कत्वयेष्ूपाधजिश्चा्ाविधेषः प्रषुश्ते । कतमे यः, ख 

स्तथा" मलुः। 



क्रत्व [२२८६ ] 

ऋतयः, पुरुषाय यः, स एरुषाधेः । जिन्नासाशब्दोऽपि 
तत एव॒ समधिगतः,- ज्ञातुमिच्छा जिन्नासा-दइति | 

तदेतत् प्रतिन्ना्त्रस्,-“क्रत्वयं परूषाघ योजिं त्रासा" 

क्तिः ।(४ | १ | १ ) शवरभाषदरस् 

“यिन् प्रीतिः पुरुष॒ तद लिपखाशधं लचग्णाऽवि- 

भक्तत्वात्”” सह०२ । 

५अथय कि"लक्तणः क्रत्वर्थ :, कि"लक्षणः पुरूषाय : इति 

लक्षणं वाच्य, तथा हि लघोयसौो प्रतिपत्तिः, 

उपदेशे गरीयसो तदुच्यते,-यख्िन् प्रोतिः षरू- 

षश", (यद्िनङते पदाये* एरुष्ख प्रोतिभेकति) स॒ घर 

घाः पदा्धः। कृतः| तख लिप्सा अर्थेन च 

भवति, न शास्त्रण, ऋत्वर्थो हि शस्तरात् खअवगस्यते, न 

अन्था,अविभक्तो हि परूषायंः; प्रीत्या, योयःप्रौ- 

तिसाघधनः स पुरुषार्थं : ¦ एरूषाये कक्िते तद्विपरीतः 

ऋत्व्य :-श्ति"क्रत्वथंद्य लक्षणं खिद्धम् (!वखं कम्) । 

एवं वा खन' वणते, दथ पस मासयोराग्ज्ायते,- “खन - 

तिदश् स्तृणाति अनतिदश्यभेषेनं प्रजया पशुभिः करो 

ति, इति तथा आहार्यपुरोधां पशुकामस्य वेदिं कुवीत, 

व्मजानुम् पशुकाम वेदिं कुवा त्,गोदो इनेन पश्कामख 

प्रणयेत् दत्य वमादौति | वन् संशयः,-किम् एवज्ञा- 

सोयकाः क्रत्वथाः उत एुरूषा्ा : दति । कि प्राप्रम्- 

त्वर्थः इति) कुतः ¶ प्रत्यस्च उपकारस्तभ्यो दश्यते 

क्रतोः, पुरीषहर णं बेदिस्तर णां च, तदक्ग', (२।१।२दद्०) 

द्व्ययुणसंस्कारोषुवादरिः"- इति | तसात् क्रत्वथाः- 

णवं प्राप्ने ब्र.मः,य्िन प्रीतिः एुरुषश् स घुरुषा्थं एव 

दूति, प्रीतिस्ते स्थो नित्यं ते,तख्मात् एते एुरुषाथाँः-इति । 

"नल प्रत्यशः उपकारः ऋतो श्यते-द्य् क्रम्" । उच्यते- 

सय दशते, नतु क्रतोरुपकाराय णभ्यः सङीर्तितेभ्य,ः 

फरेभ्य एते च्यन्ते, न च य उपकरोति स शेषः, यस्तु 

यदथ: च.यते, स तख गेषः-इ्य कतं १।।।२ ष्ः०)*ओेषः 

भराय त्वात्"-इति | (रवखेकम्) 

णवं वा, द्रष्या्जनम् उदाहरणम्, इह द्व्याजनं तस्ते 

नियमैः च.यते, आाद्भणस् प्रतिखहादिना, राजनगर 

जयादिना, बैशख लष्यादिना । तन्न शन्ट् हः,-कि' क्र- 

त्वर्थो द्रव्यपरिग्रहः उत पुरुष्ाथं दूति । कि' प्राप्नम् 

क्रत्वर्थो नियमात्, यद्येष इरूषाथं : खात्, निवमोऽन- 

यको भवेत्, प्रत्यक्ेख एतत् आव गम्यते, निवमाद्निय- 

भाद्धाजित' दव्य पुरषं प्रीणयति-इति, तख्मात् ऋत्वध .: 

क्रत्व 

कामख्तिभिखाद्य सङ्धेकवाक्यता ट्टा, इनरथा, अलुमे- 

येन फलवाक्येन स हेकवाक्यतां यायात् | लिङ्क" चापि 
भवति, 'अग्नये च्वामवते एरोड्ाश्रमष्टाकपालं निवपेत्, 
य्छाह्हिताग्ने : सनोऽग्निगु हान ददेत्, यद्ध हरण" 

नशगे दाग्ने यादीनि निैपेत्-इत्य वमादि तद्धि द्रव्यो पघाति 

चोद्यते यदि द्रव्यपरियह्ः कर्माघंः, सन रतद्पि शति 
सम्बन्धे कमव स्-दयय् च्यते इतरथा सति सम्बन्धे 
कमयं स्-इत्यलसोयते फलं च अड कलष्योत | तस्मात् 
यजतिश्ुतिगृहधीत' द्व्याजेनं येन धिना यागो न निर्ब- 
त्प्रंते, स याग सखुत्या परिगृह्धीतः-दरति गमते । 

तस्मात् ऋत्वथं :-इति । 

णवं प्राप्ने जरुमः,एरुषाथ;-दति | यद्मिन् छते, 
पदार्थे प्रौनिः घुरूषशख भवति तसात् अख लिप्सा च- 

यं लक्तणा शरीरधारणाथा यश्य शरीर' भियते व्यक्त 

तस्यासि द्रव्य' शरोरिणां यागः श्रयते तस्मात् विद्यना- 
नटरव्यख विनियोग उच्यते । न द्रव्याओनं खतिगृह्णोतः 

विनापि हि द्व्या नवचनत्वेन श्वदसख यागो नि$- 
त्रत एव, वसात् एरुषार्थो द्रव्यपरि यषः । 

खपि च, यदि शास्त्रात् कर्माथं' ट्रव्याजेनं, लच्नानयब 
विगियुच्योत तयाजितस्, तत्र॒सैतन्परिलोपः खात् | ̀ 
ऋअपि च उपक्रान्नानि सवकभांणि दूयाजःनेन भवेयुः, 

सत्र एतद्वो पपं द्यते,- आपि वा एष द्वग न्ञो काच्छिद्यते, 

यो दर्थपू्ैमासयाजो सनच्रमावाखां वा पौणमार्सी-वा 

ऋतिपातप्रेत्'-इति णवञ्च सति प्रयोगकालाद्भह्हिरेतदङ्कः" 

शदनुपक्ारकं खात् । न च व्याधानवत् भवितुमरईति,तत 

हि वचनं-वसन्ते ऽग्निमादधीत-द्ति न चतत् अङ्कम् 

अथ यदुक्त -नियमव चनम् अनथ क' पुरुषाथे' द्रव्यपरि- 

सहे सति-इति । उच्यते, नैतावता पुरुषां ता॒व्याव- 
त्त्र ते प्रत्यच्वा हि सा,स्वया च परोक्षया उक्निब्या व्यपदि 

शग्रते, न च परोच्त प्रत्यच्चद्य बाधकः भवति, तच्ात् 

नियमवचनात् काममपरमटष्टः कलप्योत न त॒ दष्टहानम् 

तस्मात् यत् पुरूषख प्रयोजन प्रीतिः तदथं ̀  घनख अ- 

जेनम्-द्त्ये वं च सति ब्रह्िणा यागः कत्तं व्यः प्रील्र्थ- 
भजितेन वा ऋरत्व्थ सजितेन वा न अत्र कञ्चित् विषः 

प्रो्ययम् उपाजितोऽपि नोहि: नीरे, कर्माघंम् 

उपाञजितोऽपि व्रीहिः व्रीहिरेव । तस्मात् न प्रयोगचो- 

दनागृ होतः द्रव्याजेनम् । अथ वडुक्तम्-अलमेयेनाप्रस- 

तेन बा शवदेन बुद्त्पन्ते नियमख एकवाक्यता, क खत्मच्ते 



करद् 

त द्टेन प्रयोगयचनेन-द्ति नेष द्)षः असत्मच्तेऽपि 

टन भुजिना न फलवचनेन | “कथः तह्धि-नियमाद्- 

दृष्ट भवति-द्ति गमते" | यथव भवदीये पक्त । 

व्याह अख्मत्म्ते फलवत एकवाक्यभावात् फलवत उप- 

करोति इति गमते" । उचयते अखत्मत्त ऽपि फल 

वत खवेकवाक्यभावः, एतावांस्तु विशेषः-तव् खत फलं 

समतु टसु | अथ यत् लिङ्गम् उक्र -गृहदादह्णादिष 

के अ यते-इति। तत उचप्रते यद्यपि न क्रत्वे द्रव्या 

अनं तथापि दाहे निमित्ते फलाययवा कर्माङ्गभावाय 

वा च्तषामवल्यादीनां विधानम् उपपद्यत णव । त॒खरात् 

घरुषरा्धे' द्रव्याजेनं प्रीत्या हि तदविभक्तम्” भाष्यस् 

तत आरभ्य क्रत्वर्था; पदार्था स्तत्र दशिताः ततणवावगस्याः 

क्रत्वादि षर पाचि्युक्तो सोः परतः स्वितख अय् दा- 

त्ततानिभित्ते शब्द्गणे ! खच गणः 

प्रतीक प्रदधतिं व्य भग? 

क्रत्वोश्वर न° क्रठना स्यापितमीश्वरलिङ्खम् । काशग्रास 

क्रतुना छनिना स्थापिते शिवलिङ्कमेदे ^वरणायास्तटे 

रम्ये कलवीश्चरमलंत्तमम । वाश्ि्मोञ्वरञ्च॑व लभते वस- 

तिल्व'” काशी० १८० 

क्रथ बघे भार परऽसक्° सेट् घटा० । करयति अक्रथोत्-अक्रा 

थोत् । .चक्राथ, खिच-क्रथयति-ते । अचिक्रयत् त. 
श॒ प्रतिर च° उभव० सक्ष° सेट चटा०| क्राथयति-ते अ- 

वचिक्रधत्-त । क्रथवां-बभव चास चकार चक । 

क्रघनःन° क्रव-बधे ल्युट् | १मारखेरदेदने च५राजन्योधांसक्रूट 

क्रथनपट्रिति? प्रचोध चन्द्रोदयः | दानवभेदे पु° 

५क्रथनस्च महावीयं: भा० आ० ईऽअर |. 

क्रथनक एस्ती कथने दन्कर णककरटेकच्छे दने
 प्रद्धतः क्रन् । 

खउष् अमरः स्त्रियां . जातित्वात् डेष । 1 

क्रथक शि(भौ) क एुण्वन्व देशभेदे “सपाण्डग्रान् कथक शो- 

कान्?" भा० स {३०स्नो° “अथे श्वरे क्रथकशिकानाम्” 

“श्रत् च्जगाम क्रथकशिकस्तम्'" रघुः । खमध्यात् 

संक्तायां कन् । सितायुरुखि न° शब्द् च °.। 

क्रद रोदने वैकल्ये अक वह्ने सुक° भू पर इदित् 

सेद् । ऋन्दति' अकन्दीत् चकन्द् । भावे क्रन्दते करन्द 

तम् । अव्यक्शब्द् करे “अक्रन्द् दाग्नः स्तनयच्चिव दयौः” 

यजु १२।६। अक्रन्दत् कन्दति विस्फ़. जेत" बेददी° । 

"यदक्रन्दः यजु° ३९५१२। [याति 

चनु+कृन्द्नेनाचुगमने सक° अहठगुन्द्ति छत्रम् कन्द्नेनातु- 
प्रथमं जायमानः" 

५७३ ˆ 

[२२८७ |] 

“क्रतु दशक 

क्रम 

अभि+आभिख्येन शलुप्रष्टतेराह्नाने सक° । “अभिक्रन्दन 

दषायसे'" ऋ० १०२१८ “अभिक्रन्द्न् आभिखस्छेन 

बुद्धाय शतूनाह्ञन्”" भा० । “आभिखख्येन शब्करणे 

अकर | (अभिक्रन्द् स्तनय गभम्"? ऋ० ५।८२।७। 

“खभिक्रन्द् भूम्यभिखखं क्रन्द्, शब्दाय" भा० । 

आ+आद्धानपृव्यं करोदने सक० | “आक्रन्दत् भीमसेन" 

वै” भार व १५७अ० । सम्यक्तकन्द्ने च “आकन्दिषः 

सखोनद्खन्›भटड्ः। ^तदौमा्न्दितमप्साधोः रद् 

सम्+ अा+स्यगाह्धानपूष्वं ककन्द्ने ““हा तात ! घम्म रा- 

जेति समाकन्दन्महाभये'” मा० आच्र° १०७दन्ञो 

नि+यथानामशब्ट् द्वारे | ““न्यकन्दौज्जन् ` प्रन् बाणो 

यथा शब्दस्तथा नामेरयति वाचम्'” निरु° €।४। 

प्र+स्तवने “प्र वः, ्सडकनृत् छविता यः” कऋ० ५।५६।१। 

“अकुन् स्तौति” भा० वेदे गखव्यत्ययात् श पोलुक् । 

वि+विशेषेण कन्द्ने । सम् सम्यक् कन्द्ने । 

क्रद् बेकल्ये मा० आत्म यकण्सेट वटादि० । कृदते अदि 
चक्टे णच कद्यति । यङः वेदे कनिक्रद्यति यङः 

लुकि कनिकर्ति कनिक्रदोति “उपस्थे हषभः कनि 

करदत्”" ऋ०€।७७।५। “कनिक्रदत् शब्द् कुवन्” मा० | 

चदु +-्रलुगमने सक० । “संनगेयं च्वौ णौरदुचक्ररे"” ० 

८।३।१०। “खन चक्रदे अनुगच्छति!” . भा० | 

करन्द निरन्नरशव्दकरे च॒रा०. अक उभग्येट् । प्रायेणाङ्- 

ष्व: च्कन्ट्यति ते, आचकन्द्त् त । चआक्रन्दयाम् 

बभूव पस चकार चके । 
क्रन्दन न° कदि-भ्रावे ल्छुट् । शशोकादिनाऽखुपातहेतव्यापारे 

रोदने शब्द रतना येधवौरुदेः राखने च अमरः 

श्विडले ए स्तो शबद्मा० । स्तिया जातत्वात् ष॒ | 
क्रन्दिति न° कदि--भावे क्त । रोदने अमरः| आह्वाने 

भेदि० ` योधानां चीतृकारशब्टकरणे शब्द्रला । 

करप, कपावास् भा० अक्० आढ्य सेट घटाद् | कपते अक 

पिष्ट चकपे खिचि कप्रयतिते | “उतसताछमेववद्नकपिष्ट 

चऋ०७।२०।९। वेटेऽख कचित् संप्रसाणम् । “उतो सपन्त 

घीतयो देवानां नाम बिश्चतौः'“क० €।६€।४। “विन्द्न्त 

ज्योति ढंपन्त भौमिः' ऋ० ४।१।१४। ५ सरता नां चिद्वै- 
श्रोरकपन्"* ० ४।२।१८] “विशं टेवा अङपन्त समीच्मो- 

सिष्पतन्यः'' ऋ० १,।२४।५।. “कोवं छपमाखमङणुतं 

° १।११६।१४। ` > 
क्रम पादविचेषसेन गतौ भ्बार्पर०सक० भट 

विचन्ते'' 

अख. सावं - 



क्रम [ ररेष्र] क्रम 

घातुके वा श्यन् सेडमन्तत्वात् अतिङः खिति सिति चिखि 

परे न इ्गिः। कर्तरि क्यति कामति। कुम्ये त्-कामेत् । 

कम्यतु कामत । अकम्यत् अक्ामत् । अकमोत् । चकम । 

कमिता कमात् कभिष्यति। ऋकभिग्यत् । कम्मण क्र- 

म्यते ¦ अकमि। खिचि इख खलो वाँ ठ्धिः } क्रम्यति-ते। 

खवििकमत्-त | कम्प खि कम्यते | अक (कामि । क (का) 

मिता कमयि ताके । कत्सं नमखशोयम् । कमितव्यम् क्रस्यम् 

कणम् । कमकः । कमो । कलिता । कान्तिः। कमितुस् । = 

दित् कमित्वा कान्या । संकम्य। कमं कम् | खिचोणसज्जि 

वा ददिः कु(करा)म् कर(करा)मम् । कम्यन् का मन् । कमिध्यन् 

कमिष्यमाणः । ण्यन्त कुमविता कंमितः । कमयितुस् । 

कमयितव्यम् । क्रिच्नास्ति युच कमणा । कम यन् माणः 

कभयिष्यन् | कम्रं खि कुम्यमाणः | क(क्रा)मिषग्रमाणः। 

कमयिष्पूमाणः | सनि चिक.मिषति खलम <चिक् सते । 

^“सदरात् पञ्चमे वै" दकिणादपि चौत्तरा । कामत्यनु- 

दिते र्ये वाली व्यपगतक्तमः?रामाऽकि०८० ऋ०^देवा 

दमाज्ञ कान कमन्त' शत व्रा०६।७।२।१० ^विष्ण् स्वा कु- 

मताम्” यज° १९ । ^पादेनाकम्यारो हठ" बेददो° । 

“इत्वा रक्षांसि लवितुमकमीन्डारुतिः पुनः" भटः ^~ 

तोदिजासरौ रभिपृज्छसानः चकास वीव दितेः उतेष्'” 

भा० ० १६३२ अर | ^+कमं बबन्ध कमित सकोपः" 

५ न्त्वा कन्त्वा स्थितं कचित्" भट्टिः] परोपक्रमवत् 

च्प्रतिगन्धादौ आत} ५न तत्र कमते खत्यनजरा 

न च पावकः" भाः शआानु° घेर । + हरेयदकामि 

पदेककरेन खम्" नपे अक्रामो यसा । खाये णिचि 

कथञ्चित् साधु इत्यन्ये । निष्ठायां नेट् क्रान्त इत्यादि 

कौ टिल यङः च॑कुस्यते नागः । “सोऽपि च'कम्यसाणः 

करूपे पपात'” भा० अआ० ७०० ज्ञो» । 

अति+अतिकमये उज्ङ्कने सक । “स नदीः पवताश्चापि 

सलिलानि सरांसि च । अविरेानिचकाम खेचरः खेच 

रच्वि१"" भा०आ० ४६५२ ज्ञो° । ̂ अत्यकामभिमान् सासां 

स्त धं परिचिन्तयन्'" रामा० युद्ध° ८ट्अ° । 

खभि+अरति+आभिरख्येनातिकुमणे सकर | +न दिरटमभ्य्ति- 

कान्तुः शक्यः डुर बकेन च” भा सर १ ०५९ च्ञो* । 

वि+अति+वपरीव्येन कमे । ^तद्नः एरमासाद्य व्यनिच- 

काम तं जनमू?'रामा० बाल० ७°अ* | वि्ेभरेण च्यति- 

कमे च । «स लोकानाहि ताग्नोनाच्छमौ णां एण्यकम्ं णा- 

य| देवानाञ्च व्यविकम्य ब्रह्भलोकमुवाप इ” रामार 

खार०€अ० | ^एवं हि छमह्ान् कालोव्यत्यकामतः नख 

३*भागखतु ०४५५ च्ञो०] “विषादे च व्यतिक्रमः? उदा°्तर 

सम्+अति+सम्यगतिकुमखे । “अवन्नोखचवन्तञ्च खमतिकस्य 

पवेतस्'* भा० व २२१० 

खधि+आधिक्येन कुमे 

खनु+परिपाद्या कमे | ^च्रङ्खा रतिर्भक्तिरदुक भिष्यति» 

भा०३।२५।२५५। महषिभिरलुकान्तं धम पन्धानमास्थि- 

रामान्ख०४७अ०। ^परिपाटी इाजुक्रमः'” अमरः | 

खप+ अपसरणे क “द्त्वा वेनासपचकाम चापि" 

भा० आखा० १।१७७ज्लो° | 

पभि+खाभिसुख्येन ममने सकर ^तमभिकुम्य सर्वेऽद्य व्यं 

वाऽ्यामहे वस” भा० व° ८३।अ० । “प्रदच्िणमभिकम्य 

सव प्राञ्जलयः स्यिताः'" भाग्नु°६०४७० “आरम्भे च 

^ने हाभिकुमनाशोऽस्ति” गोता अभिकमः आरम्यमाणः । 

खव+अपसरणे हसने च सक० । “खवक्ञामन्तः प्रपदैरभि- 

लन्” ऋ° ६।७५।७। (“अषकामनः च्छिसन्तः'” भा०। 

ऋलु+अव+अन् गमने प्रवेशे च सक० । «एतास्तेजोमात्राः स 

समभ्याददानो ृदयमेवान्ववकामति” शत० व्रा १४।७} 

२।१। ““सटति काले इदयस्थां बुद्धिमेवान्वा गच्छति” भा०'| 

अआ+बलपूव कास्कन्दने । “आआकामन्नागभवने तदा नागकृ> 

मारकान्” भाश्ा०५०१८्क्ञो° । "आरोहे च याका- 

न्तिसम्प्ानितपाद्पोस्' कुमा उद् गमे अक ०तत्र द्योत 
न्वितख्ोद्रमे आक । “भादरकष्ण चतह श्यां याव्दाकमते 

जलम् | तावद्गमे' धिजानौयानततदू' तीरखच्यते" प्रात 
दानधम्् | एवं व्यः आकमते इत्यादि । अन्यतर आका- 

मति । अत्यादिपूैकखाडनसतु तत्तदधैधिशिष्टारोहणादि- 

द्योतकता । “सममेव म॒माक्रान्त' इयं दिरदगामिना'*रघः 

उत्+उदये अक° । “यज्ञस्य शषा च्छिन्नख उदकामत्” ङ्व 

जा १४।१।२।१२ । ऊह कुमे च ^न तख प्राणा उत्- 
कामन्ति देव समवलौयन्ते ” तिः । “कञ्चिन् त्कान्ते 

सव्वं भिदशत्कान्तस्”* तिः । “तान् त्वा पतगग्रो्ः 

स्वां ठत्कान्तजोवितान् "भागा ३२ | ̂ विष्वङन्डनन्यां 

उत्क्मणे भवन्ति” का उप० | उश्लह्भनने सक० । 
, उत्क. मः | - वेप रीत्योन रमणे अक० {क्रमेत क्रमानमे- 
षतुलादमानम्* ज्यो° त? 

अल+-उट्+उतक्षमणणालसरणे सक° | ¢प्राखमन् तकामन्त" 

सर्वेः प्राणा अन॒त्कामन्ति'” शत° ब्रा° ७।>।१। 

वि+उद्+वैषरोत्य न विशेषे ख च रुने घकश्जर् ` गतौ अक० 

ध १ व + 1 १५६4 क क त् 
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<इन्द्रियास्ि वीच्छीखि व्य् दक्रामन्'' शतणव्रा०१२।७।१।९। 

“व्य त्कान्तरजसोऽमलाः? भार अचु° १३१९ स° । 

५ब्य् तमात् प्रोतच्वा्ानि योनो हात् धन्द्र मोहितः" 

ति० त° देवलः | 

खप+आरम्पो लक० आता | उपकमते आरभते इत्यथः | 

५ऊपकमस्व पुरर पमाभर वाजम्" ० ८।१।१४। (“डप- 

कथोपवंासै” वेदटान्नसा० । “योय वि्कितः कालः 

ब ोीवि । निथिखौऽभिमता सा तु काया नोप 

भोजिताः, बौधा० । गत्य्यमात्योतकत्वे नातनेष- 

दस् ““सागधेषूपचकाम भगवांञ्चण्ङक्ते शिकः" भा० स° 

तरेदय० | ऋप्रतिबन्े उत्साद्े ड च खआत्र । कचि 

उपकमते बद्धिः न प्रतिहन्यते इत्यथः अध्ययनाय उप- 

कमते उत्सहते । उपकमन्ते , शास्तरि स्फोतानि 

भवन्ति इत्ययः । एव परापूमेकख केवलस्य च एष्व घ 

्कर््प्रंकता च्यात्मनेपदञ्च । अन्योपसेपूव कत्वे तत्तद् 

षु, परोषपू्वं खायो रे च न तड् । उपसर्मराह्ित्ये 

अन्यारयेऽपि वा तड । कामति कंमते इति । अङि 

ज्यो तिसङ्गमने आल्नेपदभिति भेदः । विपूवैकद्य विशेषो 

बच्छते सभादिःपू्वं कोपगब्दसख तत्तदयषिथिष्ारम््दयो 

तकता । वक्त, सखपचकमे । 

जनि+नितरां कमे अवश्यक्रमणे । “कम्म न॒ वाजो न्यक- 

मीत्"? च्छ° €<।२६।१। ^“न्यकुेत् नितरामकुसोत् “ भाऽ 

खनु +नि+अडकखणे । “सप्रपदान्यहनिकामतिः° त° ब्रा 

३।२।१।१ । 

निर (स्)+निन्ञरणे “जि मोषया महौ पाण्डु्निरकामत् पुरात् 

प्रभो ! "" भाज्छा०१२अ अद्य कचिदात्रनेपदित्वम् “वाता- 

मे \ निष्क.मख्वे ति पुनः एनरूवाच ह" भाग्व° €&अ०। 

ऋअभि+निर्(सं)+अआभिखख्छेन निःसरणे । ^अभिनिष्कुमति 

हारम्” पा । न्त् प्रमनिनिष्कुामति स्तीन्न' कान्यकुज- 

कारम्" सि० कौ ०““प्रविश्य चाभिनिष्कन्त छव वा- 

जर्पभाः'० राम।° किष्कि° २५अ८ 

वि+निर्(स्) +विरे्ेण निःसरणे “यथा प्रविश्यान्तरमन्तकखय 

को वै मनुष्योह्हि विनिष्कमेत'* भा०व०१०२७३अ० । 

श्र र+वलेनाकमणे आत्म सक° 1 “यत्र तपः पराक्म्य ब्रत 

धारयत्य त्रम्" अय० १०।७।११। चप्रतिबन्धादौ उपो- 

पसर्गवत् । तत्रोतसाद्े ““पानोयार्थे, पराक्रान्ता यत्र 

ते भ्चातरोचताः'' 

पटि+भ्वनणे अक० “परिक्रामति संसारे चक्रवत् बद्धनेद्नः" 
भार मह्ा० €{क्तो° | पराकजः। 

{२य्द<] क्रम 

“परिक्रामति 
॥- 1 

- यः सवाज्ञ कान ंल्ा्यन् बलात्” भा० ८६।१३।३० | 
सम्+परि+सस्यक वेष्टनाकारेण परितो गमने सक० “बह्भनि 

सपरिकम्य तो्थान्यायतनानि च" भा० चार ररन्ञोर 

पय्यटने अक° 

भार व° २०८्अ०.} परिलोगमने सकर | 

पर+चारम्भ आद्य | “प्रचक्रमे वक्त, महच्ितकमः''रघु | 
अनार तु न या ^विष्णोयत्मरसः पद्" प्रदिणं 
प्रकाजन्ति'" भाग०५ २२। १७न्ञो° । 

प्रति+प्रति््प कमे सक० “ध्य ख्त्,वेण प्रतिकामति''शत० त्रा 

२।४।४।६। प्रतिक्कलक्मणे निढत्तौ अक०| “भद्रे ! प्रति - 

काम नियच्छ वाचम्" भा° व २६८० । 

वि+पाद्वि्रणे अक०्ञात्म०। “साध विकमते वाजौ"सिशको° 

त्र घा विष्ण रूरुगायोवि चक्रमे" तेत्ति° । पादाकरयकेतु 

न तङ | वाजिना विकौामति | "ते विकसन्तः 

टेन विच्विष्यमाणा धनुषा नरेन्द्राः*भाः 

ख्क्रता 

° आ० १८अ° | 

इत्यत्र न तङः ̂  ततणनं म हारेवः पो गात्र: पीडि. 

तस् । तेजसा ̀  व्यकमद्रोषात् चेतस्तश्य॒ विमेाहयन् ” 

वौं तिश्येन 

षराक्भे अक । ^ते येयं त्वरिताः सरवे तरिकमध्व' सव- 

ङ्गमाः'' रामा० किष्कि° ५८अ० | तङः आधेः | रवं 
"ताञ्च विकुमसे जवम्!” भाऽस° १९६ जलो° तङ आभैः । 
“वेः पादविहरणे" पा० योगविभागाद्वा कन्विदन्वन्रापि 

तङ इत्यन्य । ं 

खधि+वि+आधिक्येन पराकमे “यज्ञमानायाविग्िकिनख' 

कात्या० २२।२।१। 

निर+वि+विशेषेण निःसरणे । ^“भित्वा कुकिं निर्वि चका- 
म विप्रः'"भा० आज ७६अ० 

भा० व २९अ० | दीर्वांभाव आपे: । 

सम्+एकल्रस्वितखान्यव संचरणे सक० “कारुकं त॒ परित्य- 

ध कष' (गस्) संकमते रविः""तिन्तरभवि° ए० | “र~ 

विसंक्रान्तिरेव च"तत्ौव | “जीवः संकमतेऽन्यत कम्पा बन्ध- 

निबन्धनः''भाग्व०२०८अ०। तङ्ाधेः। ““श्ौपसर्निकरोगाः 

खकामन्ति नरान्नरस् * छष्ु° । “ संक्रामन्ति हि पापानि 

लैलविन्द्रिवाम्भसि'' पराशरः ““कालोद्ययं संकभितु" 

दितीवम्*” रषः । सम्यक् कमणे सकण्भसंकामौ वहन् 
देशान शेलाच्छलं वनाहनम्" रामाऽ खार ७६अ०। 

अलु+सम्+अआदचष्ये ण दएव्ये ख च संकमणे । “इटा पूत 

मतुसंकामभ विदन् !* अथ० १८।२।५। 

उप+सम्+साभौप्येन संकणे सक “उविरेषच्ये हि विधि 
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निचेधौ पिभेषशखपसंकामतः सति विशेष्ये वाधे"” दो- 

धितौ न्यायवाक्यस् ““एतमन्नमयात्ानसपरंकामति” ते त्ति" 

परति+सस्+-्रतिकूलसङ्ध, मणे निङुत्तौ “तावन्न स्धतिरलौ 

प्रतिसंकमेत'” भाग० ३।६।१०क्रो*। ^“प्तिसंकामयद्व्म् 

४।२४।४६ जलो प्रतिस क्रामयत् निवत्त यत् । 

क्रम पुर कम- भावकरणादौ यथायथं घञ सान्तत्वाद्शदधिः । 

१ पादविन्तेपे २पादे हेमच० अर्थानां नेयत्ये न देपूवापराव- 

स्याने । ४कटमे अनुष्ठाने अमरः ५ सामथ्ये" (सामथय हेतु- 

स्यापारे) ६अआक्मणे च मेदि० । वेदसं ह्हितालुसार- 

पाठतद्धिलोमरूपे पाठभेरे। कण्व दशब्द् तत् खद्छपभेदादिकं 

१४११४०२ ण्य हवाक्यतदुभाषप्राभ्यां द्चितम्  प्विष्णौ 

“श्ेखरोविकनो धन्वी मेधावी विक्मः कमः” विष्ण स° | 

“कुमण्णत् प्राणद््पेण गगनात् । कमण हेतुतया । (माखि- 

गमनसाधनपाद्विन्याहेतुभूतरय्यादिप्रकाशनाधिष्ठाख्ड- 

ग्या दिरेवदपतया) वा कंमः""भा° €परिपाच्यां यथोचित 

सन्निवेशे मेदि०। शेषर्ेषिभावे अधिकछताविकदरे वा 

सत्येव वौदिककम््ो णोरलुष्ाने पौव प्य पक्रम सदहण- 

सिति शा०भारश्वितस् तनच्नियामकञ्च खुत्यधेषाटप्रडत्तिका- 

ण्डख ठ्यभेदात् षडङ्िघः तस्य च कम्ब विशेषे विशेषेण सा- 

हाता बद्िठतिः मौभांसा ५अ०।१पा०भाष्ययोदैर्भिता यथा 

^“ुतिलच्च ण माचुपृव्येः तत् प्रमाणत्वात्”? ० !य्ह० 

“चतुर्थे ऽध्याये प्रयोजका प्रयोजकलच्तणं ट्त, तच्च विस्मस- 

व्यस्, इह इदानीं क्र मनियमलच्तणस् उच्यते,तत् खत्यथे 
पाठप्रटत्तिकार्ड ख्यं पच्यते, खतग्रादोनाम् च॒ बलाब- 

लम् । अआदितस्तु ुतिक्रसश्िन्त्यवते,-किं यथाखति प- 

दा्थानाम् ऋमख्ास्ययः, उत अनियमेन १- दूति । 

किः पराप्रम् १-एकत्वात् क्तः, अनेकल्वाञ्च॒पदा्ानाम्, 

वश्य भ।विनि क्रमे लाघवात् प्रयोग आखुभावाद्च अनि- 

मः-श्त्येवप्राप्र नुमः = 

““छुतिन्ञच्तणस् अालपृव्ये तत्प्रमाणलत्वात्-इति चख- 

तिरः हणम् यच्चराणां, तन्निमित्तं यख क्रमख, स साध 

कमः | शुत्िभमास्का ह्हि वेदिका अर्थाः नैषामन्यत् प्र- 

माणमस्ति (1 ?।> ०) इत्यक्तम् । किम् इह उदाह- 

रणम् ९। सत्रं दौलाकमं विधत्ते, “अध्वयुग्ट हपतिं 

टीच्तयित्वा ब्रह्माणं दाच्तयति, तत उद्वातारं, नतो डो- 

तारं ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा अद्धिंनो दौच्तयति, 

द्मणाच्छ सिनं ब्रह्मणः, प्रस्लोतारम् उद्गातः, सैलाव- 

रणां होतुः, ततस्त नेशा दीच्चयत्वा, दतौयिनो दीच्चय- 
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ति, अम्नोध्र' बह्वाणः, प्रतिहत्तारम् उद्गातुः. अच्छा- 
वाकं होतुः.नतस्तदच्नोता दीच्यित्वा पादनि टोच्नयति, 
पोतारं ब्रह्मणः, छन्रह्धणगरसद्वातः, खावरतुत हेतुः, 
ततस्तमन्यो ब्राह्मणो सत्रद्रसखयोदीच्तयति, ब्रह्मचारी वा 
अआचाये प्रोषितिः-द्नि ] अनियमेन क्रमः कर्तव्यो, 
यथा पूवैः परः, यथा तहि सिद्धान्तः, एष एथ कमः 
ककषव्यः-इति । ध 
तत्र अह, अन्याय्यः खनिवचनस्-इति । उच्यते, -कि- 
सर्य न साधः न न साधुः-द्ति नुमः) न्याय्य तरि 
न नमः, न साधुः कृमः-दति, किं तडि ?-उक्तख 
नव चनमन्याग्यस्- दति । उच्यते,- साधो चन व्डशो- 
ऽुच्यमान' न्यायमेव, अशाघोस्तु सलदप्य्याश्यम् । 
आह सलद्वचनेन ज्ञात एुनतचने न प्रयोजनम् दति, 
उचते भवति अगिखिरणमपि प्रयोजनम् इत्य, क्रम् । 
इत्तिकारेण तत् कायम्. इति चेत् । छलतरकारसखाय- 

विभेषो इत्तिकारेण । (म वकम् ) 
अथवा अर्थान्तरमेव इदम तत्र हि अन्य णव संशयो 

विचारो निखेयदच,-तिप्रमाण्टकोधमे ः अग्यप्रमालकोवा१ 

दूति संशयः । प्रत्यश्तादोनाम् अधिगम्यनि मित्त्वात् न 

तत् प्रमाखकः, अतो न्द्रियत्वा ञ्लोदनतलच्तणः- दति विचा- 

रः | चोदनालक्षणः णव-इति नियः | इहतु सिद्ध 
ततण्माणठो व्यवहार क्म राधुल्वावधारणस्(रय वं कम्) 

अथवा द्ुतिविचारोऽ्यं-किः पदार्थः कत्त व्याः 

दूति विधानम् किः वा कमो विधीयते १-इति । अने- 
काथ विधातानुपवत्तेः कमे अनुवादः, पदाथानां पिधिः, 
अबदानवाक्येखिव पाटा्थविधानं शखुत्या, कमविधानं 
वाक्येन, तस्मात् न कमो विधीयति-दयि पूर्वैः पललः | 

नलु अवदानवाक्येष कमो विधोयते स्य" विधौयते, 
पाठेन, न शत्या, ये ऋत्विजस्ते यजमानाः ^दरतितुदी- 

चाया: प्राप्रत्वात् कमविध्ानाथां छतिः-इति सिद्धान्तः ॥ 

तसात् ऋनरक्तस्-इति" (रम वकम्) । भाषम् 
<अर्षाचच'" रस् 

“किम् एष एव उतृखगः ¶ उन न, स्वन शचतिवशेनैव 
भवितुमरहेति-इनि उक्त हि,-“चोदनारच्णोऽर्योधसः* 

ख्व प्राप्न ज.सः-अ्ां च (समयया) कमो विघीयते- 
दति, गुखभवोहि पदाथानां कभोभवसि, यञ्च यख नि- 

वेत्यमानस्य उपकरोति, सं तख यणभ्तः, यखि'चाच्रौ- 
चमाषे पदार्थः एव न सम्पद्यते,न स॒ यणभ्तः, विनापि 
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तेन, न वेथुष्यम् । णं प्र यज्चङ्मख गुणभावो यतर, 

तत्र अर्थेन स एगश्चयितव्यः। यथा “जानि वरं ददाति, 

जातमञ्चलिना गृहणाति जातमभि '*-दत अथात् 

प्मभप्रा^्णतव्यम् ततः अञ्चलिना गृहोतग्यः, तनो 

यरोदेयः+-इति, तया विमोकः पूवमान््ातः, पञ्चात्तद्यो गः, 

अयान् विपरोतः कार्यः। याज्यानुशाक्यो ठु विपर्येवेख 

ऋआम््ाते, विपर्यतरेण कन्तव्ये, न अनत पाठकमोमीयति, 

यनो देवतेःपलच्तणाणौऽनुवाकव, प्रदानाघा याज्चा, 

““अग्निहोत्रम् जु होति '-इति पूवमाम््ातस्, ५ओाद्न 

पचति" -दृरति पश्चात्, असम्भवात् पूैमाद्नःपक्तव्यः | 

प्रौघप्र घयौतु विपर्यये अआन्नातो, तै च विपर््थंयेण 

कत्तव्यौ "माषम् 

““अनियमोऽन्यश्'” ३ सू» 

[न 

अन्यन् विष्ये कभ नियमो नास्ति, यथा द्शेपणेमा- 

सयोर्याजमानानाँ प्रयाजालुमन्तरणादौनाम् नानाशाखा- 

न्तरसमाम्त्रातानास् “व॑ठन्तख्दनाम् प्रोखामिः'--दइन्येव- 

भादोनाम्, “एको घम,-दइन्य वमादीनाच्चु'' भा. 

“कते वा जियामकता कत्वे कत्वे तहन् त्वात्?" ४ सू* 

«दश पुखे मासयो राच्ातस् (समिधो यजति तनूनपातं 

यजति दो यजति बर्ि्जति स्वाहाकारः 

यज्ञ तिः" दूति । तत्र संशयः-किस् अनियनेनेव कमेख 
णषाम् अष्टढानम् ९ उत यः पाठम: स ण निय 

स्येत१-दरति। किंपराप्रमु-नियमक्ञारिणः शास्प्रसखा- 

भावात् अनियमः-इति। णडं प्राप्न ब्रुमः-कमेण, 

एव नियम्येत एकद्ि् कतौ-दइति । कतः? । नर.ण- 

त्वात्, न्न णते हि गम्यते पदार्थानाम्, यथा, स्ञायात् 

अनुलिम्पे त्.मृद्चोतः-दति चक्रमेण अनुष्ानम् अवगम्यते, 

वाकव्राव् पदानाम्, यया चादटार्येष् उपदिश्यमानेषु, 

कचित् त्रयात् ,- देवाय धूपो देवः पुखायत्रवकारतव्यानि 

चन्द्नेनानुणे्न्यः उपहारोऽखो उपहृत्तंव्यः" एवं कते 

देवस्तुष्रति,-्दति, तमन प्रतिन्नै, मैतरैवं, न प्रथम 

भूपो दातव्यः, प्रयमं पुष्मखि ऋवकितन्यानि-इति, एव 

भनग्रते-धूषद्ानख प्राथम्यम् ऊनेन उक्तम्-इति। त- 

ख्मात् वाचनिक णाम् एष कमः-दति' भा० 

“श्रशाब्द् इति चेत्, खयादाकव्रशब्द त्वात् | ५स्० 

इतिचेत्, पश्यसि, “खरधवं गम्यमाने अशब्दः एव 

कमः | क्रय १ पदाथेपूर्वंको वाकग्राथः पषदेभ्यश 

चयौ ए१ अवमन्यन्ते न कमः। खात् एतदेवं, यदि 

८८ का० भाग ३ ५8 
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पदार्थानाम् सम् ख श्रकणं प्रत्यायकम् अथस्य स्यात्, न 

त सखदायः प्र्यायकः,-इव्य् क्रः "तद्गतानां क्रियायेन 

समाम्नायः” (१।१।२५ अ०)-दयत्र |  तषात् कममघ्ल 

वाचकशब्दाभावात् व्यामोह रष क सोऽवगस्यति | वं 

चाप्वासत्तिरन्खहीष्यरते, इतरया सापि विग्रक्षषयरेत 

वटीयन्त्र इव | देविष्यति च,-“इृद्यम्यासे ऽप्यति, 

अथ जिह्वायाः.खय वक्षसः, दति । यदि नियामकः पा- 

उक मः ततो न विधातव्यनेतल. नियामके हि पाठने 

पाटक,मात् एव प्रायात् भा 

"अथेकते वानुमान खात्, कत्वे कत्वे प्रयलात् खन 

त्वर्थेन सम्बन्वः. तस्मात्खशवटख्चःे त" ६स्° 

"एकत् क, तावेकत्वात् कठ : 'अनेकन्िन पदार्थे ऽयकत- 

त्वात् कमस, तत्र एष ए कमो नियम्येनानुमानेन ¦ 

कुतः ९ पराधत्वात् वेद्ख, परार्थो वेदो यद् 

यत् अनेन शकगरते कन्त म्, तश्कौ -तस प्रयोजनाय एष 

समाम्नायते, शक्ते च अनेन पदार्थो विधाठम्, शकते 

ख क्रियाकाले प्रतिपन्म् । तस्मात् बेदः प्दाधाद्च वि- 

घातम् उपादेयः, कि.याकले च प्रतिप्रचूम्, न शकत 

विेणः-विधातुमये समास््नायते, न पतिपन्लम्-द्त, अ 

वम्यमाने विशेषे उभयार्थस् उपादीयते-दति 

गम्यते । प्रतिपत्" च अनेन कमेण शकते, ना- 

न्योन, ऋत एव च लत्वा पाठक मापच्ारे, ई¶विनद-दत्य् - 
चग्रति, इतरथा हि यत् यद्य प्रयोजनं, तखन निवेत्य - 

साने एव कि नष्टः खात्, अव्ट कलयत, त्च च- 

नायः दुष्ट सति| तात् रूशद्धः.कमः-व णव पदा- | 

धानां वाचकः शब्दः स एव कमस्यापि' भार 

«तथा चान्यायद् शंनम्" ऽद 

“एवं च अन्यायं दशयति ,-वव्ययस्तक्छतव्या उपदधाति" । 

“व्यत्यस्त' घोड़शिनं शंसत", “अच्िनौ दशमे ग्टहते तं 

तीयं ज॒क्ोति"- दति, यदि अनियनेन उपधानं 

शंसनं च, व्यन्यस्तव चनस् अनयकं खात्, न हह कथद्धित् 

अव्यत्यासः-दति। तश। यानस्य ठतीयदख होमानुवादौ 

न आवङक्ल्पेत, यटि पाठक्रमेख नियमः-द्ति। वतथा- 

ऋभिचरता प्रतिलोमं डोतव्यम्" प्राणानेव ऋ प्रतोचः 

प्रतिर ति" दति कचित् एतिलोमं विदव्दनुलोभं दश- 

यति, तदुपपद्यते, यटि पाटक्रमेग प्रयोगः, इतरया. 

¢ ~ # ६ ©. + 
सथ्व भनुलोमस्यात् प्रतिलोमदर्मं नोप्रपदटोत ! तया 

"चतूर्योत्तपयोः पतिरुमानयति"-ष्ति, छक्त शति, 
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५अरतिडायेडोर्गाह्िः ` प्रतिसमानयति+-द्ति उच्यते तेन 

वर्षः चतर्धतां द्यति, सा पाठक्रमे नियामकेऽव 
कल्यते" भा. 

“प्रहृच्चा तल्यकालानां गुणानां तदुपकमात्" दस्ह° 

“वाजपेये “सप्रदश प्राजापत्यान् पशून् ऋालभते"-दति 

चयते । तेष पशुष चोदजप्राप्राःमोच्चणादयो धमाः, 

तब प्रयमः पदार्थो यतः कृतखदारश्चव्यः दितीवादिषु 

भवति संशयः, किं तत एव॒ हितौयोऽपि पदाथे आआर- 

ब्धव्यः १ उत दितोयादिष ऋनियमः१-दइति | किं ताव् 

प्राग्रम्? नियमकारिणः शास्छस्याभावात् अनियमः -इति | 

णवं प्राप्रे, त्र् मः,-यतः पूवं यआरञ्चः, ततणव दितौवा- 

दयोऽपि पदाथा आरञ्चव्याः-इति। कुतः एतत् | 

" तदुपकमात्" सपे“ हि ण्दा्ां प्रघानकालात् न विपुक 

द्व्याः, पधानं हि चिकौषितं, कतं वा तेषां निमित्त, 

सहवचनं हि भवति"- “पदार्थे: सह प्रधानं कत्तव्यस्'- 

इति । वद्कपदाथेसमान््नानात्त अवग्यस्भावो विगकपैः, 

लथापि त॒ यावद्धिनाँब्यवह्ितः शक्यः पदाः कर्तुम्, 
सावद्धिव्यं धानम् अवग कर्तव्यम् । तनोऽभ्यविकेन न 

व्यवधातव्यम्-दृति, यदि हितौयं पदा्थजन्यत आरभेत, 

ततोऽधिकेरपि व्यवदध्यात्, तया चुयोगवचनं बाघेत ! । 

"नलु तथा सति. कञिदलपेव्यंवद्हितो भविष्यति'। 

खच्यते,-अनुमतानां व्यपधायकानां त्यागेन कञ्चित् अ- 

भ्यधिको रुणो भवति--इति तस्मात् यतः पूैपदाचै आ- 
र्धः तत ए उत्तर आरम्णोयः-द्ति" भा० 

५ सवै िति चेत्” € 

“भति चेत् एशग्रसि, पुधानाविपुकरये एयोगवचना- 

चखहः- इति, सधे" तद्हि-युणका ण्डम् रकख्िन् अप- 

बजञेयितव्य , यथा सौर्यादिषु" भा. । 
५नाङतत्वात्" {०८० । 

“नेतदेवम्, सहपुयोगे एर्था ह न अनुटितः खात्"भा०। 

““कंत्वन्तरबदिति चेत्'” । ११ 
"अथ यदुक्त +यथा ऋत्वन्तरेष सौयादिषु-द्ति, तत् 
परिङत्त व्यम्" भार 

“नासमवायात्'” १२८० 

“न तेमामर्थात् क्रमः प्राप्नोति, यो नियम्य त, ऋद्धाश्रयो 

हि नियमो भवितुम हेति, अनद्धसमाशयस् खयमङ्गता 
कलप्यत" भा 

“द्यानाश्धोत्प़सिशयोभात्?' {२ + 

क्रम 

“रक्विंशेन कतिरानेख प्रजाकामं याज्येत्, निणवेना- 

जस्कासं, रयस्ि शेन प्रति्टाकामम्^ इत्येवमादि चयते | 

तत्र आगमेन सङ्कयाप्रयस्-द्ति वच्छते । तत्र आगमे 

क्रियमाणे, किम् अनियमजक्रमाः सव्व ऋच खाग- 

मयितव्याः ९ उत कार्डक्रमेभ्यः १ इति। कि प्राप्तस् १ 

ऋनियमेन- इति| कुतः १ अतिराने ल्िणवादि 

श्ट नेताः प्ाभ्वन्ति, तल एताखां प्राभ्रवतीनाम् 
प्राटक्रमो नास्ति-द्ति । णवं प्राप्रे उच्यते,-यदासां 

साभाम्त्राये स्थानं, तेनेना अत्र नियम्बन्ते याः पूवं 

समाम्नाताः, ताः पूर्वमेव प्रयोक्तव्याः, चाुपूवयं ख {ड 
दृष्टमेतत् प्रचोजनस्, यदुत्तरस्, र णं, तद्पि चिकीण्ति- 

मेव- इति । लिखवादिश्ट्ः अतिरात्रे यौगपद्येन 
खासा प्राघ्र : पाठक्रमखछ अविष्यः- दूति अधिकरणान्तरम् 

दूति भर्वति मतिः | समाम्न्रायपाठक्रमादेव अव्र निय 

मः-दइूति एनरक्रतामस्यति- इति अन्यथा वर्यं ते" ¶मव° 
"स्यस्को श्रुयते, प्रशूनालमति,-इति च् 
एषोऽधेः समधिगतः"--सवनोयकाले नयाणाम् आरम्भः 

-दति। अथ अत पाठक्रमात्, किम् च्ग्नोषोभीयः 

“ पूवम् अ1लब्धव्यः १ उत स्थानक्रमात् पूं सवनोयः इति । 

कृतः ९ । पाठक्रमात् । एवं प्राप्ने ्र.मः,सवनोयः एवै, 

स्थानात्, यदि एवम् अग्निणोमोयः खात्, सूवनौोय 

स्थानं व्याहन्येत } “आधिनं ग्टहीत्वा लिता युषं 

पञ्िवीय'" इति | “नलु इ्तरथापि पाठक्रमोबाध्ये त, ̀ 

बाध्यतां, तख ह प्रतिषेधायैः सशब्दः समामातः, 

अप्रतिष्ङ्गः च चआाश्चिनग्रद्स्यानसु, तन्न बाधित 

व्यस्" (वं कम्) भा० 
“सख्यक्रमेख वाङ्गानां तदर्धत्वात्"” १४य्ह 

“स्तारस्लतौ भवतः खतत् वै हदैवत्य' मिथुनस्"-इतिः 

श.यते। नल सन्द हः, देवत्य प्रथमं धमाः १ 
खत पुःदेवत्यख इति । नियमकारिणः थास्त्रख अभा- 

वात् अनियमः, इति प्राप्ने ज्मः,-दख्छक्रमे् बा नि- 

यमः खात्-दति स््लीदेवत्यख {इह पूवे" याञ्छादुवाक्य यो 

समाम्त्रानं, “प्रणो देवी सरसखती'"-इति । तस्मात् स्त्री- 

दवत्वख पूवे प्रदानेन भवितद्मम्, तसात् स्त्रीदैवत्यख 

पूवे धर्माः कार्याः, तथा ह प्रधानकालता भर्वात च, 

ङ्गगनाम्, इतरथा, यैः पाद्यं वधानं सामर्थ्यात् अनु- 

ज्ञातं तेभ्योऽधिकेरापि व्यवधानं खात्" भा० 

“प्रक्रतौ व खणशब्द्त्वात् यथाक्रमं प्रतीयेत” १५१ 

^+ + 
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«द पूखंमासयोः पूरवमौषधघमाः समास््नाताः, ततः 

च्ाज्चसख । तत्र॒ सन्देहः,-किम् अग्नोपोमोयधमौ- 

याम्, खख्यकनमेण पूवेम् आज्यस् धर्मां: कत्त व्याः ! 

खत यथाप.ठम् स्ति । रुख्यकमानुखहेण अाज्यद 

पस्, ति प्राप्रे ब्रूमः+-परहलतौ यथापाढ प्रतीयेत, 

ष्वशब्टो हि तेषां पाठक्रमः, सः अन्यथा कियमाखो बा- 

धितः स्थात्, सत्वद्य पुनरुपसङ््परादहकः प्रयो गवचनः 

सखक्रनेख पदार्थे सच्रलयक्रामेन बाधितो भविषति। 

पि च पाठक्मे खण्डदः .-“खाध्यायोऽध्ये नव्यः" 

छख्यक्मेण प्रयोगवचनेकवाकवता सच्छा” भार 

“मन्त्रतस्तु विरोधे खात् पुयौ गरूपसा म्यात् तस्मात् 

छत्म्तिदिशः सः 1६ मू्* 

<दभपूरण मा्चयोः, अग्ने यस्य पू" मन्त्रपाठः, उरो 

जाद्धणख । तत्र सन्द् हः-कतमः पाठो बलीयान् १-द्ति। 

छच-ते,-ऋअनियमः, नियमकारिणः शास्तरख ऋभावात्-दइति 

णवं प्राप्न नूम. मन्तपाढो बलीयान् | कुतः १ 

श्रयोगद्पश्चामयथ ात्"-प्रयोगाय मन्त्रख ख्पसामय्यं', 

लदख सामथ्र ' येन सन्तः प्रयुज्यते, तख च प्रयुज्य- 

श्वानख कुमो दष्टाय भवत | "नन् च ब्राह्मणपाटख 

ऋपिः तदेव प्रयोजनम्' | उच्यते-उत्पत्तिरेशः सः'-अ- 

चरम नस्य प्रणोजन कमोत्पत्तुथे' भविष्यति" भा 

५“तदचनाद्दिकतौ यथा प्रधानं स्यात्'१७द८्० 

*अस्ि अध्वरकल्छा नाभेहिः+-“आाम्नातेच्णवम् एकादश- 

कपालं निर्वपेत्, सरख्वतौो आच्चभागा श्यात् वारस्य 

श्यः" ति! तत्र सन्दे हः-किम् आग्नेयविकारस्य 

-दारुस्यत्यख पूवे धर्माः कायाः, चोदश्ञो बलवत्तरः, 

प्रयोगवचनात्, उत रउषांश्यागविकारख प्रयोगव- 

वनो बलवत्तरः, चोदकात् ९- दति । किम् प्राप्रम् १ 

भ्विशछतौ' शां ' “यथा प्रधानं खात्? “नहचनात्'- तेषं 

साक्चादचनक्रमो विकतौ, तेन स्रह्हितानाम् उपम 

हारकः प्रयोगवचनो हि प्रत्यक्षः, तद्धर्माणां च 

अ्रदुमानिकः चोदकेन हिस प्राप्रः। त्रस्मात् प्रत्यत्तः 

प्रय।गवचनो बखवत्तरः, तेन चोदक च्ाच्ुमानिको 

बाध्यते भा 
विप्रतिपत्तौ वा प्रणव्यन्वयाद्यथाप्रलति"" १८८० 

हद्याङ्क्रम-विप्रतिपत्तौ वा यथा प्रकतौ, तथैव 

-विलतौ भविठमषेति-इ्ति | कुतः १ । `प्रलंचन्वयात्' 

वायाः -ङ्कनौ भमः, तादश एव॒ विज्नतौ भविदृ- 

सहेन्ति-दरनि, मुख्यक्रमेण क्रियमाणा न प्रठतिवत् कुतः 

ख,.; १ । चोदको हि प्रयोगचनात् बलत्तरः, स॒ {ड 

छत्पाटथति प्रापयति प । प्रापिनान् अभिसमोच्छ 

प्रयोगवचन उपसंहरति, खप्राप्रषु उट््पच्नः प्राश्चिनिमि- 

त्क उत्तरकालं पूवेप्राप्न न बाधित॒महेति चेाद्कं, प्रत्य, 

च्तोऽपि सन्, बहिरङ्गत्वात्, यथाप्राघ्रानेवो पसं हरिष्यति। 

तखात् पूते वाङ सखत्यसय्र धर्माः. तत आज्यख'' भा० | 

एवञ्धे स्यटतया तत्ववोधन्ध¡ दशितं यथा 

“अग्निहोत्र जुहोति यवागू प्रचतील्यादो अलु- 

छोयानामुष्टानक्रमनियमोऽस्ति नवेति । तनत्रन क्र- 

भनियमः ततुप्रायकप्रमाणाभावादिति प्राप्रे क्रम- 

नियसप्रापकाण्याद खत्यथेपठनस्यानखख्यप्रावरतिकाः 

कमाः। श्तिरानन्येबोघकमथयशद् ङ्गा प्रत्यया [दकम् । 

अधेः प्रयोजनं,रपठनं पाठकमः ४स्वानं खस्थानस्थि तिः, 

यथा आाश्चिनक्रत्व हसामोष्य' सवनौोयपशोः,। स्थानं खो- 

त्मन्तिवाक्यभिति केचित् । ५ छच्य' प्रधानं कम्म । दप्र- 
सतिः प्रवत्तं नकुमः । प्रावन्त कति. तद्जितेन प्रटत्तिगम्य- 

त्वाभिधायकेन सखल्यादिपदानां तिगम्यत्वादिपरत्व 

चित तथा च खत्यादीनि कमप्रापकाणोति | ब् 

श्ु्ादीनां कुमभापकताबोधकताखि बहूनि उक्तानि- 

तानि च खन्धमौःरवभयात् निखियमाणद्ना्थं गिवेचनेन 

व्यक्गीभविष्त्वाञ्च न शलिखितानि। तन्न खुतितोय 

या “दवादथाहसनयागे “अध्व युग हपतिं दौच्चयित्व. 

ब्रह्माणं दीच्तयति ततडद्वातारं ततो छोतारभिति'*आन- 

न्त्या धकङ्घा प्र्येन कभोवोध्यते । यथा वा ^्हृदवे 

सासे ऽवद्यति, अथ जिद्धायः अथ वक्तसः'' इति ङ्यश- 

ब्देन । अयं च.कमोऽन्येभ्यो बलवान् शब्द् लभ्यत्वात् । 

एवभेषां पूब्बं त उत्तरो त्र दन्व खं॒बोध्यम् । नन्वथादि 

शब्दादुप स्वस्यापि ऋणस्य धात्वर्ध््पक्रियात्वाऽभावेन 

कथं विधेयत्व तदिदश्क्त' प्रापकप्रमाणाभावादति च 

इचग्रते वथा दभ्ना जुहोत्यादौ अक्रियाद््पं दधिद्रव्य 

क्रिया विशेष्यं स{दधोयते दधिसाधनकं होमं कुर्यादिति 

तथा इदमनेन भमेण करुव्यमिति क्रियाविरेषणतया 

क्रभेाविधोयते । तथा च त्रम् “खतिलच्लख्यमाजपू. 

ववं 'तत्प्रधानत्वात्"* आनुपू" -ुतिगस्य' विधिगस्य' तख 

क्रमख्छ प्रधानत्वात् दध्यादिवत् क्रियाविशेष््यत्वेन विभे- 

त्वात । तञ्च कचित् श्ुतशब्द्ादथा{दतः कचिञ्चा- 

चोदितो ऽुमानादिति विशेपः} इत्यश्च. शु(तगम्ब' शति 
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ग्द लभ्यभित्य्ैः खत्रबोध्य इति भावः | " शुतिगम्य 

चतिलम्यमानुपृव्य' स्ाह्यमि"त शेषः | “अथ अध्वय् टं 

पति दीचचयत्वा ब्रह्माणं दीक्षयति” इत्यादौ 

दीच्तौव विधौयते खछतितस्तदिष्यवगमात् क्रमस्तु वाक्या 

न विधेय इति| तद्दिष्यवगमाभावात् तदुक्त “वा- 

क्यार्यो ध्िधिरन्या्यः खुयर्थयिधिसन्भवे | तस्राट्- 

दोच्ताविधिः पाठादौत्ताणां प्राप्यते क्रमः” | उच्यते। 

इादगासत्ने य एव॒ यज्मानास्तएव कत्विजः" इति 

जद्धादीनां सर्वेषाद्त्िजा यजमानत्येन यजमान- 

दौच्तां विधिप्राप्रामनद्य अनेनाप्राप्नक्रमणव विधौयते । 

तदुक्त “सवेषां यजमानत्वात् दीक्तप्राप्रे र चोदनात् | 

ऋमस्तु नान्यतः प्राप्न इति सोऽत्र विधौयते । 

“अधाच्चे ति" त्रम् | र्अर्थात॑ं यथाग्निहोत्र 

जुहोति यवागू पचतोत्यल यवाग् पाकश्च होमः प्रयो- 

जनं तञ्च होभागन्तरपाके सति न सम्भगति होमोऽपिच 

यवागू" विना म निष्यद्यत इति पाकानन्तरं होः । 

अतएव गु इपत्यादिदीकाच पाठप्राप्रक्रमख्यैवाटतत्वात् इ- 

चापि होर्पाकयोः पाटप्राप्रक्रमोपाद्यं इति निर- 

स्त' पाठक्रमो विहि ताथानिष्पत्तेः | न च जुो- 

तौन्यख ` खामान्यप्राप्राच्छादिद्रव्यकत्वसिति द्रव्यान्तरेण 

छोमः यवागूपाक्ख च ऋत्वि गभच्तादिद्धपप्रयोजना- 

न्त ए कल्सनोयम् अथवा यवाग्भित्यख जु होतोत्यनेनान्व- 

यात् पचतोत्यस्य कम्प नरमध्या ह्यं भिति वाच्य' तत्- 

कल्पकाभावात् गौरवात् विलम्बोपस्वितेः । ददितोये य- 

वाग्वाहामद्रव्यतवा ङ्गौ कारेणाधेक्र मग्ाम्ध् पगमाञ्च यवागू 

जदोलीयन्वये पाकं विना यवाग्वाच्सम्भवेन पाकखा- 

वण्यकत्वाञ्च । ऋत एवारथक्रमः पाठक्रमाह्वलवान् लुो- 

तयनेनाकाङ्कितद्रव्यानरसाध्यहविर।द्निः होमनिच्च- 

यात् तत्र॒ प्रहृत्तिः यवागुपाकखय च प्रयोजनान्रमव- 

मव्य तदध पाके प्रहन्तिरिति ताटशावगमसख कल्यनासा- 

पे्त्वे न विलभ्वितत्वात् जा रुत्तिवशात् यवागू मित्यनेन जुः 

 होतीन्यस्यान्वयात् यवागूपाकख च्छोमप्रयोजनकत्वात्तख 

भटिन्यवगमात् | अर्थात् युक्त रिति कित् तन्न | पठन 

ख्यानादौनामपि युक्धिलभ्यत्वेन विभागालुपपततेः | 

ण प्रयोजनधशान्त, नियम इति शाच्त्रदीपिका । मा 

घवाचाव्यस्तु “यवागू पदति यवाग्बाग्निहो्र' जुहो- 

तो(ति शुतिसभिधाय इतीयया यवाग्बाद्नोमसेधनत्व- 

मवगसम्यत दत्याह। 

क्रम 

श्पठनाद्यथा “सनमिधौयजति तननपातः यजतोच्ा- 

दिष् दर्भपौखंमालाङ्प्रयाजादिष 
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क्रमेशानुषानम् । नन्वत्र 

क्रमपटितानां 

क्रमबोधकशब्द् भावात् यवागुपाक्सछोव साध्याभावाङ 

कथ क्रमनियम इति चेत् न, तथौव लोकप्रतिपत्तेः । 

तथा च लः “क्रमेण वानियस्येत कत्वे त्वे तद्गुण- 

त्वात्" । तदुक्तं “यथापाटमदुष्ान* तथैव प्रतिपत्तितः । 

खटतिप्रयोगवेलायां वाक्यैरेव च क्च णाम्" | आसनं 
स्वागतमिव्यादिष, क्रमपाठस्ये ष्, व्ासनादिष, गन्ध 

पष्मादिष्, तथं वानुष्ठान' लौकिकाः प्रतिपद्यन्ते । ऋय 

ख्थानादिक्रसतोवब्रलवान् तद्पेच्तया शोषोपस्यितेः | 

धस्थानाद्यया । साद्यस्क नाभकः कञ्चिदयागविेषः 

ज्योविष्टोमविरतिः । तत्र चयते “ब पशनालभते"" 
दूति तत्र च प्रङुतियागज्योतिटोत्ते अभ्नींषोमीयपश्ु- 

रावसण्य पृष्वं दने आआलम्यते, सवनीयः पशुः त्या- 
दिने प्रातःसवने आच्चिनपहय् ह णाद नालभ्यते तथा 
च तिः "वाञ्चिनसह' गृहीत्वा लिता यूपं परि 

वीय सवनोयसाम्नेयं पशुरूपाकरोतीति" अलुबन्धवपश्य- 

रावसथ्यादर्ख मालम्यते विरतौ सायस्क्रो त्रयोऽपि पशवः 

सहालभ्यन्ते सद्धालभननेकस्िन् सवनीयस्थाने“ त्या- 

दिने श्रालभनं तत्रच प्रकनौः च्योतिरोने नग्नी 
घोभोयस् प्रथमसुपाकरणां ततोविक्षतादपि अग्नोषोमौयख 
प्रथमद्ुपाकरशनिति प्राप्रे -स्थानाञ्चोत् पत्तिर्सयो यात्” 
खत्पर्तिसंयो गात् | उत् पत्निवाक्यात् प्राप्रातै स्थानात् 

खपाकरणस्याने प्रथम" सवनीयपशो रालभनोयत्वेन सव 

नौयपशोः स्थान प्राघस्यात् | तथग्चोक्त' ख पशुना खा- 

इनपरिपाद्ा पशुना सह कार्य :" अयन्धरावः खवनीय- 

पशोः स्थानमपि पहसभौपम् ऊन्ययोसतु अन्यत्, तत्र 

प्रसतौ “आाञ्चिनयद्ः गृहीत्वा त्रिता यूपं परिवीया- 

ग्नेय" सवनोयपश्ुखपाकरोतीति" श्रुयते लिता कृश- 

मेखलया लिराहृत्तव्रा परिदीय संवे इत्व्धः। 

च्यत प्रकतौ तया खत स्तद्। तदेशात् विकतावपि खवनोय 

पञ्यूपाक णात् पूर्व्वमाश्चिनयष्ो ब्माहयाः। ततत 

गदते तख्िन् समोपे खस्थानस्थतद्छ सवनोयपशोरेव 

प्रयमस॒पस्थितिस्तस्मेव प्रथमरुपाकरणं न तु प्रशतौ प्रयम 

खपाकरणभनग्नोघोमोयपशोः, तद्ध प्रयममनुपस्थितेः इत 

रयोः खहोपाकरणान् रोधात् स्वण्पानात् सूवनोयप 

शोः स्थानादितप्योरपि खरयागश्बष्योः सतोः 

गुहपव्यादिद्तायामिव 

॥ 

। 
। 
क 

गवा + ` का द १" द्" की दध 
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प्रथपसपस्यापकामावात् 

सदुक्रम् ““आश्विनयहसेनासौ पगु पास्याष्यते यतः । 

प्रशतिड्क्मेणालभनम् । 

दतरञ्चल्ितः स्यानान्नोपस्याष्येत केनचित् | तयोस्त्, 

प्रतौ दष्टः कमोखाद्योमनोधिभिः" ॥ यत्त्ख्यानकुभो 

यथा रको पा््यंणधघर्् तदेशात् कुशासनदानाद्य 

नृष्ठानः तत्न पावे यख्मिन् स्याने यत् कियते तख 

रकोदिरऽपि तघेव्य् दौ चपर नोक्त तन्न शास्तदौीपिका[द् 

 मोमांसानिबन्धाननाटत्य खकपोलरचितत्वात् स्थान 

बदार्यजख्याधेयागात् सख्यायत्वे स्यानर्धोव लाभेन 

क.मालाभात् “प्रकनिवद्विक्षतिरिति न्यायेनेव तक्घाभात् 

स्यानक.मानुपयोगाेत्यलमायहेण । ख्यक मादयं 

बलवान् । 

१ खदल्याद्यया ¡  चिल्रयागे सप्रहविषां मध्ये चतु- 

यपञ्चमावित्यमाम्त्रायेते ““सारससौ भवतः"? इति एत- 

दिदेषन्य' भिधुनभिति"" वाकपरेषात् स्तो पु"टेवत्य' यागदयं 

विदितं तञ्च खरसखती च सवस्वांश्चति समासे “पुमान् 

स्तिया" इति सूते लेकशेषात् देवतार्येन प्रत्ययाज्खभ्यते त- 

योश्च यागयोनिर्व्वापादयो धम््ाविधिप्राप्राः तवर स््लौवा- 

गस्य पु'यागस्य वा प्रथसं निर्वापः कार्यं द्ति संशयः 

अतच् लथेपटनंस्यानग्रडतीनां अन्यतम्यापि पकमाभावा 

नियमात् खे च्छया कत्तव्य दति प्राप्रे अह “सुख्य- 

कमेण वाङ्गानां तदधेत्वात् ० । ङख्यस्य प्रधानख 

कमेणाङ्खनां कभोखाहाः तदथेल्ात् अङ्गानां प्रधा- 

नार्चत्वात् प्रधानो श्यकप्रत्तिसाम त्वादिति यावत् 

चहौत्रकाण्ड याच्यातुवाक्ये “श्रणादेवी सरसवतीति'" 

पूमान््रातं “न्पायवाशः सरसखतः'” दति पञ्चादाम्द्रात- 
निति याज्यानुाक्यापाठकमात् स्ोरेवताकख ्ोभद्य 

प्रथममनुषटानः पाच घुदेवताकष्यानुष्टानं प्रतीयते 

अतस्तदङ्कनि्वापादीनासपि तधेव पौर्वापर्यं" युक्तणिति 

भावः| नन्वत्र येन कख याज्ानुवाक्रयोः प्रटत्ति- 

स्तेनेड निर्जशदीनामयीति 

क्रिनिति इद्यकनादपि नियमः सन्वतीति चेदचवते 

दश्पौखं मासयोः साच्रायदय द्धिर्पदविषोधग्मीः चा- 

खाप्रहरणादवः पूव ̀ प्रवत्तंन्ते तनाश्नेयखय धम्मनि- 

प्राउत्तिकनियमसम्भये 

वीपाद्यः याज्छानुवाकग्रयोसतु पाठवशात् प्रथसमा- 
४ | प [ष ह 

ग्न यदनोमः पञ्चात् सान्नादद्योति विपरोता प्रदिः 

तत्र कि खख्यकनात् प्रथनमाग्न यश्चाधिषारणादित्रयाथां 

मध्ये अग्ने यख प्रथं प्रततिः? करवा भूतभाविट्ति- 

५०५ 
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इथवशाद्निख्म दति प्राप्रे खख्यक माभिधानम् | ता- 

त्त ख्यक, मादाग्नं यच्छ प्रथममभिवार णस् एवञ्च सति 

ष्यङ्गप्रधानयो यावदचुन्नातसेव व्यश्घानं खाद्तिरथातु 

पञ्चाद् भाविग्रधानख प्रथमं किवमा्ामद्धः प्रधानेना- 
वयनतव्र्ाहितं खान्, ख्य क.भेच्य नियमे । दयां ञ्च विषः 

छख्यक मे प्रधानप्रहृततिरङ्कानां नियसकारणं, प्ररत 

कमे त्वङ्कानां मिथः प्रत्यासत्तिरिति । 

हूरडत्तेयेया वाजपेये “शसप्नदथ प्राजापव्यान् पू 

नालभेतेति'” चयते तेषाद्चोपाकरणनियोजनादयः 

रुस्कारा विधिता उपाकरण प्रोच्चणं नियोजनं 
युपेजन्धन तल्लं चशे पशावुपकखः रशे च समा- 

भ्रिरिति नियमकारिखः शास्तस्थाभावात् रेच्छिकिम 

कमेयोपाकरणरुस्कारः उत उपङ्तानाञ्च युपे नियो- 

जनसंख्कारः पञ्चात् करनैव्यः १ ईति तल्लायि नियम 

कारिणां शुत्यथंपठनादीनामभावान्नासि क मनियमः 

रेच्छिक एव कम दूति प्राप्न आह "“प्रडत््या तल्यका- 

लानां गुणानां तदुपक.मात्'' ख° तुल्य कालानाभमेककाल 

प्रहत्तानां युखानामङ्गनाखुपाकरणादोनां प्रहृत्य उपा 

करणप्रयमश्ख्कारे ष्ठं च्छातः प्रत्ते : तत्क मेश तदुृपक ~ 

भात् प्रथमोपारतपश््कमात् प्ररका सो ग्राहाः । च्ले- 

नमः खे च्छातोयस्य पशोः प्रथमरूपाकर यं कि यते तस्व 

प्रथमनियोजनाद काय", तदनन्तर' तदुत्तरो पातस्य 

नियेज्ञनमेवेत्यपरापरस्यापीत्यथः 1 प्रथमयुणारम्भरत्यागे 

कारणाभावात् । अयमभिप्रायः पावर्िकिक स्तोका 

प्रवमपशावुपाकरणनियोजनयोः प्रयमदितीयसंस्कारयो- 

मध्ये पश्न्तरेष्वनेशितेरुप.कप्योः घोडशभिरेव व्यवधानं 

भवति तद्वाभ्यतुन्नात सप्रदथे विधानात् प्रावत्तिकं करं 

परित्यच्य पश्न्तराणां पुब्ब“ नियोजन कत्वा पञ्चात् 

प्रथमपष्नोभियोजघं यद् क्रियते तदा दाबि'शङ्धिः 

पदायेव्यं वधानं सख्यात् तद्ध नभ्यरुन्नातस् तदुक्तम्, 
५प्रटृत्या वा नियम्येत प्रत्यासत्ते रलुय्ात् | न्यया 

व्यवधान स्यादुन्तातािकैर पीति? | 

कात्यायन चौ तसूनं १।५।१ सलरादौ तद्भाव्ये च क्रमविशेषा 
स्तेषां बलावलश्चोक्तं यथा 

«क्मणामाचुपएव्यै' न युगपद्धावात्"¶सह० 1 अआसुपूर्व्यं" 

पौवापर््य' क्रम इत्यनर्ा्तरम् कमेणाभिति अग्न्यन्वधा- 
नादीनामङ्गकमे णामलुडाने आलुपूर्व्य" न भवति क्रमनि- 

यमो न भवति | कृतः ९ बुगष्ड्धाबात् अत स्तान्यद्भूगनि 
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मन्त्रे गुणानां भूयस्वाद् युणानां बाल्यात् यतः चो- 

दनापाढापेच्चया मन्त्घु बहवो युणाविद्यन्ते । तव्यघा 

कर्मकाले उद्धारण पद्ा्यडारक्षेयतो मन्त्रा अथेवाद्ादि- 

कतव्यवधानरह्िताः क मेण पडयने तेनो्रखत्नर पदां 

भाटिति ख्ञारचितु शङ्भूवन्ति नेवं चोदनापाढः विघेचाये- 

स्त (दकवाक्यसंदर्मव्यव हितत्वेन मन्त्रवत्आआरयिदठमशक्र- 

त्वात् | न च कभेकाठे तखोद्धारणं बिितः मन्ल्वैत् । 

छविरपि मन्त्राणां युणभू यस्मा ह ““तस्ादेतदषिणभ्य- 

नूत भित्यादिना(गतथ्बः ०११ ञ|४।8। ) यो {डि स्वप्रतिपादितदखाः 

द्य प्रामाणदा्धमन्यस्योक्रि प्रद्शेयति स आमपरत्तया 

उतृ्टश्योव दथेयति न,निक््ख तेन गूणभृयस् मन्ते ष 

तो सन्त्रपाठ एव बलवानिति सिद्धम्| पदाथानां 

कसनियने खुयादीनि ब्ोखि मरमाणान्य क्तानि तेषां 

विरोभे बलाबलं चोक्तम् खेद चिन्तयते । यत्र बहूनि 

प्धगनानि स करियन्ते यथा दशपूणमासयोराग्ने योपां - 

शुयाजाम्नीषोभीवेन्द्राम्नादोनि यथा चातमाखपरवेद्च वा. 

जग्रयेऽविराबरप्शुवशापु शष्रदभप्राजापल्ये ष च तन्लारा- 

दपकारकायायद्धःानि सवेषां तन्त्रेण यन्ते इति | वच्य 

वि कर्मणां बुगपद्धावखन्वमित्यल(कात्या^१।७।३)तिन न 

तेषु कर्ङिनता संनिपल्योपकारकाण व॒ द्रव्यसंस्कारख- 

पणि प्रति ।धानमेदेन कत्तव्यानि तन चिन्वते तानि 

कि केक श्ण ऊत्वापरद्य कत्तंव्यानि ९ कि वा 

समान एककः पदाः सर्देषां कत्तं व्बः? इति । तनौ क- 

क' प्रघानमन्यपह्ितानि खाङ्गन्यपेच्चते तल्ला ङ्गानां प्रधा- 

नकालत्वख्य न्यायत्वारेककञिन् यु यक्रार्डमपवञ्जवात इ~ 

तरथा हि पद्र्याहुसमये सति खप्रघानाद्विप्रर्येरन् यद्ये 

कस्यासाद्नं कत्वापरद् तटेव कियते तदा पूव दखासादन- 

योव्यं वायः खात् सदधवचनं त्वारादपक्रारकसा{इत्यमा- 

नेष्याप्य् पश्यते तत्क [श्डपनुसमयएवेति प्राप्रे खह"मा० 

“ठल्यसमपावेखानान्य्बेमाचुपूव्यं योनात्" १००" ठल्यसम- 

या तल्यानरं प्रधानानां खद्ध प्रयोगे दरव्य्चस्कारद्पाखिं 

रतिपव्योपकारकाणगृ्खानि खामान्यपूपे कलत व्यानि पूः 

पूवैः प्रदाधः सवषां समानः सडशः क्नग्यः। तद्य. 

या क्यु हविःषु प्रयभं सवेषां विभखीकरणम् ततः 

सर्वेषां पाशोख्य(पनर तनः सर्येषां तत्र व्यमिघारः ततः 

सरवेघां पालौपपस्त।रः ततः स्वषाखुदवासनस् ततः ष- 

केषां बेद्यामाशादनम् ततः सरेष्रामालस्मः इत्येव 

मद्रा दषवः कर्ंव्यः। यद्येकं कञ्िन श्राय 

नीम 

सपृज्यते तथा सति कमेण प्रयोगात् पूयोगवाक्यावग- 

तश्च साहित्यस्य बाधः चात् न हि वचनेनाविशेषतः 

साह्ित्यमवगम्यसानं कल्मनिकेन प्रधानासत्तिमाने - 

खारादुपकारकविष्यमाल्रः करखयितुः शक्ते । त्जा- 

, त्षदा्यीचुखभवः | कुतः ‰ चऋदुपव्यं योगात् पदार्थानां 

तन्भन्त्रःणां च रव जि यमाे पदाथां अनुएव्ये"ख 
अनने युज्यन्ते तन््न्लाख अन्यथोत्तरणदार्थकर णान 

५ =~0 पि = श [3 € ` नतरपूच्वेषृ करियभायप छतुपूव्य योगो न खात् । “पौ स- 
माद्यां पौणसाखा यजेत" त्यनेन वाक्येन पर्थ मासद् ` 
बोध्यानां ततशग्वद्धानां त्रयाणां यागानां साङ्कानानेक- 
कालप्रयोगोऽअगन्यते खतो यख्िन्नेव चे एकख्थाधिच्र- 
वणं कतव्यमापतति तसख्िव्रे वापरखाधिख्यग्णं कर्तव्य" 
खद्थक्यतवा कबलं न क्रियते हिलोये व चे म कबि- 
बेठयेन पूरोडाशान्तरः नाधिियेत अतः प्रथमं पदा 
सव्वेषां त्वा ततोहितीयादिः पदार्थः सवयशा कत्तं व्यः। 
रवं बङ्षु पाने सव्वव षद्ाथाडुसमय एब न्दाय्योन 
काण्डानुसमयो इति स्थितम् । यन्न तु पधानविरोधो 
भवदि पदा्याँतुखषमये किया । तत्न काण्डानुसमय ण 

वेति वाचनिकेन साहित्येन पदा्यीचुसमयः प्राघ्रोऽपि 

भ्रधानविरोघात्यक्तव्य. । पुरोडाशाद्गः' दधिश्रयशादयः 

तदङ्क अ कमः ण्दा्यानुसभयरूपः तद्ाञ्चयणे च सुतघ् 
कपालसयोगात् पुरोडाशशोषय ङ्कः | न चाद्धगनु 
रोपेन प.धानवाधोयुक्तः । नैनातिचह्धघ हविःष्वेकौकखय 

एरोडाशसाधिखयणयं य. घनमद्गिरभिमर्थनं चेत्यन्त 
क्ण्डामुसमयः कायः । यत्रतु नस्ति ए घानवाधः 

दिनिचत्रादिरूषिःषु तत्र भवतु पदा्याडुसमयः | दाङ 

सम्भवश्धावां तु उद्दाखनमपि व्य तक्रभेण कार्यम् यु- 
क्तम् एव्वं पदात तस्िद्नोव हितीयस्य कियमायो 
पूव्वस्य व्ययधानसिति तत् सहत्वविधिवलात् परि- 
यते । एवं च रपत दाजपेये आग्नेयं दराग्नसार खलती 
वश्रा्टच्चिसप्रदगपःजापन्वे पुं हावि'शतिसंख्य घ॒ पशुष्वेक- 
विंशत्या पदार्थैः समानासमानजातीगै्व्यवधान मिष्यते 
न नूः्रनाधिकः। चन्ये त्वसमानलानीरयेरेव | अनेमैव 
स॒र्यकमप1ट्िकिक माठक्तौ भवतः। तथाद्धि यत्न बहूनि 

प.धानानि- भवन्ति नलर यो स्यानं पानानां कम 

स्तेनेव कमेण तदह्ना कंमोभवति यया यौ खेमा 

सेच्यां प,घमम्नारने वयागः ततोऽग्नोषोलोययागः चत 

चाग्न पद्ध एवम प्ररुखभ् ततोऽग्नीषोोनीयद्छ, एवं 

^" + 
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पोक्षथाद्ञपि | अयं सुख्यकमः नेन कमेण यद्यङ्गग 

श्यतु्टीतन्ते तदाङ्कमाना निवता प. घानप्रत्यासत्ति 

श्शुग्टहोता भवति णं दाङ्गप्रधानयो्यांषद्नुन्नातः 

मेव व्यवधानं भवति इतरथा तु पञ्चाद्धाविनः प्रघानख 

मयमाङ्क' क्रियमाणः प्र ्ानेनायन्त व्यवहितं खात् । 

च्य प्रटत्तिक्रम उच्यते यल बनि इवींषि भवन्ति 

समानदेवतानि यथा वाजपेये प्रणवः तत्न चोणा 

फरणाद्थः संनिपरातिनः प्रतिपश्चावर्तनोयाः। तषां 

च्वाटृर्तिनिशखय परशोः कात् स्ञोन शता परस्यापि तेव 

[क्रियन्त इये वम् । कि नहि १ स्बयेघारूपकरणं यतः 
क्ुत्धित् परयोरारभ्य शत्वा ततः सब्वेषां नियोजन 

भिचय्क्तम् । ततर प्रथने पदार्थे उपाकरणे अनियम एव 

यतः कुतश्चित् परथोरारभ्य कत्तंब्यः। हितोयश्च पदार्थो 

नियोजनद्ूपः जिं प्रथमो यत आरव्छः तन एारम्भ- 

शेयः१ उत तल्लायनियम एरेति ९? तन्न क्रमनियलक्ा- 

रथानां सुद्धे पाडानमभाषद्नियमे प्राप्रे उच्यते प्रत्यव 

नियमः | प्रथमः प्रदार्थौ येन क्रमेण एतः सण क्रम ड- 

नतरेष्वपि नियोजनादिषु नियस्यते । कुतः ¶ पदार्थैः सह 

प्रधान कर्तव्यसिति व चनात् सव्व" पदार्थाः प्रधानकालान्न 

विप्क्रषटव्याः कथं१ पदार्थैः सह प्रधानश्य वचनम् यावता 

«दपु भासाभ्वां यजेत प्राजापथं डरन्तः"ध््यादिषु प्रवा 
नमाल्' चयते उच्यते,समोदितं भाववेद्यागेनेल्यमि त हि 

यजेतेत्यखाथः । सत्र अष्याभेव वेलायां खगो भावने 

कतै, तव" प्रतिपद्यते तस्जिन् चणे करणेतिकत्तं व्यते पि 

व्याप्रियेते। चयमथेः नाल प्रधानं कतव्य ऋ.यते किव प्र- 
श्वानेन वगः कायं इति करणविभक्रिनि्देथाद्यागेनेदः 

कार्यमसिनकाले कुयीदिति तेन खक्नाथे' सैतिकरतभ्य- 

` लाकेन करु" थक्यते नान्यथा । तद्माच्ितयस्य फवकर- 

` नां ततृसाह्हित्यस् नेकच्च्वर्ति्वस् । 

श्येति्तव्यत्व्य यु गपद्यजेतेत्प्रनेन कर्त व्यत योच्यते | 

भ्यया करेतिकर्पव्यताकत्वमेव न खात् न हि पचाद्धा- 

वि कर्ण भवति। तथा भविष्यति भाव्ये मूते च. करणो 

च्पसातेव दोषः न हि विनष्टः कर्णः भकतीति। तधा 

करणेतिकतव्यतगोर पि भिधो विप्रक अयमेव दोषः | न 

दि विन्टलनागतः बानुखाहक' भवति । तेन शदवस्तु 

भ्यामेकषकालतेषं तयाणाम् । ततः प्रधाने शेति्रतेव्यताके 

एश्णिन् चणे सह फतंब्ये प्राप्रे षति एकः कतां षह्कनि 
परधानानि इतिकषतेव्यतो वा समथः कतुं, यौ गपद्येने- 

~ व्वव्छश्डानी कियानपि विप्रकषैः | दैङदेनापि विप्रक 
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तै देव पदाथाः लता भवन्ति| प्रयोगवचनो द्धि 

यावतः प्रदार्थातदु्ठापयति तेवद्धिरवजेनो बतया यावान् 

कालो व्याप्यते तावानेकः काञ्चः तावति च काले स- 

वैषां फालो विधौयते न त्वेकङिन् चशे अशक्याथंवि- 

धिप्रष्कूत | तेन प्रत्यासत्तिरेतेषां साहित्यम् नेकच्चख- 

वर्तिलम् । यद्ये वम् प्रयोगवचनेने१ कमस्य सिदवत्ात् च- 

त्यादिभिः क्षिः क्रियते १ अनियतक्रनेषयानुखानः प्राप्नोतीति 

क्रभनियमे तेषां व्यापारः । यस्मात्परं योगविधि कच्तणव- 

ततिंत्व' विधत्ते प्रव्याय्तिमातरम् | तसात् प्रधान" ग्विको- 
ग्िगभनागत' क्त" वा तेषां प्रधाना्थांनामचुष्टापकस् ॥ 

करिष्यभाण्ेन कतेन वा प्रधानेन प्र्मासत्तिमालरमदग 

तलाग्न्रन्वाधा- 

नादोनां करिष्यमाणं प्रधान निभित्तम् खिटलदादीनांत॒ 

ह्यतस् । तेनेषभव द्यश्भाविनि भिप्रक्े के चित्पद!था: च. 

व्य ड्िताः प्रधानेनापेच्छन्ते केचिद्दाभ्यां ्षणाभ्यां 
व्यवह्हि ताः केचिह्वह्कभिरिति । एव' वाजपरेयप शुष्व{प अ- 

भ्नचाधानादि प्रायुपारणात् साधारण्य स्पच्ूनां बद 
श्र्ुभृतम् । उपाकरणादयोऽपि संनिपत्योपकारका- 

स्तन््र ्पाविभवादावते {यतव्या अपि साह्ि्येनेव पशुभि- 

रनभवितयाः। यदेकश्ोपाकर्म् तदेबेतरेषामपि कुतः 
घहचदितत्वात्मश्नां साक्गानाम् । + तलेष सहानुभावि- 
त्ये सति यश्च पथोः प्रथमष्टपाकरखं कियते तद प्रा 
कृतेन पटेन यद्यपि हितीबः षदार्यो नियोजनद्छपः 

स्थाप्यते तधापि सहवचनादेव एकवि्तिच्वणवृवहहिवि" 

हितीयं पदाधेमाज्ाङन्लति । दितीयसतु पशुरषि'ष्योपा- 
करणच्चणे व्यं वहि तमेकेन प्रथमस्य पथोनिंयोजनश्चखेन च 
व्यवहितं खय हितीय पदाधमाकाङ्वति | ख" टतौ - 

याटृयोऽपि परश्वः सजातोयविज्ासोयनव्यवह्ितानात्मीवा* 

न् पदाथा तपेच न्ते । ऋन्त्यसतु विजातयः पूर्भपालतानाभेक- 

विंशतेः प्छूनां नियोजनच्तशेव्यं बह्हितब्ेव दितीयं पदा 

धंमपेचते । तदेवं सं निपओोपश्चारकागालोच्य ईदी एक~ 

विंशत्ष्व्यवधानामिक्ा प्रधान नां मवति । दतञ्च याव- 

द्विनीव्य रितः धक्यः पदाथः कत" तावद्धव्यं बघानमग- 

व्यावशंयरं कर्तव्यम ऋतोऽभ्यधिरेस्तु न व्यदधातन्यम् । 

यशे पदा््ेकद्य कत्वा दितीयोऽपि पदार्थो 

कियते सतः सृहवचन" मोपपद्योल । एव सपत्र टतो 

यादिष्वपि पदर योज्यन। प्रथमपदाथक्रम रद दविती- 

यादिष्यपि समाच्रयितव्यः इतरथ। कनां चन ब- 
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मन्त्र गुणानां भूयस्वाव् युणानां बाद्ल्यात् यतः चो- 

दनापाढापे्नया मन्त्रषु बहवो युणाविद्यन्ते । तद्यथा 

कर्मकाले उद्चारये पद्ा्यदयारके यतो मन्त्रा अथेवादादि- 

कछतव्यवधघानरह्िताः कमेण प्ले तेनोत्तरखन्नर पदाय 

भाटिति खारथितु शक्त वन्ति नवं चोद्नापाठः विधंयाथ- 

स्त(उक वाक्य संदभेव्यव हितत्वेन सन्त्व् सारयितुमशक्र- 

त्वात् | न च कभेकाठे तसखोद्धारखं बि्ितः मन्त्रवत् । 

शुतिरपि मन्त्राणां युणभ्यस्वमा ह “"तस्मादेतदषिणाभ्य- 

नत्र सिल्यादिना(गत०्न०१।७।४।४।)यो हि खप्र विषादिता 

ष प्रामाणप्रायमन्यस्यो क्ति प्रदयति स अआत्मापेच्वया 

उत्ङ्ख्ोव दयति न!निक्लद्ख तेन गूणभृयस् मन्त्रेषु 

छतो सन्त्रपाड एव बलवानिति सिम् | पदार्थानां 

कमनियने यादीनि ल्लोखि प्रमाणान्य् क्तानि तेषां 

विरोभे बलाबलं चोक्तम् खथेद चिन्त्यते । यन बहूनि 

परघगनानि सह क्रियन्ते यथा दशपूमाखयोराग्ने योपां 

एयाजाग्नीषोमवैन्द्राम्नादीनि यथा चातमा खपवेद्ठ वा. 

जप्रेयेऽविराबपशवश्रापु चिलप्रद्गप्राजापरव्ये च तल्लारा- 

इपकारकाणगरद्गानि सवेषां तन्ते शयन्ते इति | उच्छ 

ति कर्मणा वुगपद्धावसलन्त्रमित्यल (कात्या^१।७।१।)तेन न 

तेषु कर्ान्ता संनिपत्योपकारकाण व॒ द्रव्यसंस्कारस्- 

पणि प्रति ।धानमेदेन कन्तंव्यानि ततर चन्ति तानि 

कि केकख सर्षीखि कत्वापरस्य कर्तव्यानि ९ किंवा 

समान एककः पदार्थः सर्गेषां क्तं व्यः? इति । तनरौकं- 

क' प्रघानमन्यपह्ितानि स्ाङ्गन्यपेत्तते त्लाङ्ानां प्रघा- 

नकालत्वख न्याय्यत्ादेककञिन् यु खकार्डमपवुञ्जवात द- 

तरथा ह पद्र्याहसमये सति खप्रधानादहिप्रसये रन् यद्ये- 

कल्यासादनं कत्वापरख तरव कि,यते तदा पूरदधासादन- 

योव्यं बवाथः खात् सदवचनं त्वारादपकारकसाहहिल्यमा- 

नेषयाप्य् पपद्यते त खात्काश्डयनुसमयणवेति प्रापे खद" मा 

“ठल्यसरमपाये.खानान्यपृवेमादव्यं योगात्" १०र्०।"ठ॒ल्यसम- 

दा तल्यानरं प्रधानानां सद प्रयोगे दरव्यश्स्कारद्धपाखि 

रुतिपव्योपक्ञारकाणगृङ्गानि खामान्यपृपे कलं व्यानि पूरः 

पूवैः पटाः सवषां समानः सडशः कर्तव्यः| तद्य. 

था बह्धमु इविपषु प्रयभं सेषं विभ्मीकरणम् ततः 

सर्वेषां पाशोख्यतपनर ततः सर्गषां तत्र् व्यभिधारः ततः 

्वेघां पालौपपस्तारः ततः सेधासुदवाखनम् ततः ष- 

देषां बेद्याभाशादनम् ततः सरेष्रामालम्भः इत्येव 

यदर्था भवः कर्न्यः। यद्ये कख्डिन् रणक्राण- 

नीम 

सपृज्यते तथा सति कमेण प्रयोगात् पुयोगवाक्यावग- 

तश्च साहिव्यश्य बाधः चात् न हि वचनेनाविशषतः 

सादह्ित्यसवगम्यसानं काल्यनिकेन प्रघानासत्तिमाने - 

खारादुपकारकविष्यभाल' कलयित" शक्यते । तखा 

व्षदायीहुसभयः | कतः १ चदुप योगात् पदानां 
तन्छन्त्राणां च णवः जि यमाे पदायां अनएव्ये"ख 

अनक्नेण युज्यने तन्दन्राञ्च अन्ययोत्तरण्दार्थकर णान- 
न्तर प्व्व"षु क्रियभाखय चछातुपूव्यं योगो न खात् । “पौ स 
माद्यां पौण॒साख्या यजेत इत्यनेन वाक्येन परौणेमासौशब्द् ` 
बोष्यानां तत्खग्वद्धानां ब्रवाणां यागानां साङ्गना नेक- 

कालप्रयोगोऽबगस्यते खतो यख्िन्नेव णे एकद्थाधिच्र- 

वं कतंव्यमापतति तसख्िद्र वापरस्याभिचयग्णं कर्तव्य" 
सट्शक्धतया कवलं न क्रियते हितीये व चषे म कञ्चि 

इत्येन पूरोडाशान्तरं नाधिखियेत अतः प्रथ पदाथ 
ख्व्व घां छत्वा ततोहितोयादिः पदाथः सब्वे.षां कन्त व्यः। 
णवं ब्धष् पानेष सव्वव षट्ाधांडुसमय ण्व न्याय्योन 

काण्डानुसमयो इति स्थितम् । यन्न तु पघानविरोधो 
भवदि पद्ा्याँतुखमये यमाणे | तत्र काण्डानुसमय ण 

वेति बाचनिकेन साहित्येन पदार्थानुसमयः प्राप्रोऽपि 

प्रचानविरोघाच्यक्तव्य. । पुरोडाशाङ्ग' हाधिच्रयणादयः 
तदङ्ग अ कमः ण्दायादसमयदूपः तदाश्रये च सतप 

कपालसयोगात् पुरोडाशशोष्यमङ्कः। नम चाद्धा 
रोपेन पु धानवाधोयुक्तः । तेनातिच्धप्र हविःष्वे कौ कख 
एरोडाशसाधि्यण्ं प, यनमद्धिरभिमर्भनं  चेत्यन्त 
क्णडानुसमयः कायः । यत्रतु नास्ति प,घानवाधः 
दविनिच्तरा्दिविः्ु तत्र भवतु पदायादसमयः | दाह 
सम्भवशद्कायां तु उद्दासनमपि व्य तक्रमेण कार्य्यम् यदु- 
क्तम् पव्वद्य पदात तद्किन्नेव हितीयस्य कियभाणे 
पूव्वसय व्यव्धार्नसिति तत् सद्हत्वविधिबलात् प्ररि- 

दियते । णवं च र्त दाजपेये आग्नेय नद्राग्नसारख्लती 

वधचा्टच्रिसप्रदगण जाषन्ये पु दवावि'शतिसंख्ये घ पशुष्वेक- 

विंशत्या पदार्थैः समानासमानजातीयैव्यवधान मिष्यते 
न नूनाधिकः। चन्ये त्वश्षमानजानीर्यैरेव | चनेतरैव 

स॒ख्यकमप ट स्िकक माठक्तौ भवतः। तथाहि यत बहूनि 
प॒.धानानि- भवन्ति नत्र यो स्यानं पानानां कम 

स्तमेव कमेण तदङान7 कंमोभवति यया पौ शमा 

शच्या पयमप्नारने वयागः ततोऽग्नोषोभोययागः दत 

्ाग्ने पद्ध एवम प्रखन् ततोऽग्नीषोमीयद्छ, एनं 
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पोश्चणाद्ा पि । खयं सु्यङ्मः अनेन कमेण यद्यङ्गग ` 

श्यलु्टीतन्ते वतद्ाङ्ाना नियता प धानप्रत्यासत्ति 

श्शग्टह्ोता भवति णं दयङ्गप्रधानयो्यांभद्नुन्नातः 

न्नैव व्यवधानं भवति इतरथा तु पञ्चाद्धाषिनः प्रधान 

प्रथमाङ्ग' कमाण प्र्ानेनायन्त व्यशितं खात् । 

ध प्रटृत्तिक्रमं उच्यते यतन बहूनि इवींषि भवन्ति 

समानदैवतानि यथा वाजपेये प्रणवः तन्न॒ चोषा 

छरणणादयः संनिपातिनः प्रतिपश्चावर्तनोयाः | तेषां 

च्वाट्तनि कख पशोः कातुस्ञोन त्वा परदल्ापि तथेव 

क्रियन्त इत्ये वम् । कि तहि ? सब्ये^वार्पकरणं यतः 

छुतदधित् प्रयोरारभ्य शत्वा ततः सब्वेषां नियोजन 

मिच् क्तम् । तत प्रथने पदाथ उपाकरणे अनियम एव 

यतः कुत्ित् पथोरारभ्य कत्तंव्यः। हितोयश्च पदार्थो 

नियोजनष््पः किं प्रथमो यत आर्षः तन एारम्भ- 

गेयः१ उत तल्लायनियम एतेति ९ तन्न क्रमनियलक्ा- 

रथानां खुयथैपाडानमभाउदनियमे प्राप्रे उच्यते प्रहत्य 

नियमः । प्रथमः पदार्थो येन क्रमेण छतः सण क्रम ड- 

न्तरेष्वपि नियोजनादिषु नियष्यते । कुतः ¶ षदार्ैः बह 

प्रधान" कर्तव्यमिति व चनात् सब्बे" पदाथाः प्रधानकालान्न 

विप्रक्रश्व्याः कथं१ पदार्थैः सह प्रभानश्य वचन् यावता 

«द पृंासभ्थां यजेत प्राजापथं डरन्तः"श््यादिषु प्रवा 

नमाल्' यते उच्यते,समोहितं भाव्यद्यागेनेल्यमि त हि 

यजेतेत्यर्थः । तत्र॒ यष्याभेव वेलायां खगो मावने 

कते, त्व' प्रतिपद्यते तसन् चशे करणेतिकत्त व्यते पि 

व्याप्रियेते अयमथः नाल प्रधानं कतेव्य श्रयते कि प्र 

श्वानेन ख्वगः काये दस्ति करणविभक्रिनि्देथाद्यागेनेद 

का्यैमसिन्काले कुर्यादिति तेन खकाथे' रेतिकरतभ्य- 

 लाकेन कलु" शक्यते मान्यथा । त्मान्तितयस्य फलक्तर- 
श्येलिकर्तव्यत्वस्य युगप्व्यजेतेत््रनेन कर्तव्यत योच्यते | ततोऽ 

श्यथा करण्येतिकतेव्यता कत्वमेव म खात् न हि पचाद्धा- 

वि करय" भवति। तथा भविष्यति भाष्ये मृते च. करयो 

ध्रसातेव दोषः न हि विनष्ट करखः भवतीति। तधा 

करयेतिकतव्यतगोरपि समिधो विप्रक अयमेव दोषः | न 

हि तरिनद्टलनागत' वानुखादहकः भव्ति । तेन शःद्वस्तु 

भ्यामेककालतेषरं तयाणाम् । ततः प्रधाने सेतिक्र्तव्यताके 
-एकखिन् चशे सह कतव्य प्राप्रे षति एकः कतां बहनि 
परधानानि इतिकषतव्यतो वा असमये, कतु, यौ गपद्येने- 

~ श्ववव्छश्छ्ावोः कियानपि विप्रकषेः | शटरदेनापि भिप्र्ञ- 

८९ बा०भागङ३े ४७६ 

चण सहव पदायाः लता भवन्ति| प्रयोगवचनो टि 

यावतः प्रदार्थातलुष्टापयति तावद्धिरवजेन्भेयतया यावान् 

कालो व्याप्यते तावानेकः काञ्चः तावति च काले स- 

वेषां कालो विधौयते न त्वोकखिन् चणे यअशक्याथंवि- 

धिप्रषङ्कत | तेन प्रत्यासत्तिरेतेषां साहित्यम् मेकचण- 

वर्तित्वम् । यद्ये वम् प्रयोगवचनेनैर कमद्य सिद्धत्वात् ख- 

त्यादिभिः जि" क्रियते १ अनियतक्रमे्ायु्ान प्राप्नोतीति 

क्रमनियमे तेषां व्यापारः । यस्त्य योगविधिं कच्तणव- 

त्तित्वः विधत्ते प्रत्यादत्तिमालम् | तसात् प्रधान" चिकी- 
ग्तिगमनागत' छत" वा तेषां प्रघानाथानामचु्टापकस् 1 

करिष्यमाशेन कतेन वा प्रधानेन प्रत्मासत्तिभात्रमद्धग 
नां ततृसाह्टित्यर् नेकचणवर्तित्स् । तलाग्नयन्वाधा- 
नादीनां करिष्यमाणं प्रधानः निभित्तस् खिटलदादीनांतु 

हछ्तस् । . तेनेषभय द्यम्भाविनि प्रकरे के चित्प ् ां च. 

णव्यग्हिताः प्रघानेनापेच्छन्ते केचिददाभ्यां क्षणाभ्यां 
व्यवहिताः केचिह्द्छभिरिति । एव" बाजपरेवपशुष्वपि अ- 

भ्नवचाधानादि प्रायुपारणात् साधारण्य स्ेपन्यूनां बद 

र्मुमृतमू् । उपाकरणादयोऽपि संनिपत्योपकारका- 

स्तन््र ाविभवादावते {यतव्या अपि शाह्ियेनेव पशुभि- 

रनभवित.याः। यदेकल्ोपाकरण॑म् तदेबेतरेषामपि कतः १ 
घ चदितत्वात्लां साङ्घानाम् । + तनव स हानुभवि- 

त्ये सति यद्य पथोः प्रथमश्चपाकरणं कियते तष ॒प्रा- 

क्तेन पटेन यद्यपि दितीबः पदार्यो नियोजनद््पः 

स्थाप्यते तथापि सहवथनारेव रएक्वितिच्चणवदूर्गाहवः 

दितीयं पदाथेमाकाडग्वाति । दितीयसतु पश्ि"ष्ोपा- ` 
करणच्तणेव्यं वहहितमेकेन प्रथमस्य पथोर्ियोजनश्चखेन च 
व्यवहितं खय हितीय पदाधनाकाडल्वति | र॑ दती - 

यादृयोऽपि पशवः सजातोयविज्ातौयव्यवद्हितानाल्नीया१ 

न् पदाथा पेच न्ते । अन्त्यसतु विजातीयः पूर्भी पालतानाभमेक- 

विंशतेः पग्ूनां नियोजनच्तशेव्यं बह्हितबरेव दितीयं पदा 

धंमपेच्तते । तदेवं स निप ओोपञ्चारकागालोच्य ईटथौ एक- 

विं्तिक्चणव्यवधानपिक्ा प्रधान ना भवति | दतञ्च याव- 

द्विनव्य रितः क्यः पदाथः कतु" तावद्धवयं बधानमग- 

व्यावशंयरं कर्तव्यम चअतोऽभ्यधिभेस्तु न व्यदधातव्यम् । 

यथेक्त' पदा्तरेशद्य कत्वा द्वितीयोऽपि प्दार्धलयोग 

कियते सतः सृहवचनः मोपपद्योत । एष स्त्र दतो 

यादिष्यपि पद्ध योज्धन | प्रथमपदयक्रम एद दिती- 

यादिष्यपि सभाच्रयितव्यः एतरथ। कैतां चन ब 
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न्यप्यषिङेरपि चणेव्यं बह्हितानि ख्युः। नच तदयु 

क्तम् ; न चेष केषां चिदस्सं व्यं वधान" गुणो भविष्यती त 

वाच्यम् यथाधिवीरव्यवधानेऽखुतकरणम् एष" ज्यु नेरपि 

व्ययक्षाने अश्रुतङरखणनेव | तखादेकवि"शतेः पञ्यूनां राहि 

त्यसम्मत्तये प्रयोगविधिनाय' क्रमः पदार्थानां मिथ एक- 

विंशतित्तयव्यवधानासङञोऽपे वतः; सन्दुनेरधिकेच व्य- 

^ वर्ने बाध्येत । अनः सर्वेषं तुल्यप्रयारूत्िसिङ्धे प्रथ- 

सपदाधेक्रम एव इहितीयादिष्वाश्नयणोय इति सिद्धम् । 

अत्राङ्खगन मिथः प्रत्यासत्तिनियमकारणम् छ्यक्रमे 

त अङ्गानां प्रघानप्रत्यास्तिरिति विशेषः| शख्यक्रमप्र- 

टत्तिक्रमवो्धिरोधे च॒ रुख्यक मो बलोयान् । तद्या 

दर्भपूर्यमास्योः सांनायधघर्माः शाखाच्छे दनादयः प्वं प्र 

वर्तन्ते पञ्चाद्ाग्ने यधर्माः,प्दान' त्वाग्ने यख प्रथमम् पञ्चा- 

वृसांना्थद्य ततः खिष्टलद् दान" प्रयाजगेषाभिषारणां 

प्राणदान' वेद्यामासाद्नादिकः चकि प्रसत्तिक मात् 

सानताश्चसद पूवे मवति १ उत च्छक मादाग्ने यद ति १ 

, संदेहादनियमे प्राप्ने ख्यक. मो वकलोयानिच् च्यते । अ- 

खिन {दि अखीयमाखे अद्मीयांसः प्रथमपदाथांः प्रधा- 

गाद्धिग्नने न्ये से रुनिङक्धडा भवन्ति परडत्तिकमे त 

चह्भनां विपक्षः | पृवे' त र्खप्रटरिभ्यां बौयसा 

पाटक मेण खखधयकमो बध्यते प्राणदानादिष पाठकमा- 

भावात् प्रहट्तिक.सो रख्यकरेख बाध्यते । थ शयानप्रमा- 

यहच्यते । साद्यस्क “सह पम््नाङभे तंदति(शत०२२,३, 

२८)चख.यते साडित्यः च सवनोयख् ख्याने । तत्र किञ्च 

पाकरश्यादौ ऋनियमः ९ ड थवाभ्नीषोभोयश्च प्रथमरूपा- 

करणस् ९ अधवा सवनोयख्छ ति । तल्न नियमकारया- 

आावाटनियने प्राप्रे प्रकतिवदाम्नोषोमौयख प्राचम्ये प्राप 

उच्यते सवनोयख व प्रथमरूपाकर णस् । अग्नो घोमप्रयय- 

जानन्तरमम्नोषोमोयस्योपख्यानम् । स तेनोपख्ितोऽपि 

शद्धालम्यवचनेन ततृस्थानाञ्चलितत्वादनदुहठितो ऽत्र व॒ 

न॒ तद्य किंचिदुषस्यापकमस्ति । सुवनोयस्तु खस्यानाद्- 

प्रचलितः सच्नाश्चिनसरहणादुपस्थितत्वानद्नन्तरखपाकि - 

यते । ततः साद्ित्यवचनादितरोपाकरखम् । अतः सव- 

नोयच्छौव् प्राथम्यम् । इतरयोस्तु कथ कसः १ अनिपम 

एथ. तयोशूप्रस्थाने विशे षाभावात् । थवा प्रज्ञातदष्ट 

पौ वपर्यसति बाचेऽदुखदहोतव्यमित्यम्नीषोलीयसखषाल- 

च्यान्बन्ध्योपाकरणसिति । तदेव खन्ययपठनस्यानखख्य- - 

परहन्दिसं्ञःनि. ष्ट प्रभारामि क ममियमकारीण ङ्गानि 

क्रम 

तेष्ण॑ परस्परविरोधे च पथ'-पूै' वलवत् उन्तरशत्तर' अ 

इ्बलभिति । तदुक्तम् “इत्यथे पनस्थानख्यासन्तिप्रहत्ति- 
भिः। रएकाख्यातग्ट हतानां नियतः कमेण क मः । 

विरोषे पारदौबेल्यमेतेधामपि पूवैवदिति" भा 

(पूव बत् ति लिद्धग“दवत्) 

कम्य विनियोगसाघनता जे* ख.० भाध्यवोदर्थिता यथा 

“्रभख देश्सामान्यान्'* ३।६।१२ द° 

“अथ किभेतावन्तयोव विनियोगकारणानि १। न,-द्- 

त्यच्यते। किं च क्रमञ्च देशसामान्यात्, कमवतामा- 

हपूव्येणोपदििश्यमानानां यख पर्याये यं धर्ममामन[{ति 

तख वं प्रति आकाङ्खः अदमोयते, स्याभाक्राङ्कायाभे- 

कवाक्यभावः, तस्मात् ततो विनियोगः-इति। किमि. 

छोदाहरणम् ९ किं च प्रयोजनम् ९। व्यालुपूव्यं वतां 

यागानामदुमन्त्रणेष्वाम््रातेष उप शुयाजस्य क्रमे "द्धि. 

नामारोति" समाम्नातः, वख आकाङ्कारुत्माद्य तेन 

रकवाक्यतां यात्वा तत एव विनियो गमङूति-ति, 

सथा च रेन्द्राम्न' कमे वियातसजञ्यातख अस्ति श्वा ट 

व्यवतः, तख याज्याचुषाक्यायु गलमष्यास्न्ायते रेन्द्राग्नमू, ` 

“न्दराग्नो रोचनादिवः प्रवभैणिभ्यः "द्ये कम्, अपरं 

“इन्द्राग्नौो नवतिं पुरः क्षणु तस् "दति । तब्र 

लिङ्गादि नयोगे सिदे विभेष्विजियोशो भवति, पूर्वै" 

युगलं पृव्व ख ॒रन्द्राग्नाख, उन्तरसत्तर ख्य - दति, एतत् 
उदाहरणम् प्रयोजनञ्च" भार 

कमप्रकरणयोरेकल समवाये प्रकरणं बलीयः | क्रमसमा~ 

ख्ययोस्तु कमो वलोययान् “खति-लिङ्क.याक्य-प्रक- 

रण स्यान-समाख्यानां पारदौर्बच्यमर्भविप्रकषात्" ० । 

“तिं तीया क्षमता च लिङ्ग" वाक्य पदान्येव तु 

संहतानि । छा प्रक्रिया या० कथभित्यपेच्ता स्थानः कमो 

योगव्रलं समाख्या” पाथं षारथिभिच्रौ विःनियोगसाध+ 
कानां च्ु्यादौनां नच्णोक्तवा स्थानशब््ख क.मवाच- 

कतावगतेः | विदतभेतत् तच्त्वबोधिण्यां यथा 

“योगबलं प्रसिङ्खावयवशक्रि--समाख्या यो गायन प्रनत 

पदम् | यथा ज्लैलमाध्वयं वमौातेर्मिद । दशेपौर्खं- 
भाक्षादिष॒ याज्ययाजक्पाठादयोषम्ां कण्वे दोक्ताहौव 
सं्तकाः, दोहननिव्वापादयो यजुम्येदोक्ता, आध्वं व 
सुंश्काः, स्तोल्पाठादयः सामवेदोक्ता ओौदुगामसंन्रकाः 
पदाथा घक्ताः) तनाखते धमां इति नियाभका. 
भावात् ष्डच्छया सृव्वे्वां सठ्ूकरणप्रशक्तौ होदु 

क १, काका १ ए 

` ~ ~ पर स्क कतक 
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रिदं ौैत्भिति प्रलतिप्र्ययद््पावयवशक्तिलस्थाधे 

योगशल्छपसमाख्यया हौ तादिक्त व्यत्वः प्रतोयते | 

खं, हौनं जोति चौद्गातर' जहोतीचादो" हौता- 

देरौभकरत्व प्रतौयते। होता कण्वेदी अध्वथुर््यज्- 

ववेष्दा उदुगाता सामवेदो “अध्वयंटुगाशहोतारोयजु- 

सामण्विद्; क.मादिति” कोषात् | न च सखदाये शक्तिः 

प्रमाणाभावात् अनणवोक्त' भटपादेः "पाकन्त॒ परेषा 

कर्तारः प्रत्ययोऽप्यकः) पाकशिटः पुनः की वाच्योनान्यद्य 

चस्यचित्”' | पाक्शिडः पाकविशिष्टः'" 

शवरभाष्ये उदा० यथा “अथ प्रकरणद्य क्रमण च 

विरोधे किखदाहरणम्  । राज्य प्रकरणे ऽभि चनो 

यक्तमे शौनःयेफाख्यानादि आअभ््ातं, यदि प्रकरणं बल- 

वत् सवे, तदङ्गम्, यष्द् क्रमः, अभिभेचनीयस्ेव । 

किं तात्य प्रम्१-ठल्यवले ते कारथे-इति । कुतः? । 

न तावत् विशेषखपलभासद्े, नाव गच्छाम इट् वलीयः-दनि। 

तश्ात् तुल्यवले रते कारणे-दइति | अपि च प्रकरणं 

वाक्यम बाधितं, तद्ात् बाध्येत ्रमेणापि-दति" | 

“एवं प्राप्रे जरसः प्रकरणं क्रमात् बलोयः । कुतः। |` 

अ्विप्रकषत् । कोऽा्थविप्रकषैः ! | प्रकरणवतः 

खाकाङ्कुतात तल्मन्निधानाभ्नातेन परिप नाष्यवक- 

ल्घोत एकवाक्यत्वम्, न तु क्रमवतः, क्रमेण अन्न्ातेन, 

च्नेक्खान्नायमानखय सच्निधिविगेषान््नानमाल' हि 

क्रमः नत्र सन्निधिवियेषाम्न्नानसासथ्यीत् क्रमवतः 

सन्चिधाशान््रातदादुपलम्यमानमेव व्यराकाद्कःवन्त्वमस्ति 

 -दत्यवगन्तव्यम् । प्रकरे ठु प्रकरण्यवतः प्रत्यच्तस्, 

` म च प्रक्ञरणवता ऋमवता च यौगपद्येन एकवाक्यता 

खम्भव्र्याभ््रावख्य-दति पिरोघः। नात प्रकरणे प्र्यन्ं 

साश्द्कव, क्रमयाहनानिके वाधितमसू{ति | साका- 

ङ्त्वात् एक्वाक्यत्यम्, एकवाक्यत्वादभिघधानसामथ्यः, 

साम्यात् खुययैः-ट्नि सन्निश्ः प्रकरयल शत्ययो, 

विप्रज्टः. कमस | तसख्नातुं क्रसप्ररुरणयोः प्रकरणं 

बलवन्तरम्-ष्ति'' | 

“श्च यदुक्त +-वाक्योनाप हि तत् बाधिम्, शतो 

$न्येनापि तत् बाधितव्यम्-दति, नैतत्, बाधतद्याु- 

श्यो न्याय्यो, न बाधितं बाधितव्यम्-दति" । 

ऋच क्रमसमाख्ययोपिरोपे किखदादहरणं ! किं बल- 

-वन्तरस !-ष्ति। पोरोडाशिकम्-ति सभःखयाते 

काके साश्राद्यक्रभे “शुन्धध्वं देवाज्याय कर्मणे*-दति 

करम 

शग्धनार्थौ मन्तः समाभ््रातः | सत्र सन्दिहिते,-किं सम7- 

ख्यानखय बलोयस्ात् घरोडाशपालाख शुग्धने पिनि- 

योक्तव्यः, (मन्त्रः) उत क्रमख वलोयस्वात् साच्ना्यपात्रा- 

णास ?-इति । क्षिं तावत्परप्रम् १-त॒ल्यबले एते कारे 

खाताम् । कुतः१ अविशेषात्, यदि वा समाख्यौव 

बलोयसौ, बाधितो हि क्रमः प्रकरणेनापि इति"! 

“श्वं प्रा व्रूमः, क्रमो बलीयान् | कुतः ९। शअथे- 

विप्रकषौत् । कः पनरलार्थविप्रकषः 9 । निन्ताते प्रकर 

खेन वेनापि सदकवाक्यतते यत् सच्चिधावाभ्न्ायने, 
तन आकाङ्का परिकल्पते; नेकथाक्यतेयवगम्यते, 

लौसिकच्च शब्दः रुमाख्या, न च, लोक रवविधेषु 

अर्थे प्रनाणम् । तद््ात् क्रमो बलीयान्" 

वि्टतन्नेतत् तत्त्वबोधिन्यां यथा 

“स्यानप्रकरणयोर्यथा | पञ्चिरिसोसयागाबहवः 

परस्परनिरपेच्ते णापि प्रत्येकं फलवन्तः समप्राधान्याः | 

ले च मिलिता राजद्रयः | तन्द्रध्ये ऽभिषेचनीयाख्यः 

कचित् सोमयागविभेषः ततृसचचिधौ अच्चदेवनादिज्ं 

ख,यते । यथा “अन्तं दीव्यति राजन्य' जिनाति शौनः- 

शेफमाख्यापयतोति' "जिनाति जयति | शौनः यपं ब्ञ.च 
ब्राह्मणे ऋगभ्न्रातं शुनःगेफसनिविष्यसखपाख्यानमिति 

माघवाचायं : | एतेन शुनः येफनेशरित्रं एराखप्रसि- 

इभिन्य दौच्यव्या ख्यानं निरस्त, वैदिक कमि ठैदिको- 
पाड्यानसदेवाचितत्वाञ्च “शौ नः रेफं श्टणोतीति" पाट- 
कल्मनमपि कल्मननेव माधव चार्ययादिभिरवेदन्नौराख्यापय- 

लौव्यख लिखितल्वात् । तल च साच्धिष्यरूपस्यानवलात् 
अक्तदेवनारेरभियेचनोयाङ्गत्वं रुभ्यते प्रकर णाक सव्वं यागा 
त्कराजस्छयद्य इति करुत्यताकाङ्कया अ्षटेवनादयो- 
विहिता इूति। प्रकरणबलात् राज या्गत्वमच्चरेयनादेः 
राजखयञ्च बह्यागाक्रक दूति तत्र सव्वेधामङ्कत्व', सब्दा- 

द्ववच राजद्वघटकीभ् तसव्व'यागजन्वफलशिरस्का 
ूर्वनोपकारदारा सर्व्वौपकारकत्वम् । अन चाकाङ्कायाः 

क्,प्रत्वादाक्यलिष्ठुमशतिद्पलितयकल्पनं व्यवधानम् ख- 

भिपेचनीयद्याच्चदेवनादेराकाङ्का नालि तख च्योतिष्टोम- 

वि्छतित्वेन प्रशतिवदिङ्कतिन्यायात् च्यतिटिष्टौः प्रल- 

तौभृत च्योतिष्टोमाद्ध रवेतिकसैव्यताकाङ्क।निरतते रिति 

सन्निधिपाठबलात् च्वाकाङ्का्ठत्याष्य तहारा वाकाशिङ्ग 

खतीनां कल्यनौयतया चतुभिंव्यं वह्ितमङ्गलवन्ना-श्भिति 

प्रकरणादिलस्योन पापक सवान दव्द रमिति । तावु 
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प्रकरणात् सव्व यागाल्कराज्हयाङगमचरेवनादिक- 
भिति। नतु सव्वांङ्गमभिषेचनोयाङ्गमेव वा उभयथापि 

राज्ये ते षां कत्त॑व्यत्व हिचारोऽयमदुपयुक्त इति | न 

चच प्रत्यकराजख्ये प्रत्येकयागकाे ते षामदुष्ठानाथै' 

विचार इति वाच्य तथा सति प्रत्ये काङ्कत्वेन प्रत्येक 

जन्यकलिकाएष्बौ पकारकफतया फल शिरस्का प्व तुपकार- 

त्वात् राजच्डयाङ्गत्वाहपपत्त : | न च कलिकापृष्वं 

हारैव फल शर स्कापूरव्यौपक्रारकत्व मिति वाच्य' तत्तदङ्गा 

रवा णां प्रये कं षर्व र्त षाञ् षटकलिकापूषव" प्रति- 

कारणत्व कल्यनायां मडहागौ रवात् | तसराद्राजद्डयाङ्ग-- 

त्वे नाच्तरेवनादीनां सलदेद्ठानं त ् दङ्गग पृष्व हारा फल 

शिरस्कापूर्ववोपशारकत्व' लाधवादितिचेत् सत्य अच्च 

देवनादीनाभभिषे चनीयाङ्गले यत्न प्रधानतया खतन्तर - 

शाभिपर चन यासुष्टानं तल्लायच्चदेवनादिकरणापत्ते वा- 

रथाय विचारारण्भात् | अटणएवाकाद्घायाः कल॑ 

स्यानपाप्तौ दोष दति स छ्नच्छते अन्यथा राजद्धयाङ्गत्वे ना. 

निप च्नीप्रेऽपि तखाः क्त प्रत्वात् । खषद्चाभिषे चनौय 

सन्निधौ पाटस्तत्काले कतत व्यतान्नापनाध भिति ध्ये यस। 

स्थानसमां ख्ययोर्यथा । ब्ध मन्त्राचुक्त “एतत् पौरोडाशिक 

काण्डम्" क" एरोडा शमन्त ण्डो च^शुन्धध्व' देवा- 
च्या कर्मणे देवयाच्य्ये" इति मन्त्रः पठितः तन्न च 

शुन्धध्वमिति मन्त्र लङ्घात् पाल थोधने मन्त्रय विनियोग 

प्रतीयते स च पएरोडाशथेद पौरीडाशिकमिति प्र्ञति 

प्रययाधं द्पसमाख्यावलात् षएरोडाशकाण्डो कानास- 
च्छ छलयन्नादोनाम"प हतस एरोडाशपालथोधने प्रती- 

यते अथ च सान्ना्यदहोससच्रिधाने मन्त्रः चयते यथा 

५ सान्नाययान् यहात् गुह्ाति'एन्वध्व' दबाज्याय कम्मण 

देवयज्यायै साच्राब्येन जद्ोति" इत्या ददभ्योदनद्छपस- 

च्िधानपाढाच् स्यानरलात् साच्रायपलशोधनाङ्गत्वस् । 

तथाद्छि पौरोडशिकभित्यल्ल प्रया एरोडाथ उच्यते 

तद्धितेन च भन्ते(ट्कलापद््प' कार्ड छच्यते तद्धितथा- 

च्यकाण्ड१ दां मन्त्रादेः पुरोडाशसम्ब।ग्धत्व त॒ न करा- 

पि पद्याः, किन्तु समनिव्याहारलभ्यस् |. तदुक्तम् 

“नैतदेवं समाख्या हि न सबव्वन्धाभिधायिनी | पकं 

हि पचिरेवाङ कर्तीरं प्रययोशष्यकः | पाकयुक्तः पनः। 

कर्त वाच्योनेकष कस्यचित्" | तथा च पौरडाशिकपद्खः 

तन्द्मन्त्रसाननिष्य' पिना तडधितवाच्यकाण्डप्रदाधेः मन्त्रे 

एरोडाशसम्बान्बत्व न लभ्यत समादख्यान्वधा पपत्त्या 

"भ० व° $†द८ज्द्ो° | 

क्रम 

पौ रोडाशिकपद्ख मन्तरसाच्निध्य' कलनोयमन्यया सभा- 

ख्याया खकिद्धित्करत्वम् | सांनाय्हहोमखयापि एराडा- 

शकाण्डपातितया ततुसम्बन्धेऽ;प समाख्यासम्पवाञ्चेत 

साच्नाख्ंन मन्त्रय सान्निध्य कययुमिति प्रकर रा[दक- 

लना चतुटयमानव्यवह्ितमिति सिड' समाख्यातः स्थानं 

बलवदिति | वडक्तम् | "एकदित्रिचतुःपञ्चवस्लन्रप्र- 

काशनम् | लिङ्गादौमा्च वेषम्य' शग्यपे तं धिभ्रीयते | 

वाश्रेव खुतिनित्य' समाख्या बाध्यते सद" । मध्यमानान्तु 

बाध्यत्त' बाधक्षतन््पे त्तया" | स्यानसमाख्ययो विरो 

पायंसारयमिचसाधवाचांयंदेवनाधप्रषटतिभिरेवं ब्या- 

ख्यातम्" | 

पौ ववौपव्ं रपक्रमोदिविधः कालिकोद शिक तत्र ३{द- 
ककम तु्टाने सुत्यादिभिःयः कमौनियभित : स सर्व्मःपि 

कालिकः | दै{शकस्तु “कमान्भेषाद्यः, स्मृताः" णव 

ष्व्यादौ राः शचक पूववा परदेशःस्यतत्वाततेणां रथिक क्र- 

मवन्त्म् । “टत्तादुपूव्वयरेः च नेचातिदीर्वे” कुभा० 

दत्यत्नापि द्शिकक.मः। कचित् उपटेशकमेण पदार्थानां ` 

क मवच्वम् यथा वख क माच्छरतं दिति चतुःपञ्चकमन्यथा? 

या द° ] घ्न्र ब्राह्मणादीनां वसानां चठ्खं कमे- 

णोपदेशात् ततृकमेण ब्राह्मणादीनाम् क मिकल्वम् | 

एव `ताष्ां वस क्रमेणव च्यव" पूजा च वेश्म च 

मलुबाक्य अषध्वद्य् द्गाश्ोतारो यजुःसाम्विं दः 

क्रमात्" दत्यमरवाक्ये च उपदेशक्रमात् कमदत्वम् | गरभा- 

धानादीनां ससकाराणासपदेशकमेणोव क भिकतवमू 
कचित् पदाथेगतोत् पन््वादिक मेणापि पदायंकमोऽभि 
धीयते इूयाद्यहाम् | सं एवम् लच्चक मव्यङ्गय शसंलच्य- 

क.मव्यद्ख इत्यादावपि वधात्वम् । 

अल क्रे “सागरः सवेन ख क्रमेशेकेन शक्तः” 

“श्यदर्ि तरङ्ग मभःलतक्रमेः'” 

मेष | प्रादे “पदानि तौणि दैवैनद्र | सस्ितानि पदा 
सम" स्व् पक्रमे ''लिभिः करमेरसन्तुो होपेनापि 
म पूर्यते" भाग० ८, १६।१६] बलि" प तिवाभनोक्गिः । 
चपि क्रमरिसाक्रनेकान रिद्कायः क्रभिष्यति” तनैव 

र६्ञोः बलिं प्रति शुक्रोक्तिः। साभथ्येः “(कर्भ बबन्ध 

जातितः सकाप” भद्विः क्रमं सामर्थ्यं" बबन्ध चकार 

कमित क्रमं यत्सामथ्यः तद्कारेत्यघः” जयम० | 

सानण्यतुष्यापारविगरेष एव क्रमशब्द््यं इति त॒ ग्या- 

च्यम् | त्रतएव "न त्रसः संज्जील्लत आसौत्" "त्था ब- 



क्रम { २३०२] 

च्लीक्ञतक्र पेण खातव्यम्" “(तद्यहणार्थ' मया क्रमः 

सव्जीकललतः” “सिदहोऽपि कमं कल्वानिः खतः" इति च 

पञ्चत° तत्परतेष । परिपाद्याम् “पृचक्रमि वक्त.म- 
ज्छिनक्रमः"” रघुः “नेलक्रमेणोपररोध यमू“ रघुः | 

न लक्रनेणांशुपरिपा्या"म ज्ञ अातुपुव्ये“क्रमाञ्चत ख 

ठरोखवोपमाः” “रषः क्रमाद् पौवनभिच्नभेशवः” रघुः | 
आत्तपर्व्य च वस्तुभेदात् भिन्ना तत्र॒ शब्द्खातुपवौैं 

ऋअव्यवड्ितो ्तरोच्चाय्येमाणत्वम् इतर त॒ आयवद्हितो 

न्त रक्ञालवत्तित्वम् यथ। प्रथमं शशव ततोयौवनं ततो 

जरेति वयोविशेषाणां, विद्यानान्तु बेदपृष्वं कल्वभितर- 

विद्यानां तथात्वात् । एषं पदाथगतादुपुव्यं विशेषः यथा- 

यथह: । सच च्युगपद्धावः । “करक्रियाकारित्व' च 

कमाक्रमाभ्यां व्याघ्र न च कऋमाक्रमाभ्थामन्यः प्रकारः 

समस्ति" सर्व्व स, बौ० द्० | “कमन्नानं क्रमाभिधा- 

मव्याप्रम्” दा पभागः। चखनु्ठाने | “द्यमद्य वितत- 

क्रमे क्रतौ” भाषः “विततक्रमे विततालु्टाने" मद्धि" | 

१०विन्यासे “^उत्क्रानवखं क्रमध्सराणास्" रः । 

५८उखतृक्रान्तवखं क्रमाः शोख'वखं विन्याखाः” भ॑क्ञि° | 

११पङ्गे च न° «क्रमः शक्तौ परीपाशां करस" चरण- 

पष्योरितिविश्वोक्तः पादे क्तीवतापि | 

क्रमक वि क्रमं बेदपाठभेदमधीति वेद् वा क्रमा बुत् 1 

१बेदपाठषिरे षद््पक्रमाध्यायिनि २ तदेत्तरि च । 

क्रमजित् ए" न्टपभेदे “्नूपराजोदुङग षः क्रमःजञ्च घदथेनः” 

भा० स ४अ० | 

क्रमज्या स्त्रो पह्ाणां स्यष्टाधिशारे स शिण उक्तं -वतु- 
9. # पक्त 
विंशत्यज्खंजोवाभेदे तन्द्ानं तवोक्तं यथा 

«“तच््वाञ्चिनो नन्द् सच्द्रवेदान्द्राद्रषटका गगनाङ्न गाः 

पञ्चाभ्वरद्रास्तिथिधिश्वतल्या अद्यं निरक्ता नखवाण- 

चन्द्राः | नन्द्ावनीगेदभुबो दिगङ्कचन्द्रा डताशसङपू- 

णं दद्याः | त॒रङ्षटकाललतयः कुरामसिद्धाः शरा षयमाः 

कमेण ] गजाश्चिभान्यङ्शराटदस्तास्तुरङ्शप्रयडहलोच- 

नानि । अभ्भोधिकुमभयश्चपुयासतुर क्ेलेन्द्, राया रसभू- 

तदन्ताः। कुदनलोका दित॒रङ्न्देवा गोऽभ्वाशिलोजाः 

कुगुणाच्िरामाः | भजङ्ग्लोक्ाख्ियुणाः क्रमज्या'” स 

इह हि ख्यटोकरणपष्टति सवकर्माघज्याभिः प्रतिपा- 

द्यते । यतौ महवलये कोऽष्यवछभतः प्ररेशोमध्य- 

शब्देनोच्यते । तस्मान्धध्य स्तात् तियकस्योयद्ो षलये- 

शधज्धापरे भवति । अतोऽधनज्याभः स कम । तत्र 

५७७ 
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भगणकलाङ्धितटत्तचतधेभे हटशान्येव चदमि'यति- 

च्याधानि भवन्ति” प्रिता । २४क्रमज्याङ्ाश्च यथा 

२२५ । ४४६. । ६७१ । ८६* । ११०५ ।१२१५ ।१५२० । 

१७१९ । १९१० । २०९३ । २२६७ । २४११ । २५८५ । 

२७२८ | २८५६ । २९७७ । १०८४ । ११७७ ३९५६ । 

२२१ । २२३७२ । ३४०९ । २४२१ । ३४२८ | 

तां तथाभानं शुमथितं ° सिर रद्गनाथभ्यां यथ 

“राशिलिप्नादसो भागः प्रथमे च्यार्शच्यते | तत्तदि- 

भक्तलव्धोनमिचितं तद् दितौयकम् । आदोनेवं क्रमात् 

पिख्डान् भक्ता लब्धोनसंयुताः | खण्डकाः ख॒र्षिंश- 

च्ल प्राधेपिख्डाः कमादमौ" ° -स० । 

५+एक्रराशिकलानामदटादशशतानामषटमो' ऽअ स्तत््वाश्चिसितः 

२२५ प्रथममाद्यं ज्याधं सम्य शजोबा्पिण्डकः कथ्यते 
तदभिन्नौः । ततः प्रथमज्याधात् तेन प्रथमज्यार्धन भक्ता- 

जग्धो न हीनमन्यखा प्रसङ्गत् प्रथमच्यारधं मनेन युक्त तत् 

प्रथमज्धाधं दितीयकं च्या भवति दहियुणप्रथमभे- 

कोनम् | कतीयादीनामानयनाधेखक्तप्रकारमतिदिशति 
चांोनेति । प्रथमञ्याङ्ग' पिश न | रयक्तरीत्या कऋरभात् 
सिङ्पिर्डान् भङ्गा लब्धं खनमादयं रखटर्डमनेन युताः 

खण्डका व्छसिद्धाव्यर{हितसि इञ्या्धपिख्डा असिङपिण्डा 

भवन्ति । यथा प्रथम खड" २२५ प्रथमभक्ता' फलं १ तेन 

भं खणड़' २२६ तेन युक्तं दितीयखण्डं ४४९ । तच्च 

प्रथमभक्त' फलम् २ अधाधिकावयवस्ौकाधिकत्वेन यह 

शख साग्परदायिकल्वात् । फलेक्य न देरौनं प्रथमम् २२२ - 

नेन दितौ यखशो ४४९ बुतसतु तोयम् ६७१ । एवभिदं 
प्रथमखगरभक्त' फलम् अनेन पू्फलेक्येन शयुं जातं 
सर्व्वं फलेक्यम् & अनेन प्रथमं खणड" होनस् २१९ अनेन 

तीय ६ ७१युतं चत्ैम् ८६०। रवभिदं प्रथमखण्डभ ङ्ग" 
फलं ४ पूर्व्वं लब्यैकयेन ५रीनं प्रथमखर्डद्टपं २१९. 

च्यान्तररपखण्डकमतेन ४ हौनं २१५ चतु्ै&० युतं 

पञ्चमं ११०५ एवे ऽपि । अथोक्तरोत्याऽसङ्खवखण्डानां 

सन्ब्ात् खख्डनियममाह ष््रिति । एषं चत भशत्य- 

च्याका च्याधेपिर्डाः कायां न तदधिश्च।; । “एकष- 
वंशाच्च विंशाचच् ष्ठात् पञ्चदशादपि | सप्रनाददादशात् स- 

प्रदणाच्नारधोत्तरं तस्” इनि बह्यसिद्वानोक्रस्यलेऽर्धा- 

ध्विकावयवस्छौ काधिकत्वेन न सहणस् इतिध्ययस् । 
 गखितखाविल्लतलात् सिद्धाः पिण्डाः कथं नोक्ताः? इत्यत 

अह क्रमादिति। अमी सिद्धाः पिण्डाः क्रमात् 
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सप्रनन्तरभेवोच्यन्ते । अलो पपत्तिः । समायां भूमौ दत्तं 

भगणक्लाडितं तियेगृध्वाघरव्यासमितरेखाभ्यां चतुर्भागं 

कार्यः तनोह्खंरेखाबक्तपरिधिप्रदेशादुभयत्र समविभागं 

विगणय तद्यो खलं उत्ते दिगुखविभागमितस- 

स्यसे चाण्ड सम्प् रज्या । अत्र ग यते जङ्घं रेखातो 
ऽड्ज्याया एव प्रयोजनात् तदररचापखज्यार्धम्ेञ्या । 

ए इततचतथैश ऊह्खंरेखातोऽभोटांशानां चापा्धाक- 

शराणामर्भच्या भीषा गयाः | तल भगवता खेच्छया 

इत्तचह्धां रे लिराथिशजिते चतुर्धि'षज्जाः कल्िनास्त- 

शन्तानं त॒दत्ते चक्रकलाना्मितत्वात् तत्परिधिव्यासा 

विराशिज्यान्तिमा १४९८ | यडा भनन्द्ाग्निनितपरिधौ 

९९२७खवाण द्र्य १२५०मितो व्यासस्तद्ा चक्रकलापरि- 

धौ क दत्यनुपातेन व्यासानयनम् । यथा चक्रकलाः 

९१६०० खास १२५०पखाः २७०००००० भनन्द्ाग्नि 

९९२७ भक्ता व्यासः ६८७६ एतदधेमन्िमा ज्या १४१८ । 
अथ त्ते चापज्ययोर्िवेके तयोरतल्यत्वमपि भगवता 

कोऽपि दत्तभागः समोऽस्त्यन्यथामलकादौ सपेपाद्य- 

वख्यानं न स्यादिति मत्वा तद्धगखच्या तनतल्यवे्युक्गम् । 

“त्तस्य षसवत्य थो दण्डवह,ष्ते ठ सः” इति शाक- 

ल्योक्तः प्रथमज्धा चक्रक्लाद।द्शागद््पेकराशिकला- 

नामद्टमोऽ'शस्तत्वाश्िमितः २२५ एतन्द्रिततेक प्रथसचाप- 

सत एतदन्तरेणाभी्टा ज्यात भ॑शत् । अथ चतु 'थनि 

जोवानां यथोत्तरस्पचयात् तदन्तरद्पखर्डानां यथो- 

त्तरमपचयख ठत्ते च्ाङ्नेन प्र्यश्त्वाञ्लयान्तरङ््प- 

ख्व ण्डानामन्तर्ः यथोत्तरछपचितमिति द्ाविंशतिन्नयो- 

विंशतिचतुर्धि'शतिज्यानामन्तरयोरन्तर भिदं परमं खण्डा- 

न्तरं खछनच्छाज्योत्पत्तिप्रकारेणावगतं १५।१६ ।४८ । 

अथ यदि ल्िज्यपेदं खण्डकान्तरं तदा प्रथमच्यया 

किभिव्य जुपातेन फलप्रमाययोः फलेनापवत््यौ प्रमाणस्याने 

तच्त्वाश्चिनोऽनेन भक्तः प्रथमज्यौ फलं पूव्यं दितीय- 

लर्डयोरन्नरम् । अनेन पूव सवशङः हनं हितीयं 

खण्ड भवति | तत्र पञ्च खण्डं ॒प्रथमच्या तुल्यमेव | 
दितोयखरडं प्रथमज्यायां दुतं द्ितीयन्या । णएवमखा- 

स्तत्वाश्चिभागलन्ध' ददितोयरतीयखण्डफयो रन्तरभनेन 

दितोयखर्ड प्नं क तोयखण्ड{मत्दनेन इितोयज्या युता 

ख्ीयज्या । रवं चदय द्या, । तव पूष मर्धाभ्यधिकय- 
णो नोत्तरत्राधिकान्तरपातसम्पावनया क [चत् कचिदधा- 
भ्य कावयवसं ाभिकत्येन महस् इय् पपन्च दोक- 

[ २३०४ | कमि 

इयम्" रङ्ग, । उत्क मजगराङ्ास्तु जयो गब्टे वच्यन्ते 

क्रमण षुण कऋरामन्यनेन करणे ल्युट् । {चर देम, | 

२यदुव श्ट न्धपभेदे “लमिश्च कऋमणसव ष्णः खरः पुर 

ञ्यः” इरिव'° ३-अ० । भावे ल्युट .। ९ पादन्यासे ने५। 

षे तधम क्रमणो घु यन्तम्” भाग० ८,१०,९१, “पदे- 

खतभिः क्रमणेऽपि तख नः”? नेषर | [ भेदे । 

क्रमजटा स्त्रौ छग्वे दशब्ट १ १० दिते केदपाढप्रकार- 

क्रमदण्डका ए० कण्वे दश् १४।१०द्धिते बेदपाटगप्रकारभेदे 
क्रम रोर इ" संचिष्ठसारव्यारणकारके विद्धे दे “संचिप्र- 

सारमाचष्ट पःर्डतः करमदीश्वरः” संख्िप्रसारव्या० । 

क्रमपद ए" कम्ब दशष्ट् १४१।्० दरभिते ^्रमपारः कम- 
पदट्ः क्रमजटा ऋभदण्डकर्ति चद्ष्यरायमि्य क्ते 
वेदपादगप्रकारभेहे | 

वरमपार १“ छम्ब दशब्ट १४१४० दर्थिते बेदपाडप्रकारभेे 
क्रमपूरक ० क्रभेण पूरयति वौजम् पूरि-खल । वक्ते 

राजनि° तख प ष्यटन्ते क्रभेख वीजपूरकत्वात्तथात्वस । 

क्रमशस् आव्य कारकाणेहततेः क्मात्+वोप् सायां शस् । 
करर कमस्, केण कभेणोव्यादिके ऽय “कामतस्तु 

` प्षत्तानामिमाःख कमथोवराः" भतुः । 

क्रमसंग्रह प्," शरीरष्णतकरौलङ्भारकते द्ायाधिकारिकम 
ज्ञापक यन्यभेदे । 

क्रमखन्दभे ष् अलुष्टानन्नानन्नापङे सन्धभेरे । 

क्रमागत ति कभेणागतः | कुलादिपरम्यरया रागे 

` तिन् देशे चाचारः पारम्पर्य क मागतः" महः 
“कसखतन्तराः स्तियः सर्वाः पुत्रदासपरिख'हाः। अस्वतन्त्र 

सतलन ॒ग्ट्ी य्त्, तख कुमारतभिति"" व्यव, नार 
दः । रप्तरादिकिमेण प्राप्ने च "खागमोऽभ्धधिको भोगा- 

दिना पृष्व कमागतात्” खटति, । क.ायातादयोऽ्यल 

क्रमादि ए.१ वेतत्य्ौते वेत्यथ बुन् प्रत्ययप्रकनिभूते पा० उक्ते 
शब्ट्गयभेदे स्च च गणः ५कम पद् शक्ता मोमांसा"" 

क्रमि ए" क्रम-ष्न् । कऊभिपदाये । दिर्ूपको० “अामादो- 

पापचीशेश्रसूलक्रमिषिक!रिणास्" चश 

क्रमिक लि० कमादागतः उन् | कुलक्रमागते । «^आ, 
लुब्धे ¦ क्रमिरवश्ले च (कम्ब नाः) कञ्चिदसछिताः?' भा. 
स^५अ९ । क्रमो पिद्यतेऽख न् । २कमवन्तिं नि । ̂ कनि> 

कं यच्चामयु गमेकार्ये ऽन्याये नोधकम्" शब्ट्श० प्र” 

क्रमिकण्टक न° कमौ कयटकमिव सच्चाथकत्वात् | विके 
चिल (चिता) उदुस्र च मेद 
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क्रभिन्न न कुमिं इन्ति इन-ट ? विड् ङ्ग रत्रमा° । २ेग- 

निनाशकमालरे लि" स्तयां डोप. 

क्रर्मिज न° कुमिभ्योजायते जन-ड १अगुरुचन्द्ने अमरः 

र्लाश्चायां स्त्री रब्नमाला० 

क्रमिशत्, ए कभेः शत्, रिव । षिड्ग रत्रमाला 

क्रसु षु कुम उन् | गुवाके दिष्ट्पकोषः 

क्रमुक ए कम-उन सत्तायां कन्। शपट्िक्ालोध्रे रयुवाक् 

त्ते शब्रह्मदारूटक्ते च अमरः ४भद्रखस्तके ५कापासिका- 

मले न° भेदि अयं सालसादिग्णे स॒ते उक्तः 

५ सालसाराजकखं खदिरकदरकालच्छन्द कखकेत्याद्् कमे 

“सालसारादिरित्ये षः युलकुषटविनाशनः । नेहपार्ड़ा- 

भयहरः कफमेदोविशेषण्यः” सुख्ु° तद्गुणा उक्ता 

“व्याखादिताद्र कछठकाः सलद्रात्"” माघः गौरा डप् । 

है ुवाके सखी शब्द्रत्रमाला 
क्रभेतर निर ५त०। कमात् चेद पादप्रकारभेदात् भिन्ने । ततः 

उक्वा° तहे्यरबीते वा ठक् । कनेतरक तदेत्तरि 

वद्ध्ये त॑र च त्रि 

क्रमेल ए्रो कामति कम~ विच् णलि अच कमे० उद्र 
ष्वाये क | तत्रार्थे | उभयत जातित्वात् डेष् । 

क्व पुर क्रो-भावे अच् । पणप्रखादिमल्य दानेन त्करितः 

स्वत्वापनयनेन खत्वापादनव्यापारे (केना)। प्रतिष्हपदरव्य- 

दानेन तथ्याचरखे तुन कयव्यवद्धारः इत्यतः दरव्यपद्- 

भन्क्रा पणमूरणेत्य क्तम् । कयस्य रूत्व हेत॒त्वञ्च पूष - 

श्वामिखत्यनाथारेव भवति सति तत्स्वत्वे सजातोयसखत्" 

प्रति संजातीयस्वत्व्य प्रतिवन्धकत्वे न कठः खवोत्पत्त्र 

भावात् अतोमू यदानेन तत्खत्वा पाजरणस् । तख च ख- 

त्वह्ेठेत्वम् “सप्र पित्ताममा ध्यः दायोलाभः क्रयो- 

जयः। विभागः संप्रयोग सतृप्रतिखहण्व च” ख्तेः 

“खामो क्घक्वसंविभागपरिसखहाधिगभेु" गोतम 

खरणाद्च| क्रयादिष्धपागमखड्ितभोगद्धौव सत्वे 

प्रामागय वीरभि व्युव्रस्यापितं यथा 

“सप्र स्वावरागमोपायान् प्रदेयं सतत्र मुक्ते: प्रामाण्य- 

माद टहस्यतिः। विद्यया कऋयबन्धेन शौग्यंमार्या- 

न्वयागतम् । खपिण्डश्याप्रज्छांयं ख्यावरः सप्तधा मतम्| 

भित्र्लखक्रयाधाने रिक्यशौय्ं प्रेदनात् । प्राप्ने सप्त 
विषे भोगः सागमः सि्िमाभ्,यात्"' । ९ 

विद्यया प्रातप्हादिकप्रयोजिक्या, सख्त्योपायःक्रयःप्र- 

{रदः ` बन्धौ बन्धकं सोपापिकखतदेदनष्रावधौ 

क्रय 

चाव्यन्तिक खतवहेठसतदप्य रत्र # विवेचनीयम् ! क्रयः 

बन्धेनेति समा हारहन्द एकत्वम् । भौर्यांगतं बुद्धा 

तस् । भाव्यांगतं विवाहकाले प्राप्नम् | अव्वयागतंपि 

लादिक्रमोपात्तम् | अप्रजख खपिरडलांथं रिकथदरा- 

न्तराभावे पिख्डद्ानाद्यैधिकारिनया प्राप्रम् ¦ प्रव 

त्यादिना प्रायुक्रानेव सक्नच्यावरागमोपायाननृद्य तवर भो- 

गख प्रामाण्य वियते । तत्न प्रवेदनं व्विाहः। स एव 

“क्रमागतः शासनिकः क्याधानागमान्वितः | एवं विधस्तु 

योभोगः सत॒ सिद्धिभवाभ्रूयात् । संविभागक्रयप्ाघ्न 

पिदलब्छश्च राजतः। स्थावरं सिदधिमानोति मुक्तता 

इहानिखपेचया । प्राञ्ममालन' येन भुक्तं खोगव्यापरिप- 

न्बिनम् | तस्र तद्खि्िमापरोति हनिञ्लोपेच्तया तथा । 

अध्यासनात् समारभ्य भुक्ति खाविषातिनी । लि'च- 

षां एयविच्छिन्ना तख तां न विचालयेत्” | 

भ्य दास्यामीति भियसं छलत्वाऽपि यहणादपि क्रंवसि- 
दिः यथाह विवाद्चि° काव्या “पष्ठ गृहीत्वा योम्- 

व्यमदन्तवं ¶ दिं ब्रजेत् । कटठत्रयसयोपरिष्टा्त्नं' इद्धि 
वाञ्,यात्'” अत्र विषये लेष्यपतरकप्यमाहइ इह्यतिः 

“गृ चेला दिकं क्रीत्वा ठल्यमल्याचचरान्वित् । पल का- 

यते यत्, ्रयलं ख्यं तदुच्यते" । तखा यका लञ्च चतुय 

शब्द् दभितः'” । वैदिककम्ङ्गपरिक्रयादौ प्राये यज~ 

भानस वाधिकारः यथाह कुयाधिकरणे ले°०भा० 

“स्वामिकर्म परिक्रयः कर्मै्स्तदथेत्वात्*१।८।१ ° । 

«अस्ति परिक्रयः जगरोतिष्टोमे “दादशशत दद्ेपूषे- 
मासयोः अन्वा हार्यम्" । तन न्द् हः-किम् अध्व खा 
परिक्रतव्या ऋत्विजः, उत खाभिना ¶-इ्ति। कि 

प्रापरसू१-बमाख्यानात् अध्नयु या, दति प्राप्ने बर मः,-खा- 

भिकमै परिक्रयः कसमात् १ कमेणः तदधेत्वात्,फलकामो 

दहि यल्ञमानः यच्च फ़लकामः, तेन सख्यं कत्ेव्यस्, स 

यदि परिक्रौखोते, ततः स्वयं सबे' करोति इति गमग्रते, 

अथ न परिक्रीणीते, न सव्व" कुयात् । तस्मात् खामो 

परिकखोति ति" शवरभाष्यम् 
“वचनादितरेषां शात्” शख 

“श्रिम् एध एबोत्धगैः १ न-इ्य् चरने, “वचनात् 

दतरेषां शयात्? । यल् वचन" भवति, तन्न बचनप्रा- 

भायात् भवति प्ररिक.यः,-'य रंवाजिष्टकाम् उषदधव्रात् 

क लीन वरान् दद्यात्?-इति" भा०। 

छोमादिकृयद द्रव्यङ्ाध्य तया स्तगे खां पिला! विक्रो वलात 
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स्वामिना च प्रीतत्वात् दव्यसखामित्वाभावे यन्नाधिकारित 

नासतीत्याशङ्कायां सहपत्याऽधिकार इत्येतत् जेः ६। 

१।१० तरादौ भाष्ये च व्यवस्थापितं यथा 

५दरव्यवत््वा त्, षु खां खात्, दरव्यसंयुक्त + क्रदविक्रया- 

भ्याम् अद्रव्यतवं स्तां द्रव्य ; स मानवो गित्वात्१०ख०(प्०) 

“पुसां त खात् अधिकारः, दृव्यवत्त्वात्, द्व्य 

बन्तो हि पुमांसोन स्तियः, द्रव्यसंयुक्त, च एतत् कम्म 

श्रोहिियजेत, यवरर्यजेत'-इ्ये वमादि । कथम्? 

अद्रव्यत्वं स्तोणां? (्रयविक्रयाभ्यां क्रयविक्रयसेयुक्ता 

हि लि.यःऽपित्ा विकरोयन्ते सन्ना च-कौयन्ते +विकौतत्वाञ्च 

पित्धनानामनोशिन्यः कौतत्वाद् भतु घनानाम् | 

विक्को हि श्रयते, “यतमधिरथं इद्ितुमते दद्यात्, 

«अघे गोमिथुनम्“-द्ति च। न च, एतत् हटा -खति 

आनमनेऽद्टा्ै भवितुमरति। पथं द्रव्यः समान 

योगित्व' सखो यामू''भा०^तथाच कन्यःेद्थेनमू'" ११० 
व्या पव्या कोता.सती “अथान्ये चरति -दति कततां 

दुर्भयति”” भा° 

५तादण्यौत् कमेताट््यं सू'” १२८० (आ० नि) “आ- 

, यदनया भक्तोपसर्पखेन वा कर्तैनेन वा धनम् उपा- 

जितं, तेन यच्छते, स्ति । उचग्रति,-तदष्यखा न सख, 

यदा हि खा अन्यख खभूता, तदा यत् तदीयं, तदपि 

नख्यौव | पिच, खामिनस्तरा कमे कर्तव्यः न तः 

परित्यज्य सखकमाहंति कतुम् । यत् तमा अन्येन प्रक्षा, 

रेण उपाज्यंते, तत् पत्य्रेब खः शदितुमहेति-द्ति | 

एवं च रति, “भाव्या दाखद् पल नि्खनाः सवै 

रव ते | यत्ते समधिगच्छन्ति, यख ते तस्र तद्धनम्” 

इनि! भा० 

"फते दखाइाप्देषत्त" १२८० सि०) तशब्द ःपच' 

व्यावन्तेयति । न च एतदस्ि,-निद्धंना स्तो-इति, दर 

व्यषनी हिसा, फलोत्सा हाविथेषात्, ख, तिप्रमायात् 

अया तया भवितयः फन्नार्थिन्यापि, खुतिविचेषात् 

फनार्थिन्या यदव्यम्, यदि ख.तिभदुरुध्यमाना परवशा 

निङ्खना च स्यात्, “यजेत क्ते खति न यज्ञेत, नन 

ख्त्या खतिरबाध्येत | म च एतत्-न्याग्यम् । तस्मात् 
फलार्थिनौ सतौ ख.तिमप्रमा योशत्य द्रव्य' परिण्डद्धी- 

यात् यजेत च-इति भा 

“ययेन च स?वेनत्वात्'" १४८ 

अर्थेन च अद्याः समभेवतः भवति, एवं दागकादे 

क्रय 

संवादः क्रियते, “धम्मे च खय च कामे च न ति 

चरितव्यः'-इति । यत्त॒ उच्यते,-“भा्यादयो निदं नाः'- 

ष्ति खयं माणमि निधं नत्वम् न्यायमेव,. सखतवि- 
रोधात् । तसात् अस्वातन्त्रम् अनेन प्रकारेण उच्यते, 

संब्यव हारप्रसिङ्गयथेम्" भा० 
“कयस्य धमां मात्त्वम्”” १५ छ. । (खा०नि०) 

यत्त कुयः च यते+-घम्ब मात्र' ठ तत्, नासौ कुयः-कि, 

कयो हि उञ्चनोचपरण्यपर्यो भवति । नियतं ल्विदरं शानं 

शतमधिरथं, शोभनाम् अथोभनाद्च कन्यां प्रति | खत्तँ 

च छतिषिरुड' विक्य' नाहमन्वन्ते । तखात् अवि- 

कयोऽयमू्-दति भा° 

““खवतामपि दशयति" १६ 

“पत्नी ्े पारिणब्य्य शट -पत्यैव मतमनृमतं क्रियते } 

तथा ^“भषदा पल्लोः याजयन्ति, भखदीयां हि पत्नयः 

भखदावा एताः परण्टहाणाम् रश्व मवरुन्धते”? भा० | 

“खवतोस्तु वचनारैककब्यं " खात्” १७८० 

स्तवन्तावुभावपि दम्यतौ-दत्येवं तावत् द्थिवम् । तत्र स- 

न्द् हः,-किं थक पल्लो यजेत, थक् यजमानः ड त- 

सम.य यजे याताम् }-इति। किं प्रापम् १-एषङ्खोन। 
कतः १ । एकवचन विव च्तितत्वात्, उपादेयत्वेन करै 

“यजेत'- इलि च.यते तरात् एकवचनं विवच्छते,-यथा 

न हौ पुरुषौ सम्भ य यजेयाताम्,तथा अला द्रव्यम् । 

एव प्राप्न ज,मः+-“खवतोस्तु वचनःत्योः खहक्रिया 

एव खरन्ति,-“धम््ः चाये च कामे च नातिचरि- 

तव्यः-इति, तथा.ख ह ध्र खरिनब्यः, स गपत्यम् छत् 

पादयितव्यम् इत्य च्यते,--ख्टतिवचनेन शखतिवचनं युक्त 

बाधितम्" । न-इतिव्र.मः. दह कवित् कमे,स्तोपु- 

सवर तकमेव, यथा दभेपूरमासौ-ज्योतिषोमः- षत, 

यत्र पत्यञेशितेन यजमानाठेचितेन च जएजपरोन होम 

उचते, तत्न अन्यतरएभावे वेगुखम् । 

५नतु षु'सो यज्ञमानस्य यजमा नावेक्धितमाजय» स्तिया 

यज्ञम7नयाः पत्यवेक्ितं भविष्यति!-षति। भ-श्कि 

चाह, नायम् शचतित्र्स्कारः, श्च्िदः रुख्लारो 

यदि, तदैव" खात्, आजग्रसंस्कारच अयं, चयभूतौ ईचि- 

सारौ, तत्न अन्यतरा पाये नियतं वं ख्य, सवाङ्गोप 
संहारो च प्रयोगवचनः तत्र एतत् शात्,-स्त्रीयज- 

शाना पर्मांसं परकरोष्यात च्ाज्ख चतारः पलां 

लि यन्वेचित्रीम्-ति । वद्ध 7, पन्नीति हिं यच्च ` 
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श्वामिनी स्यच्यते, न क्रीता पली-इति सम्बन्वि 

शब्दोऽयं यजमानः-दइति च खामो,क्रौतः{ तमत् 

स्ते पु.रुयोरेकम् एथञ्चातीयक' कम्ब दूति । 
“नत्र शतिचामय्यौत्-^यः -कञचित्, यया कयाचित् 

सह शम्भय यजेत"-दति प्राप्न इदम् उचग्रत,-. यया 

कञ्चित् धर्म्म: कयाचित् सह क्तव्यः, सोऽनया सड्- 

इति, तेन न खुतिविरोधः ख्टनेः-इति गस्यते | अथ) 

यदक्त,-केवलसय प॒शोऽधिकारः कोवलायाञ्च स्तियाः, 

'यज्ञेन'- दत्य कवचनसु 

परिहतेव्यम् । इद' तावद्य प्र्टयः-'यजेत'-द््ये - 

कदचने विव्र्चिते, पोड्शभिकवविग्भिः सहयागो 
भवति-दत्ये बस् उचते, प्रतिकारकं क्रियाभेद्ः,याजमा- 

मानेव पदाथान् परिक्रयादन् र्न् “यजते' इ च्यते 

विषर्षितत्वात्-इ्ति, तत् 

(भ € ६ 
यज्ञभानः, आध्वथैवानेव दुर्यन् अध्वयुयेजति-द्येवस् 

उचद्रते,यथा म्भरणमेव कुवैती स्याली पक्ति" करोति- 

द् चयते, यख्य च क.रक्खय य आत्मौयोव्यापारः, स 

२ कवचने विवक्षिते एकेन कत्तं व्यो भवति--इति | एवं 

चत् यावार् व्याप्रारो यजञभानख, स तावान् न सम्भूय 

कतं व्यः, एकेनेको याजमानऽपरेणापरः । दादथे वा शते 

एकेन षट्पञ्चाथत्, अपरेणापि षट् पड्धाशत्- दूति | द 

त प्लोव्यापारः अन्य एव, न तत्र परली प्रवर्तमाना 

यज्ञमानद्ध एकत्व विन्ति,यथा अध्वगं राधववेष प्रवर्तं - 

मानः अवश्य च सह पत्या यदव्य, मध्यगं द्िड्द् 

टस्प योन" तव यामोऽव्य' सह पत्या कत्तव्यः+दइतरथा 

खन्यतरानिच्छयां त्याग एव न संवत्तेःन,तयाह्हि हितीयया 

पत्या विना त्यागोनेवावशल्यते, यख हितोया पद्यस्ति, 

तत्र करत्व्थान् एका करिष्यति । कटसंस्ाराथेषषु नेव 

दोषः, सम्ध्गन्त हि तानि रु्ैल-दति” भा 

“ङ्कदशेनाच्च"” ष्छ० | ` 

“जिद खल्वपि टग्यते , “योक्त ख पत्नी सन्रह्मति भेख- 

लया यजमाने निथुनत्वाय-दति। यदि स्तोप् सा. 

वेकन, योक्रे नेखलायाञ्च विभागो वाक्यात् मम्यते, 

मिगनसम्म् च्च, तदेतत् स्तीपु'ससाधनङे कन््ंर पपद्य- 

ते, न अन्यया'” भार 

“क्तत्वात्, भक स्वाभितहचपते" ! स्” 

“स्थिताद़ तर उच्यते । वशब्दः प्नं व्यात्तं यति | नैतदस्ति, 
यडकः स्वती स्त्रो-दति, क्रीता हि सा, दष्टाथं त्वात् 

ऋभिरद्रयतद्ानश्च,कतो यदद्य: खामिलम् उरते, तत् 

९० वा०भागदे ५७८ 

भक्तया यथा पूं कोऽखाकं वलीवहाताम् रोदति, 

णवं पद्मय्रपि पारिणव्यख ई्ट-इति" भा 

^फलार्धित्वात् खाभित्व नाभिसम्बन्धः'› २०८० 

“नेतदल्लि, कयो ख्यः, गौणं स्वाभित्वम् इति, फ- 
लाथिंनोद्ि सा, खट तनेाद्रिषग्रते, ख, वयदुरोधात् 

अखा सप्रात्, खव्रती खत्यलुरोधात्'' भा० 

“फलवत्ता च दयति" २१. 

५स्' पल्ली पत्या छङतेन गच्छतां यन्नस धु्यायुः 

क्ावभूतस्, सङ्ञानानो भजताम् अरातीर्टिगि 
जग्ं विरजरमारभेतास्' इति दम्पत्योः फलं दृ्धंयति । 

तस्मात् अय् भावधिकतौ इति सिद्धू” शवरमाष्यम् | 

“ूद्रानीपैः ऋयक्रौतेः क परं कुषेन् पतत्यधः"? खतिः। 

ऋयनच्चपाणि ख ० प° धा० ततानि यथा] 

“क यक्ते भिकयो नेष्टो विकर कोऽपि न । पौम्णा 

बत्, पाच्चिनोवातश्नवश्चिाः क्रये शुभाः'' सुर्चि° | 

“अथ ऋयविकुयन चरेषु परस्छरनिपेध' वद्न्कंयगर- 

कयनचनाणग्रदटभाह कुयक्ते दति | कंयनचले निकुयो 

न कार्यः, तथा विकयचेः कयोऽपि न काथः, 

नन्विद्मयुकतो' विक्योनाम मौल्यं ग्ट होत्वा वस्तुद्ान' क- 

योनाम मौल्यं दत्त्वा ख्रहणं यद् येन कवः करसेव्यः 

तदाग्येग विकरयोऽपि कत्तं व्यस्तत्र॒कु.यभिकुयनचलाणां 
मामेदाढुभयविध्छहदीतुपपत्तिः उच्यते विकला य~ 

दा रुढर्तोविकुयाथे च्टद्ये तदा कथिषोऽदुन्ना ल्ब्य वा- 

बदिः वस्तु खम्ट हात्प्, चक् क्रियते, सत्कभे विकयथन्ट्- 

वाच्य यद्। ठ कुविखा क यशद र्यते नदा विकनिमू- 

लल दवय दत्वा एयक ऊतयो € वस्तु स्टहते तत्क लक, य~ 
- शब्द वाच्यमिति भत्वात् सनाभिः । थवा कचिविकेलो- 

रन्यतरख कद्ाचित्सुहत सम्म वेाडुयोवनावग्य- 

कत्व । व्यावश्यकत्वे व॒ खडइ्तगदेषणायां कानयिल 

म्बनिष्यत्तावन्येन दतीगपरेन खह्ृस्विचारमनङ्गोशय सस- 

वस्तुप्राप्नवरा वरवुखहणस्द्चिसम्भवात् तदा विकेतु- 

रेष खत विचारः। एवं च कु ुरप्यवष्यिक तव्य व- 

स्तुनो यदा ग्डहोता सम्भवेतदेष खकतू हं मन।लोच्य वस्तु- 
दानमावण्यकम् ष्टं षिचारतः कालविलम्बे तावद्र- 

व्यपाप्प्तुपपत्ते:। तद। त॒ कुयख एव शदधतेविचारः । 
मन्वे तमपि कयपिक्यनच्तजाणां 

त्तयोः परद्यरगतभिषेषो न युज्यते यथा राजद्शेन 

विद्धितनचतेभ्योऽन्यन चलेषु राजदथेनः निभिद्धभिः 

पार्थक्ये नाभिघाना- 



क्षयण न° क्री-भावे ल्युट् | क्रये “विग्यराजन्ययोः सोने 

क्रयनियम इ० क्पे नियमः । क्रो विक्र त्ोर्नियमभेदे। स च 

क्रय { २३०८ ] 

यौ दस्यति, सम" "वाक्य" सावधारणं भव्रतीति""न्यायात् 

च्यते | क यनच्चलेः कयः कायं इत्य् कतः विक्यद स्तेतन्त् 

कमं त्वात् तत्न क यत्त निभेधाभावः रव विकयधेष्वपि 

कयनिषेधाभाषः तत्न निषेधे स्म्यनच्चत्राणां सध्यम- 

त्वावगतेः कदाचित् कयनन्तत्राणां सधष्यमत्वमङ्कगेलंत्य 

विकयख षिदितख इता दुपलब्धौ तत्र छदूरत्तोमध्यमोऽपि- 

ख दास्तद्चेभ{प वाचनिकस्तन्निषेधः खतः । कयविक.यन 

चनेभ्योभिर्नत्तले ष् कयविकयौ भध्यमापित्य सुखिमः 

निपेधसख बाचनिकत्व्क्र' दोपिकायास् “यमा द्शका- 

दिद्धताशपृतते्ाः कवे विक्रयेऽत्तिशत्ताः । पोष्णाऽञ्चि- 

चिन्रान्ब्, ववातक्थाः शस्ताः कवे तिक,ये निषिद्धाः''दति 

अथ क यहे. उच्यते । ततर पौष्णः रेवतो अम्ब पः शत- 

तारका अद्धिनी बतः स्वातौ चरवः चिल्ला एतानि भानि 

कथे शुभानि विवे निषिद्धानि च सम्मतिरनोक्तौ ब" । 

न्ययोधस्तिभीदुपन हो च्छन् भक्ताय क्रयणप्रष्त्यनुसोमम् ' 

काल्यार्ौ०१०,६,३०, क्रयणम्रषटरत (सोभ) कयणादा 

रभ्य” ककः। कय ससे दम् ड । क.य्यौय कय णसखम्बन्धि- . 

दिने । “अपृ द्ध ख्यभसनावापनः कयणोयादौ" कात्या° | 

खो° १३१६,२३, आदौ कय णौबखाङ्कः'' सं° व्या° । 

नियमः "भयसता ब्मचरत् कनीयोऽविक्रौनो अक्रानिषं 

नयन् । घ भूयसा कनीयो नारिरेचीदीना दच्तावि 

दृ्न्ति प्रबाणस्" ऋ०४,०४,९, भाष्ये दितो यथा- 

“अल गये संप्दायािह्धिः पवौ रैः केचित् चोकाः 

पञ्यने तएय लिख्यने । “शर्मः यः पतिश्टहूवाति 

मन्दं पर्टोन भूयसा । स क्रोतारं पुन गेच्छद्नविक्रीतस्व यं 
५ न € सवा | इति ब्र.वन कामयते एनभूल्यदखय पूरणम् । खि 

कोता धुनर्भर्यं भयखा न प्रपूरयेत् | इनं न लभते 
५4 भ ॥ 

वस यदा विकौतञान् परा। यथास्सयभेव श्यात्तयोनं 

नर न्यथा । अयं विकुय एति समय ञ्च त् छतोभवेत् । अथ 

भत्रायेप्रेतत् खाहचर्यव ठु निशंय: | इत्ये व सयो 
र © ^~ ४५ 

ऽक्ञारि तदा मूलं पूयते । त मादादौ मया कायः स- 

नयोऽल्ने ति चिन्तयत् । वामदेवो वभीक्ञच शक् स्तोत्रेण 

भया । विक्गेखन् समब चन्द्र क॒ इममित्यु चा । 

सतचद्युच एकार भूयसा बस्मित्ययखिनि" । यय- 

मर्थः प्रतिपाद्यते कथित् भूयसा भन्न प्ठोन द्रव्येण 
कनियोऽल्पतरं बल्ल प् यल्यं धनमचरत प्रा्ोति पु - 

क्रय 

नरयन्कतारः प. नगच्छनस विक तायमर्य सयान विक्रीत 

द्तिन्रन् न कानिषं स्पततिः कामयते व्य येनोरम 
पुरुः । स विक्रोता भ्यसा धनेन कनोयोऽल्मतरं ल्य 

नारिरेचोत् क्रतवः सकाशान्न रिक्रीकरोति न भ्त 

द्यः । दोना यसमा दच्चाः समर्थाश्च वाणं-वचनः 

विप्रइहन्ति यथोक्तः क्रयकाले तैव लभनने" 

“कद्मं द्गभिनेमेनद्रः क्रौणाति ठेनुभिः यदा उनच्चाणि 

जंघनदधेनः से पनदेदत्"क° ४,९४,१०, 
“भम मदीयमिदं लभ् तजिन्द्रः घेदभि प्रौ शयिलमीभिठे शच- 
भिर्दशरंख्याकाभिः स्तुतिभिः कः कोणःत ज्यं करोति 
हे तदानी तारो युध्राकं मध्य एवमपि समयः करियते यद्ा- 

शयचिन्द्रो हच्नाखि त्वदीयान् गलत् जंघनव् न्यात् अथा- 

नन्तरभेवैनमिन्द्रः ने मद्य षुनद्दत् नदे व्याव" भा. | 

(निचचित्य वस्त तच्छ लयसमयो : समतौ भिवे ! | प्रर. 

स्मरान्नाकरणां कऋयसि्किस्ततो भवेदिति" । “क्रयरिद्धिर- 

इष्टानां युखश्चवणतो भवेत । धिपयेये तदरयुखानानन्यथा 
भवति क्रयः" सहार निर तर 

क्रयलेख्य न» ६त०। ^“ चेतादिकं कता वलयल्याक्गा 
च्ितसम् । पत्र कारयते यत्त, ज॒यले ख्य' तदुच्यते & 0 

स्पत्य क्तलत्तणे कयस् चकपल्मे (कवाला) । 

क्रयबिक्रयः पु °दि०१५। हन्दः $कथे विज्ञये च । ^स्रागम नि्गै- 
स्थानः लया इङ्धिकायाव््ौ । विचार्यं शं पशनां का - 

रयेत् कयविक्यो । पञ्चराले प्श्यरात्र प्ते पच्च ऽथवा 

गते। क्रति चेषां प्रत्य्तम्धसंस्यापनः पः" मनुः | 

"आगमनियमोपयोगादेः पणयानामनियतत्वात् अख्िरा- 

घांणां प्राने पञ्चरात्रे गते, श्थिरतराषा णां प्च पे 
गने बशिजाम्विदां प्रत्यद्ध' खपतिरःश्, रूपेणा व्यवस्थां 

(स॒ल्यसख) कृष्थीत्" क्ण. । 'यविकुयानुशयरः विवाद 
्यायिपालयोः” मनुः | कुयसद्ितोषिकुयः शा› त° । 

२कयसह्हितविकये । “देवदानवगन्धभेयक्चराच्तशपन्नगाः 1 
नासन् कुतयुगे तात! नदान कुयविक्वः" भा० व 

१४९अ० । शतद्युक्तं बाणिच्चे ^कच्यदानं तथाऽऽ्द्ान' 
वतना कुयधि्यम् । न कुब्यादयरया चाह" भि- 
ष्योभूत्वा कथञ्चन” तन्त्रसा° | 

क्रयविक्रयानुशय पुः कये विक्वे चाहशयः य्चात्तापः। 

भनक्त अष्ादपिवादान्तयेते विवादभेदे | स च हिविधः 

कौतादशयो विकौतादुशयच् । अलशयशब्द १८६४७ त्» 
ददतिः दण्या कथिक कौलतादशमश्ट् वर्धते | 

। 

| 
व 



क्रव्य [ २३०९. } । क्रव्य 

क्रयविक्रयिक्त प्* इथभिकयाभ्यगं जोषति उत् । बथिगजने 
“व्क भपिुयार् ठन" पा० कयगिक्ययन्हणं व्यप्तसमस्त 

विषवम् तेन व्यस्नादपि ठन | कूविक् तिकयिक् तेन 

जीषिनि लि°। 

क्रथो न° कथि्रोपर+ष्धो० । ऊपिशोप्रं लिक । 

क्रयाक्रथिका कयसद्ितः व्रः चाकर साये क अत- 

इत्त्वम् । कम्र अक्के च । 

क्रथारोह पु कयख कयाधमारोहत्यबर खा + रुह धारे 

घञ चतव्य चे त° । ष्टे (हाट) हारा० | 

कथिक तरिन्कुरेण जोति कुयात् व्य्ाद्पि ठन् । वथिगजने 

पव्या यतत् कथिकलोकमग णाग पगले तिव्यादि' सावः 

कय+प्रयोजमम सस्य ठन् । स्कर तरि ` "घनेन क्रयिको 

न्ति खःदकद्योपभोगतः | घातको बधचन्धाभ्यानित्योष 

` लिविषो बधः” भा० अआसु° ११५अर 

क्रय लिर कृथायव कोतारः कणोवु रतिबु्या प्रसारितम् 

क -यत् “ग्स्त ” पार नि°। कुयनिमित्तः टे 

मसारिते दव्य “कब्यस्ते सोमो राजा इति कण इत्याह 

सोमविक्यो' शत° व्रा° ३,१,२११ 

क्वण लि° क्र ड-४यदे च्टु । १स्तुनिकत्तरि “अला न हाद 

क्ष्य रेजते" ° ५,४४.६, ५क्रवण ख स्तुतिश ” 

भार भावे च्छट । र्शब्ध्करणो नज 

क्वि, लि" क.-बाण्दष्ण्, च | कव्यारे राक्षसादौ "व्यात् 

ऋविण्ण् भविनत टकम्!” ऋ १,८७,४, 

क्रविस् नश्व-दचन्लद्यरः । मांसे र्ये । “यदश्च्य क्रविषो 

मन्धोञ्स्ति'' ऋ ०१.०६२१६.,११ ˆ ्रविषः मांस” भा० 

त्य न^ क्ं्र-यत् लख्य रः । अममांसे अमरः । “स्थपटगत- 

भपि ऋव्यमव्ययरमति" मालनो०  ^क्रव्यादाः प्राणिनां 

कव्य' दुडु्धः सकले वरात्” भाग० ४,१८.२३, । मांस- 
भेदास्तद्युणाञ सखुने उक्ता यथा 

“चत अद्ध मांसयगांनुपदेच्यानः तद्धयथा-जलेशया 

च्ानपा साम्याः ऋव्यभृज एकशफा जाङ्गलाद्चेति पण 

मांसवगांत्ते वां बगौणाखतरोत्तरं प्रधानतमः | तै एन- 

दविधा ला्गना आनूपादधेति | तत्र जाद्कलवर्गोऽ- 

ष्टविधः तद्यथा-जाङ्गला विष्किराः प्रतुदा युदा 

अवोः सदाः पण्डा विलेग्या यास्यादेति | तेषां 

जाद्धम्चविष्निसौ प्रध(मतसौ ताबेण हरिणं कुर ङ्गकरा- 

लक्रलमाकश्ररभचचदंपवाषत चारुन्करद्दगमातृकाप्र्डतयो 

च्लाङ्खगका सृश्ाः कषाया तधुरा श्रवो ब्रातम्नित्तङरा- 

स्तोका द्या वस्तिशोधनाश्च | कषायो मधुरो इदः 

पित्ताष्क्फफरोगहा । संय्राही रोचको बल्यस्तषा- 

भेणो ज्वरापहः | शधुरो मधुरः पाके द्।षज्ञोऽनल- 

दीपनः । शौतलो बह्वरिम्ल्रः रगन्धिद्ेरिणो लुः । 

ण्णः ठछव्णस्तयोन्ने"यो हरि णस्तास्र उच्यते | न छऊष्णो 

नच ताच्ञ्च कुरङ्कः सोऽभिधीयते । शौता्कपित्तश- 

मनो विन्या च्टगमातुका। सच्धिधातन्ञयश्चासका 

सहिङञाऽरुतिप्रणुत् । लाइतित्तिरिकपिद्चनयसतीरवति- 

कावत्तं कनप्र वार्त पचकोरलविद्धः मयू रकरकरोपचक्र- 

कुक्क्,टसार ङ्त पल्ककुतििरिकुरराडकयवनकप्रभ्यत य~ 

स्त्ाहणा विष्किरा लघवः शोतमतराः कपाया 

दोवशमनाञ्च । संपादं दोपनञ्रोव कषायमधुरो लुः | 

लावः कट्.विपाकश्च सन्निपाते च पूजितः। र्त् 

ष्णमधुरो दध्यो मेधाग्निवरहंनः। तित्तिरिः स्दोषघनो 

खा वण प्रसादनः । हिक्घाश्वःसानिलहरो विगेषाद्गौ. 

र तित्तिरिः | रक्तपित्तहरः शोतो लघुञ्चापि कपिञ्जलः ॥ 

कफोल्येषु च रोगेष मन्द्याते च श्यते । वातपित्तहरा 

दृष्या मेधाग्निबलवङ्खनाः। लववः क्रकरा इद्यास्तथा 
चेवोपचक्रकाः| कषायः खादुलवणस्लच्यः केश्यो 

खचिप्रदः। मुरः खरमेधाग्निकग्रोवे न्द्रियकाग्ं छत् । 

ज््िधोष्णोऽनिलद्ा ठषय्रः सख दसखरबला हः । बुहशः 

ककत टो वन्यस्तइद् पास्यो सुरुस्तु खः । वातरोगक्तयमो- _ 

विष्मज्वरनाशनः | कपोतपाराबतण्टङ्गराजपरम्यत- 

कोयरिककुलिङ्म्ट हकुलिङ्गगगो ्ोडकडड़डिमाणकशतप - 

लकमातृनिन्द्कभे दाशिश्ुकसरिकावलयुलीगिरिथालद्ञा- 

लदरूषञ्चग्टहीखञ्जरीटक हारौ तदात्य प्रष्टतयः प्रतु- 

दाः। कधायमपुरा खूच्ताः , फलाहारा मरत्कराः | 

पित्तस् ए्रहराः शोता वहन, ताल्यचेसः । सपैदोषङ- 
ररतेषां भदपशो मलेदूष्कः | कधायस्तादखवणो युरुः 
कालकपोतकः | रक्रपित्तप्रशमनः कपायप्रिशदोऽपि च| 

तिपाके मधुरञ्चापि गुरुः पारावतः स्मृतः 1 कालिङ्ग 

सधरःच्जिग्धः कंफशुक्रविवङ्खनः | रक्तपित्तहरो वेध्म- 

कुशिङ्खस्तिश्ुक्रलः | सिंहव्यात्रहट कतरच्च. ची पिमा 
ङाँर्टगालरूगेवा रकम्रश्टतयो गुद्धाशयाः । मधरा 

गुरयः स्िग्धा बल्या मारुतनाशनाः । उष्छवीय्यां ष्टिम 

नित्य नेत्रगुह्यविकारिणाम् | काककङ्ककररचाषभास- 

शशघात्य ल कचिद्विष्यन्टभरपरष्टतयः प्रसहाः। यते 

सिंहादिभिः शवे घमामा वायस।दव्रः। रसवौदयं विपा- 
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के विर्ेषाच्छे.प्णि ताः मह् म्षिकडटच्शायि- 

कावकुशपतिधाखयानरप्र्टतयः प्खंद्टगाः। मधुरा 

युरवो इ्या्च्ष्याः शोषिखे शिताः | खटटसलएरोषाचच 

कासाभैःद्वाखनाशनाः। शवाविच्छलयकगेःधाशशटषद् शलो- 

पाकलोमश्करखं कदलोष्टगप्रियका ऽजगरसपेम्धिकनङल- 

सद्ा्भ्व प्र्टतयो विलेयाः | वर्चौमूत्रं सहतं कु- 

रेते बोषे* चोष्णाः पूवं वत् खादुपाकाः । वातं इन्द् : 

से्रपित्ते च कुवयं: स्तिग्धाः कासश्चासकार्टा पाच । 

कषायमधुरस्तेषां शशः पिनकफापहः | नातिशोतल- 

वीर््यत्वादाते साधारणो मतः| गोधा विषके मधुरा 

कयायकशुका स्मृता । वातपित्तप्रमनो इ "हणो बल- 

वद्धिं नो । शल्यकः खादुपिङ्गो लघुः शतो विषापहः । 

{प्रियको मारुते पथ्योऽजगरस्वशेसां हितः| दु्नाभा- 

निलदोष्त्नाः कभिद्रूषोविषापद्णाः । चच्च्ष्यरा मधुराः 

पाके स्था मेधाग्निवद्ं नाः । दरदीकिरा दीपकाच्च तेषष्णाः 

कटुपाकिनः । मधुराञ्चातिचच्य,षतराः ष्टटविणम्त्रमा- 

सूताः | अओश्वाञ्चतरगोख रो टुस्तेरभ्वमेदःएच्छकप्रष्टतयो 

याम्याः | याम्या वात्राः सर्वँ हाः कफपित्त- 

खाः | सुरा रसपाकाभ्यां दोपना बलबद्धंनाः। ना- 

तिभोतो गुरूः च्जिग्धो मन्द् पित्तकः ख.तः । अगलस्व 

नभिख्धन्दौ तेषां पीनसनाशनः | "हणं मांसमौरभ्व' 

पिरदे श्चावदहं शु । भेदःपुच्ोद्वं टष्प्रमौरणभ्वसदशं 

गुणौ: | श्वास्कासप्रतिशग्रायविषमज्चरनाशनम् । चमा 

त्यग्निद्ितं गव्य' पवित्रसनिलापद्मु । द्यौ रभ्डवस्चलवणं 

भांसमेकशणोद्धवम् । कल्पाभिखन्द्ययं वर्ग जाङ्गलः 

चषठदाद्तः । दूरे जनानलनिलया दूरे णनीयगो चशीः । 

वे खगा विद्धा ते ऽस्याभिखन्द्नो नताः। च 

तोवासुनच्ननिलयाः सभीपेदकगोचराः। ये ष्टगाय वि- 

द्धाय महाभिखन्दिनसतु ते। आन् पवगेस्तु पड्विघः 

तद्यथा क्रूनचराः इवा: कोशस्थाः पादिनो मत्पया- 

स्ेति। तत्रे गजग7यमह्हिषसरुचमरद्मररोच्ित 

वराह्खद्भिगोकण्पं क लपुष्छकोन्द्रनयङ्क,र एग वय ष्टतय |. 

करूलचराः पशवः | वातपित्तहरा दष््रामधरा रस 

पाक्योः। शीतला बलिनः स्जिगधा सवलाः कफवद्धं 

नाः | विदछ्क्चणो लेसनख वी यौवष्णः 1 चदरूषणः । खा - 

ह्स्र नवशस्तेषां गजः श्लो द्ानिलाप्हः । गवय त॒ 

सास दि च्िधः मधुरकामजित् | विपाके मधर 

कापि व्यवायख त॒ बद्खंनम् 1 द्िग्धोष्णमध् रो यरो 

सद्िष्सतपणो गुरुः । निद्राए'स्लबररून्यवङ्ध नो सास 

दारित । रुरमांसं समुरं कणागाहुरसं ख, तम् । 

वातपित्तोपशमनं शुरु शक्र १यद्खं नम् | तथा चमरमांसन्तु 

्िगध मधृरकासंजित् | विपाके मधर चाप वातपित्त- 

प्रणाशनम् । इ्टमरस्य ठ मांसञ्च कषायानुरसं टतम् । 

वातपिन्नोपशम गुर श्रक्पिवद्धं नम् \ सलेदनं हं 
इष्य शौतलं तपणं गुर । क्िग्ध' ्रमानिलरं वारा 

षलवङ्ध नम् । कफन्नः खद्िपिशितः कघायमनिलापडम् । 

पित्र पवित्रमायुष्यं वदुर विष्धत्षणम् । गोकणे- 

मांसं मधुरं स्जिग्ध खदु कफावहम् । विषाक्ते मधृरद्धाभि 

रक्तपित्तविनाशनम् । ₹हंरुसारसकौ द्चचकधाककुररका- 

दम्बकार डव जगे ष ञ्जीवकवक वलाका एण्ड रीकञ्जव शरा री- 

खखनन्दौ खख्ठमह त्को एका चान्तम“ज्ञक च शुक्ता्तएव्कर- 

शायिकाकोनालकास्व. कुक् टिकारेषरावच्े त चर णप.श्तयः 

कलवाः संघातचारिखणः | रक्तपित्तहराः शीताः 

ज्जग्धा श्ष्यरामरच्छितः । खरमलप्रोणाञ्च भुरा रस- 

पाक्योः। पुष्णमक्षरः क्लिग्धः स्वरं वलप्र दः । 
इ'हणः भक्रलस्तण्णं हंसो मारुतनाशनः। श्ङ्ुगडु- 

मखशुक्तिशम्न्कभह.कप्रष्टतयः कोशस्थाः | कुमकुञ्मीर- 

कर्कटकलष्णककं टकशिगुमारःष्टतयः पादिनः । चडक्- 

सदयः खादुररुपाका मरन्न,दः । शोताः ज्लिग्धा हिताः 

पित्ते वचैखाः शेग्रवदधं नाः । एष्णकक कसो वलयः 

कोष्णोऽनिलापद्हः | शक्तः सन्धानछत् खषटविणर्लोऽनि- 

लपित्तद्धा । म खास्तु दिविधा नादेयाः साशद्राश्च तन्न 

नादेयाः \ र हितप.टोनपाटलाराजैरववर्भिगोमत्ख्य- 
छष्णमत्खवागु्नारख्रलसहस्तरद द्ःजष्टतयो नादेयाः | ना- 

देया मधरा मत्ख्या गुरवोमार्त्गपड्ाः | रक्तपित्तकरा' 

चोष्णा दषाः सिग्धाद्यवचेसः  केणायालुरस्ते घां शष्य- 

शेवालभोजनः । रोहितो भारतद्रो नाव्यं पित्तवो- 

पनः | पाठीनः केद्मलो एषो निद्रालुः पिश्तिश्नः| 

दरण्येदश्पित्तन्त॒ कुष्टरोगः करात्यसौ । रलो ठ"हणो 

दष््रः स्तन्यस प्रकरस्त५। । सरसडागसखम्प ताः र्गाः 

स्वादुरसाः खछताः । महाद्देष्ट॒ बलिम रूक्छ ऽम(खटबलाः 

ताः । तिभिमिद्धि्लिकुलिशपाकभनखनिरार कर्मन्द 

यारलकमक्षरगररकचन्दरकमद्ाभीनरा जीवपर्टतयः सा- 

शटा: | तासद्या गुरवः जिग्ा मधुरा नातिपित्तलाः | 

उष्णा ब्रातहरा इषया वस्थाः स ्रबह्नाः । वला- 

बहा विणे सांसाशचत्वाद्यसद्रजाः । तेषामम्य. 



क्रव्य { २३११ 

निलन्नत्वाज्चौ रणौ पदौ यणोत्तयौ । स्तिग्धत्वात् स्वाट- 

प्राक्त्वात् तथोबा्या युणोत्तराः| नादेया 

मध्य यश्जप्प् च्छाखचारिणः | सरस्तङाणज्ञानान्तु 

विशेषेण शिरोलषु } ऋद्रर गोचरा यस्मात्तस्ाइल्योदपा- 

नजा: । किचचिन्याक्वा भिरोदेशमत्यथे' युरषस्तु ते । अ- 

स्ताद्गरवो न्ञया शत्षवाः सरङिजाः ख्डताः । उरोवि- 

चरणात्तेषां पूर्वमद्धः' लघु टतम् । इत्यान्पो महाभि- 

खन्दिमां सगो व्याख्यातः | तत्र शुष्क पूतिव्याचितविष- 

स्प हत दग्ध विज खं लशबारानामसात्य चारि यां मां- 

सान्यभच्छाणि यखःदिगतव्यापच्चापहतप्रिणतःल्पासंप्- 

खं वीयं त्याहोषकराणि भवन्ति । द्रोचक प्रति- 
श्याय' र शुष्का प्रकीत्ति तम् । विषव्याधि हत" ष्टनयु , 

वाल छर्दिंञ्च कोपपरेत् | कासश्वासक्षर इद्घ॒त्रिदोष 

व्याधिद्रषितम् । छिन्नखत्क्ते शजनन' छथ वातप्रक्ोपणस्। 

रुम्योऽन्य षाचपादेय सां सनिति । स्त्र पवष्मादेषु एल।सो 

विहङ्ग ष महाशरौरोष्वद्यशरौरा अलखशरोरे ष, महाश- 
सौराः प्रथानतसा रमेकजातोयानां मद्धाशरोराः प्र 

स्थानादिङ्लत' सांस्ख युरुलाघवसपदे 

घतुषत्तरो- 

घानतमाः | 

च्ामः तद्यथा-रकादिष् शुक्रानेष 

त्तर गुरूतरास्तथा स र्थिकन्धक्रोडशिरःपाद्कर- 

कटी चम्मं कालेयकयलदन््रासि | थिरःसकन्ध' कटी- 

ष्टः सकश्यनी चा्मयत्तयोः । युरुषः विजा नौ याद्ञान- 

बस्तु यथोत्तरम् । स्य प्राखिनो देहे मध्यो गुरुरुदा- 
ष्तः ५ पूवभागो यरः पु खामपोमागसु योषिताम् । 

उरोखी3" गिद्ङ्ानां विषेण गुर् ख,तम् । पत्तोत्- 

च्ेपा्यमो दिशो मध्यभागस्तु पलविणोभ् । अतोव खक 

भासन्त विहङ्गानां फलाशिनाम् । हणं मांसुमत्यथः 

खगानां पिशिताशिनाम् । मतृद्याशिनां पित्तकर वानघु 

धान्बचारिणास् । जलजान्.पजा सास्याः कव्यादेकथ- 

फास्तया | प्रस्ह!विलवासाथ् वे च जाङ्कलसं्ञिताः। 

परतदा विष्कराश्व कववः श॒ .यथोरूरम् । अ्प्ाभि- 

श्न्दिन्ं, यथापेमतोऽन्यया | प्रमाणाधिकरास्तु 

सखजातौ चाल्यसारा चुरवञ्च | सप्राणिना सवेशरोरे- 

भ्योणे प्रधामतभा भवनि यह देवन्ति नस्तानाद्दोत 

प्रधानकाभाभाषे मध्यमवयसरकः साद्यरपलिषटखपादेयं 

मािभिसि- ; भवति चोल । वयः यरोरावयवाः खभाषो 

धानक; करियाः । सिद्धः पमाणं संस्कारो माला ऋश्िन् 

धरीचिता 

 & {4 

क्रव्या 

कव्यघातन ए कष्य कयाय चात्यतेऽसौ हन-खायै 

खिच्-क्णि ल्युट् चदय ६० शस्टगमातरे 

शब्द् च° | क्रव्याधं घातयन्ति घाति-ल्य | भांसाशवातकेः 

शर्परे सटगभेदे “यत्र निपतितं पुरुष" कव्याद्। नाम 

स्रवस्तः र्ये ण घातयन्ति भाग ५।४६।१५ तख त- 

थात्वोक्तो : “कव्ये ण निनित्तेन सांसाथेम्” चीधरः 

क्रव्यभुज. इ० कव्य भुङ्क्र भुज किन् । ;कव्याटे रासे 
२कव्यादे ररद््पे स्टगमेदे च “ससेन्धवः क्रव्यभुगेणमांस 

योहि तः ससर्पिः समधुः षटाह्ववः" चद" । रमांसभो- 

क्र, माले ति° | 
कव्याद् पु" कव्य सांसमच्ति अद्-किप् । १रा चसे र्मांसा- 

शिनि विरभेदि*“कुब्याद्गणपरीौवार्धिताग्निरिव जङ्ध- 

मः । रघुः"कुव्यादः ्टरादयः" नक्षि.“ कव्ये ङ्ग इतखा- 

न्यः"? मदः -कव्या्धः व्याघादिभिः'” इन,“ “ खण्ट ̀  

गालखतर्द्ो साम्बः कव्याद्धिरेव' मु" च रेशवदा- 
के अ्निभेदे “अपाग्ने ऋअश्नमामाटं जह निष्कंव्याद्' 

शेषद्व्ययंः वा कामाद् येनेदं मठुष्याः पक्ताऽञन्ति चथ 

येन रपं दहन्ति स कव्याद् रएतावेवेतदुभावतोऽपङन्ति"” 

शत° ब्रा १।२।१।४। “हे अग्ने | गाहेपव्य । यमा- 

दमग्निजपजह्हि परिव्यज तथा कबव्यादमम्नि' निःसेध 

निःेषं दूरे गमय" वेददौ° “योऽग्निं कव्यात् प्रविवेश 

यो ग्टहस्' ऋ° १०५१६१० कृब्याद्योनिप्रा्िख्च गुरुत- 
दखगसनमद्धापात कावशेषवतां सनृक्ता यधा ^ तृयुलम- 

छतानाञ्च कवपरादां दं ष्णा तथा । ऋ रकम सताञ्व 
शतशो शुरूतल्गः” 

क्रव्याद ए ऋव्यमत्ति अद्-अण उप स. । राच्चे रमांस- 

भोजिमात्मे बि० स्तिया टाप शिऽको °| “क्रव्यादः शव- 

7 '” विधानपा० ५०० उक्तो श्बङ्किभिद् । 

वद्धे ख .कव्याद्' भा खा०७अ० भयुणा सतभच्तत्वे 

शापे अग्नप्रे दत्ते तेतूरपरिद्णाराथं शवद््पकव्यादनादक्तम् 

“कथं देवशो भूत्वा यज्नभागासभुकत तया । तभुक. सवे" 

लोकेषु शत्र भचत्वमेष्यति” इव्युपकुभे “लोकानामिह 

स्वेषां .त्वः कत्त खान रएक्षच। त्व धारयसि 

खोकांस््रीन् कियाखाञ्च प्रवकः । ख तथाङकुरू् लोकेश : 

नोच्छद्धेरन् यथाकियाः। कछदेवं बिमृढस््वमोखरः 

सन् छताशन } | त्व. पिव सद्ा कोके सव्व भतगतिश्चः 

| .ख.त्व सव शरीरेस,, सव भन्तत्वकेयसि', अपरानि 

द्धि गोयास्ते उषे भोच्छन्ति ता: शिखिन् ! ।क च्यदा 



क्राथ 

च तनुर्या ते ख स्यं भ्यिष्यति । यथा वय शुभिः 
स. सै" शुखि विभाव्यते । तथा त्वद्धि भिर्दग्ध' सवै 

शुचि भविध्ति । स्वमम्ने | परमं तेजः खप्रभावादि- 

निगेतम् । खतेजयेव तं शापं कश सत्यश्टपेविं भो ! । 

देवानां चात्मनो भागं ब्टहाख त्वं छखे इतम्" । 

कव्या च्छन्द दरति शत° व्रा" वाक्येन ग्वे द्वाक्येन च 

लद्य कष्पदार्पतारणसक्तम् । ““कब्यादमम्निः परह्िणोा- 

नमि दूरं यभरान्नो गच्छतु रिप्रवाहः । इद्ेवायभितरो 

छलानवेदा देवेभ्यो ₹व्य' वत प्रजानन्” छ ०१०,१६,६.भा० 

खाह्हिताग्निमरणे एतदादिके दे कचौ कौपास- 

मोदासने विनियुक्त तन्न प्रथमायाः पूष्बाइ“न दचिण्ां 

दिशि चत्व्यथाद्ावौ पाक्षनाग्नि निरस्यति उत्तरे शा- 

निनिक्त थभादतते । “कव्याट्ं कव्यमामिषं तद्तौति तोत्र- 

मम्नि' दूर विप्रज्ष्टो देषे प्रहिणोमि प्रगमयाभि | रिप्र 

पापं त्ख वोढा सोऽग्निः यभरान्नौ यमो राजा येषां 

लान् यभराजकान् प्रदेणान् गच्छतु प्रापत् अथ शा- 

न्तिकम्मरथे उपासने इतरः कंव्यादादन्यो जातवेदा आअग्नि- 

रिषे देये देवेभ्यो देवार्थ इव्य' वहत" भाष्ये दच्च 

पश्विभदेरे तथाग्ने: प्रक्ेपोक्ती : | ४मांसभच्तके बटगभेदे 

^‹बन्न निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम र्रषस्त' कल्ये ण 

चातवन्ति"” भाग ५,२६११५., । 

कब्याद्ाच व्याघदयस्तदोनिप्रा्चिञ्च अभच्छभ्चयपा- 

पात् भवतीति भदनोक्तं “ह्ला भवन्ति कष्यादाः 

कमयो ऽभच्छभच्चणात्'" कब्याद्ा व्याघ्रादयः ब़ञ्च,* कव्ा- 

दिनृप्श्टतयो्यनन स्त्रियां ङोप् । 

कुशि मामधादः शं करोति खिच् तोर | कुणयति ते 
ऋचश्शत् त । क्त षितः ।*कुथितं शरीरमथरोर थर,” 
मारः । कऋरथित रंशोशतम् । 

कथिमन् ए शशस्य भावः ठङ्ा°्दमतिच ऋतोरः | काणे 

“ चभ्व,वां कशिमशालिनि मध्ये" माषः | 

कशिष्ठ लि अतिशयेन संशः इन् कऋतोरः । ऋतिशय 

शे । ्ैयचन् । कथयम तलना लि° । स्तिया ङोप् । 

कालि" कम्-पिट. भख्ात् । क न्तरि उद्धिः । 

जुकचिक लि° कुकचः करप ततृक्कियया जीवति ठक् | 

करपत्मक्ियोपजोषिनि (कराति) । “मायूरकाः काकचि- 
काः वेधकार्चकास्तयः'' रामाऽअयोध्याकाणड ट३अर 

क्गाय ए" कथदेशानां राजा अण् । }रा्ग्रह्ावतारे दशि- 
वापथेदवरे पेदे "सङन्ठ इपुभे यनद विंशे नद 

{ २३१२९ । क्रान्ति 

मदनम् । स साथ दात विद््याता न्व मनुजाधिपः" 

भा० आख ६७अ० । ^तमन्वयुन्डं पाव दि्ापथवासि- 

नः । काथोऽ"शुसान् तवां च वेणदारिव वीर्यवान्?" 

हरिवं* {१८अ०] २रामसषेना पतिवानरमेदे च “नलनौोला- 

द््दकाथेन्दद्िविदपालिता । ययौ छमहतौ सेना 

राववद्छायेखिधये" भा० व° २८० । श्नारभेदे ““्ाद्ः 

कायः शितिकर्ठोखतिजास्तथा नागौ चकमन्द्ातिचर्डोौ"” 
भा सौ० ४अ^ । कथये घञ् | धमारण पुर हमर 

क्रान्त षच््ी कम-कत्तरिक्ञ। !वोटके स्तियां जाति- 
त्वेऽपि रूंयोगो षधत्वात् टा । कम्पं ि-क्र | श्थाका- 

न्ते श्श्माख्दे च लि° कान्तं रचा काञ्चनवप्रभाजा" 

माघः ““ऋशवकान्ते ! ^“ रथकान्ते ! विष्ण कान्ते ! 
वचन्धरे !*” च्ञानमन्तरः । ४पादेन्द्रिगे न° । ““मनसौन्द् 
दिशः चने कान्ते विष्णु ̀  बले हरम्" सहः ““कान्ते 

पादेन्दरिय" कु, भावे-क्त । ५कसणे न° । ठदभिहि- 
तो भावोद्रव्रवत् प्रकाशते" इयोः ६कुमण्कम्् फि 

न° “विष्णोः कान्तमघोतोभे लोकाः विष्णोरकस्' 

विष्णोजिकान्त' विष्णोः कान्तस्'" चत° ना ५।४।२।६। 
क्सैरिक्तं | ऽ हत्यां स्त्री राजनि० रतीति लिश्क्रान्तदस्दै 

कान्तदभिन् नि°्कोानमस्मद्धाद्ो न्द्रिय वि्तासतिक्रान्त' वस्खु 

भूलादि सर्ववस्तु दष्ट" शीलमख्य डश शिनि । !अनोतादि 

वस्तुद्रट रि २सग ने अधर न°कविशब्ट १८३१ एष्यम् । 

क्रान्ति स्री" कुन-भावे क्तिन् ।१पादपि्केपे रशतौ च हेः 

ऋयनश्चब्दे २२९ ४ण्द्शिंते क््योतिषप्रसिद्धो खपमणब्दार्ये- 

तलनाचुक्तभपिकः ० सि° रङ्कनायाभ्यां दर्िंत यथाः 

“नल बोरे इत्ते ्ादशरागयीनां सत्वादन्वथा चक्कला- 

ज्पपन्ते रित्यत्र कडत्ताभावात् कथं राश्ङ्कनं १राथिविभा- 

गालुपपत्तिञ्च अन्तरालभागखाकाभा्मक्त्वादिन्यतो ट्त 

कथनच्छलेन पूरवाक्ञ' स्य्टयन् गयं स्ह, भगव्यभोगं 

करो तीत्या इ" रङ्गः“ । ^श्रयनादयनं चेव क्वा लि क् 
तथाऽपरा। कान्िखजन्ना तवा व्यं ; शा प्यति भाल- 

यन्". सि०| “ख्यनख्ानमारभ्यायनं परिव्पन मद्यन- 

स्यानपन्तम् | चलार व्ारन्तरसमावन्योर्भिश्नायनस्थाननि- 

रासाैकः। खपरा गोले खाधारडत्तप्रमाश्वा ए तद्ध्था क्षा 

वथा राग्यद्धभराेख | रएवक्ञातोऽम्यंमागेष्भवच्छे दायकः । 
तिथेक् उक्त साहकारविरचचादकारा कान्विश्यत्ता क. 

भथ कन्तिः ष्डभममभोगन्नानाधः इतं तेद्धअन्नसपक- 

दिनम् । आअद्चनविषवदुद्यस श्च कान्िशत श्षादधराण्डः 
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ङ्कित गोते निभन्धयेदिति वात्पर्याधैः । भासयन् सुव 

नानि प्रकाशयन् सम् सः खष्यं : | एतेन चन्द्रादीनां नि- 

राखः। सदा निरन्तर नया कन्तिसजन्नया कच्चया प 

यौत सखशक्तयरा गच्छत् भगणपरिपूतिभोगं करोति ।ख- 

यं गचक्ुरोषेन नियतः कन्त कल्सितमिति भावः । 

नच चन्द्राद्याः कुन्नितते कुतो न गच्छन्तो त्यत आ इ'"र ङ्ग” 

^“चन्द्राद्याञ्च स्क; पातै रपमर्डलमाश्ितेः } ततोऽप- 

शष्टा दशृन्ते विशे पान्त ष्वपक, भात्" सू* ५“चन्दरादयोऽकं - 

व्यतिरिक्ता सहाः खनेः खकोयेः पातेः पानाख्य रेवतेर- 

प्रभख्डलं क न्तहत्तमाचितेः खस्वगो लस्थानेऽधिषते - 

स्ततः कानि नान्नगे तय हभोगस्यानादित्यथेः | चका- 

रादिक्ते प्ानरेणाप्रशद्टा दक्तिणत उत्तरतो वा कथिता 

भवन्ति । च्तः कारणग्द्पकमात् क.न्तिटततान्तगे तख- 

भोगस्यानादित्य्ैः । दणत उत्तरतो वा विक्तेषान्तेश 

गेःखतागतविचेपकलासस्यानेष॒॒भस्यजनेह शयन्ते । त- 

शया च कन्तिटत्त यथा पिघवकगङलेऽवस्वितं तथा का- 

न्ति त्ते पतस्थाने तत्षडभान्तरस्याने च लग्नश्क्तप्रम- 

वि्तेपक्रला भिसच्तिभान्तरस्वानादूध्वांवःकमेण दच्ति- 

शोत्षरतो लग्नः च ठत्तं विच्चेपन्तं चन्द्रादिग्रयत्तुरोधोन 

ख सख" भिन्न कलपितं तत्र गच्छन्ोति माषः" रङ्ग 

कान्तिस्धरताप्रकारश्च सृ सिररङ्गनाचाभ्यां दितो यथा 

“इअ दिनरालिमानन्नानाथं चरानयनं विवच्तुः प्रथमं 

बडपयुक्ां खष्टकरान्तिमाह” रद्ध, “विच्वेपापक्रमैकत्वे 

ऋन्तिविं चोषसंयुता | दिग्भेदे पिता खषा भास्कर 

अयथा गता'” ख. सि 

“यद्य खख स्प्टक्रान्तिरमीरटा नख य्खौयनां शसं 
कतस्य भ. जजदातः परमापक्रमञ्चे त्यादिना क्रान्तिरय- 

नांगसंङतस्हगोलदिक्षा न्नेया | तद्य विच्तेपोऽपि 

सूरवक्रप्रकारेण पातोनगोलदिक्रो ज्नेयः। गोलस्तु मेषा 
दिष्ट कशत्तरस्तु चादिषटकं दश्चिणः । अथय शरक्रान्त्यो- 

रेकदिकशत्वेन ऋन्तिः कलाद्या कलात्मकनिचते पेण 

युता तयोदिंगन्यत्वे क्रान्निवििं ् षेषोण वियुताऽन्तरिता 

शओेषदिक्ता स्पष्टा क्रान्तिः खात्। नतु खय्ये ख विन्तेषा- 

क्षावात् कथं अष्टा क्रान्तिक्नेयेत्यत श्राह भासछरस्येति। 

च्हव्यंस्य यथागता पूर्वागता कऋरान्तिरेव खखष्टा क्रान्तिः | 

अत्रोपपत्तिः । विषटबह,्ताट्सहविभ्ठकेनद्रपश्यं न्' याग्य- 

त्तरं वान्तिर श्यश्कान्तरिति तयोरेकदिकषत्व तद्योगत- 

व्ननर;, भिन्नदिक्स्व तद्नरभितनर्तंरमिति। अल 
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रख क्रान्तिसंस्कारयोग्वत्वसम्पादिको कियो लोकयमभ- 

यात् खलम न्तरत्वाज्चोपे चिता भभवता छभावना । अन्यधा 

शरण्य भर वाभिचखत्वे भगवडुकरभायनटृकम्मं कथमव्या- 
हतं सखादित्यलम्“ रङ्गनाथः | 

रद शकान्निवथेन  दिनरालिभेदः ख* सि° रङ्गनाथा- 

भ्याम् “हानि सदा वामं स्राद्रविभागयोः” ईति 
दिनरान्वो हानिष्ड्ली सराचरविभागरयोभवत इत्य् प- 
क्रम्य विशदीरत्य दर्शितो यथा 

“मेषादौ दु सदा दङ्डिरुदय॒त्तरतोऽधिक्ञा । देवांये च 
लपाहानिविपरीव' तथाऽऽधरे । दलादौ द्युनिशोः 
च्यडद्बो तयोर्भे । देशक 1न्तिविथाच्चिव्य' तदिन्नान पुः 
रोदितम्" ० ̂ मेषादौ भड्भे उदगुत्तरगोले छे" सति 
उत्तरतो यथोत्तरः सदा यावदुत्षरगोले देवां ये जभ्व दीपे 
$धिक्रा, यथोत्तरमधिका ठद्धिनिरच्षदेशोयदिने.। ठजा- 

` राद्ययोत्तर' ययं ख्योत्तरगमने यधो त्तर" द्नि इदः 
परमोत्तरग्र मनात् परावत्तेते | यथोत्तरं न्यूना शद्िरि- 
व्यधेः । चपाहानी रात्रे रपचवः | चः सुद्धे । आ- 
रे सष्द्रादिदेचिखभागे तथा दिनरात्र्योः चयी षि- 
परोतं व्यस्तम् । दिने इानोरालौ ददधिरि्यधैः । त- 
लादौ षडे दचिणगोे खे" खति तयोजेभ्् हीपसखदरा 
दिदचिणभागयोदिनरान्रमरोरुभे दे चयदद्धी उभचयाप- 
चयौ वासं व्यलम् | अयमथेः जम्ब दिनरालमो- 
अत्तरगोलस्यदञ्धिच्चयकभेण चदन स्तः | सष्द्रादि 
दक्षि्यभागे दिनरात्रयों दियते स्त इति । भलत चय 
इङ्खः कियग्वितत्वभित्यतः पूर्व्याक्गं सखआआरयति देश- ` 

क.न्तिवशादिति। तदिन्नानं तयोः चयडद्गयोज्नान ` 

सद्धयात्तानं नित्य॒ प्रत्यहं देशक.न्तिवश्ात् | देशप- 

लभा क.ान्तिरेतदुभयानुरोधात् षरा पूैखगडश्छटाधि- 

कारे ̂ कनिज्या विषुवह्धललो च्ितिज्या दाद्शोद्ध, ता । 

न्रिज्यागुणाहोरात्राधं कर्त्रा चरजासरः“ | तत्कासक- 

मित्यनेन दिनरान्रमोरधः उक्तम् तद्दिद्ु्यं दिनरा- 
लयोरिन्यथेसि्म् । अलोपपन्तः । निर्देथे व 
इयलसम्न्षितिजटत्तं तन उत्तरभागे खसख्यान च तिजं 

खभ गोलमध्यस्वशचत्तरभ्, वादेधो दश्ि्घ्र वाञ्ञोञ्धमित्य ^ 

उन्तरगोले निरज्क्षितिजादधो दचिणगोल ऊध्वं मिति 

पञ्चदशवरटिका निर शदे शदिना्ध' कितिजान्तर र पचरेख 

गोलक मेख युतहीनं दिभाधे' रात्रं" च विपरोतम्| 

एवं दशि वभागेऽभीदरेचे वितिजछसरश्रवाइञजतं दद्निय- 
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शरशचतभिति निर्षितिजान्निर्क्विनिजं गोलक भे- 
णोध्वघ इत्य तरभागादयस्तम् । आथोक्त्धावधिदेशं 
विवतुः प्रथभं तदुपयुक्तानि क.न्त्य-थयोजनान्या इ" रङ्ग° 

^शभृषत्त क.ान्तिभागन्न' भगणांशविभाजितस् । वा- 

प्रयोजनैर्क व्यक्ताद्याय् परिस्थितः” ख०सि° । 
“भृढत्त भूपरिधियोजनमानं प्ायुक्तमभौटक न्त्य सेशं गितं 

दादथराशिभानैः षष्टधिकशतत्रयमिनेभेक्त' रुखखयोजनेः 

छत्व शर्य उपर आक्षाे स्थितो वतमानो दक्षिणत 

उत्तरतो वा याति गच्छति | क.ान्त्यभावे त॒ निरच्च- 

देशोपर्यैव परिभ्वमति । अत्रो पपत्तिः । निरचदेणन्छे- 

सोरत्तरदच्छि एायाभिषठखं द्यः क.न्त्य नैच्छत । 

लद्योजनद्नानं त॒ भगणा से पै पद निर चरेशस्छ, टभृपरि- 

धियोज्ञनानि तदा कन््यओेः कानौ चनु पातेनेतय,पपन्न 

म् । अथ दिनमानानयनगखितस्यावधि रेशन्नानं शोकाभ्या- 

साह" रङ्ख° | ^परमापक, मादे योजनानि पिभोधयेत् 

भृटत्तपाद्ाच्छेषाणि यानि ख्युर्योजनानि तैः। अयनान्ते 

विलोमेन देवाञ्ुरविभागयोः। नाडङ़ोषटया सलद्ह- 

्जिशाप्यस्िन् सदत् नथा" सू° स ° ५परमक्न्तिभा गाच्चत- 

्वि'शन्डितात् एव पूर्व करोत्या योजनानि जातानि । 
भूपरिधेः पूर्यीक्तख चतु शात् परिवजयेत् | अवथि- 

टानि यानि यत्सद्खाभिनानि योजनानि भवन्ति तेयो 

जने वा छठरविभामयोर्भिरचदेशादुत्तरदकच्िणप्ररेश्यो्यौँ 

देशौ तयोरित्य्भेः । अनयानन कन्तरदक्षिणायनसखन्धौ 

ककादिश्य द्र्य दक्तिणोत्तरायनसन्वौ भकरादिख्ये 

सथ्य विोभेन व्यचासेन सकशटेकवारं नाडोष्टा षटी- 

घट्रा्रिनमानं भवति । अअरस्जिन्गे ताङओे देशे ठजिन्ने - 

वायनसन्ध सन्ने सलटेकवारं तथा ष्ररिषटीमिता विलो- 

मेन राल्िर्मयति | अपिशब्दो दिनेन सख्याः । एत- 

द्क्तं भवति-ककौदिस्थे सूर्ये निरक्तदेशादत्तरतदयो ज- 

नान्तरितदेे पट्टि वटीसितश्द्न' तदद् निर्देणादच्छिण- 

लद्योजनान्तरितदेओे षष्टिघटौश्मिता रर्लिः | मकरादिस्थे 

स्थे तादशोत्तरभागे पष्टिवटीनिता रालनिदच्छिषभागे 

तादे णट्िभिनः दिनभिति। ऋल्रोपपत्तिः--परभका- 

न्तियोजनानि भटत्तचतुधोंशयोलनेभ्यो हीनानि । नि- 

रचदेशात् घद्धितयोजनान्तरितो यो टकषिणोत्तरटेशस्त- 

खानक रोदि णोत्तरास' के परमक्न्नियो जनान्- 
रिनम् । अतस्तत्र नम्बांयाञ्चत॒वि तिः पलांथाच्च षट 

चडिरितिं | तद्भगै कनिश्तान्कार' च्ितिजमित्ययु- 
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नान्ते पञ्चदशवटौभितमह्ोरातर्ट तचतुभा गखख्ड' निर. 

तद् शक्षितिजयोरन्तरालद्प चरमत उक्तरीत्या दि- 

नावे" रानयरै' वोक्तरोत्या यथायोग्य" नरिंथत् तद् दिं 
ष्टिषटौमिततन््ान' गणितरौ योपपद्चम् । युक्त" चैत- 

म् अयनान्ताहोरावडन््धौकख तत्चितिजप्रदेश एक- 
त्नैव संलग्नत्वादुद्धिधा स लम्नत्वाभावात् प्रव्श्चमित- 

स्यं परिवर्तं पत्ति; षटिषटीभिदंशनमदशेनं यथायोभ्य' 
नङ्गोलस्थित्या प्रत्यच्चिदभेवेति | अथोक्तदिनरालि- 
मानगणितं तदबधिदेशपरयैन्त' दच्तिणोत्तरभागयोन मे - 

, द्याह" रङ्ग" तदन्रेऽपि षटटयन्ते चयर्डधौ अहर्गिशोः । 

परतो विपरोतोऽयं भगोलः परिवत्तं ते" ० ““तद्न्तरे नि - 

रच्चदेशोक्राशधिद् शयो रन्तरालद्िणोत्तरविभा गदे शे घ- 

द्यन्ते षष्टि वटीमध्ये यङो अपचयो पचयाठक्तरीव्या 

दिनराब्रयोर्यथःरेम्य' भवनः । परतोऽवधिटेशादसिम- 

दे द्षिणोत्तरे देत्यदे वस्याननिकटे ऽयं प्रत्नच्लो भगोलो 
नच्चत्राद्यधिष्ितो मूर्तौ गोलो विपरीतोऽवधिदे शान्त ` 
देशसम्बन्धौ ग खितपिद्धा परवत्तते भ्वमति | तनोक्त- 

रोया दिनरावरयोधं इिच्वयौ न भवत इत्यर्थः । लिच्या- 
धिकाराञ्चरानयनानु पपत्तेः चरस्वरूयासम्भशाञ्च तथा 

विषरीतमोलस्यतिं ्ाकाभ्यां प्रदर्भयति"रङ्० “ऊने भृढ- 

पादे त॒ हिज्यापक मयोजनेः । धन् गस्य: सविता 

देवभागे न दशयते । तथा च सुरभागे त॒ मिथुने क्के 

स्थितः । नषटच्छायामहोषटत्तपादे दर्भनमदिगेत्*ख०“हि- 

राशिजिग ये क.न्तयु'चास्ते षां योजनेः पूर्वा्रगते्भपरि- 

धिचदठयांभे ह्ौने रते खनि । ठकारान्िरक्षरेथात् 

लद्योजनान्तरिते देभे देवभाग उत्तरभागे धशभकरराशि- 

स्थोऽकस्तद् शवासिभिने दशते । धुमेकरस्धोऽके” तिषा 

शालिः सदा खादिन्ययेः । अद्चरभागे निर च्चरेथादकिण- 
प्रदेशे | चः सखुच्चया्थः | तकारात् तध्योजनान्तरित- 

प्रदेशे भिथ॒ने कक" ककं राशौ स्वितोऽकं स्तथा तद् व- 

वास्िभिम दशयते | नटच्छायामह्ोटत्तपादे अभावः 

प्राना महोच्छाया मूनच्छाया यत्र तादय भूपरिधिचतधेभे 

ख्यं स्य द्भेनः सद्ा कथयेत् | यत्र भृच्छायाद्िका रा- 

लिनास्ति तत्र दिनवित्य्ैः} तथा च निरच्चदेथात् 

नद्यो जनान्तरिलोत्तर प्रदेशे कं मिथनस्थोऽको दशयते 
तन्योजनान्तरि तदसि प्रदेये धलु्भकरस्योऽरज दश्यते इति 

फलिताथेः । अन्व “ले य्रणयुडःनवरसाः पलां शका यता 

बल् विषये कदाचन । दधते न भकरो न कालक 



क्रान्ति [र २०१५ ] 

किञ्च कनि भियनौ सदोदितौ" इति भा्कराचार्योकर 

नङ्च्छनि” रङ्गनाथः। 

कान्तिक्ेत् न, कनििन्नानाथं चेवम् । द° शि चकते 
अपमन्तेल्ःकारे पदार्थं यथा 

शनत्ञेजाखि वच्छे ऽपमसंभवानि खुंचतेपंतोऽच्चप्रभवाशि चातः। 

भुजोऽपमः कोटिगुणो द्य्.जोवा क्स्तरिभच्या लिभृजे- 

ऽ्पमोल्ये | मेषादिजोगः तितोऽपदन्ते लङ्ध.भिजे 

क्रन्तियुणा भजा: ख्यः | तत्कोटयः सद्य् निशाख्यव, ते 

व्यासाङषटत्ते परिणा.मतानाम् | चाभेषु तासामसवस्ततो 

ये तेऽो विशुद्धा उदया निरे" सिरि 

कान्तिज्यास्त्लो कान्तन्तच्च त्रस्य सि° शि उक्तं यच्च 

च्तेत्ावयवभेदे | अच्चक्ते त्रशब्टे ४२४० अच्च त्राणि 

उक्तानि । सन्द्मानानयनम् | 

“4युक्तायनांशादपमः प्रसाध्यः कालौ च खेटात् खल् 

भुक्तमोगपरौ । जिनां शमौव्यां १३६७ गुखिताकदोज्छ 

लिज्ो १४३८ कुता क्रान्तिशुणोऽसख वगम् | तिज्चा- 

लते; ११८१६८५४ प्रोज्णयर पदं युज्ञीवा कान्तिमत् 

कान्तिगुखख्य चापम् | अन्तप्रभासंगुखितापमज्या तद् ाद्- 

शशो भवति चितिज्या सिर शि°। 

५ स्ेटादिय्.पलच्तणमस् । यमात् खेटाज्ञग्नादाऽपमः 

साञ्यस्तखात् सायनांशादेव | तथः यखादुद् थसम्बन्धिनौ 

भुक्तमोगप्रकालौ साध्यौ तादपि सायनांयादेव | 

सायनाकंख टोज्यां जिनभागज्यया गुणता लिजव्या 

भक्ता कान्निजय्रा खादिव्यादि स्स्टाथेम् । 

अस्योपरपत्तिः । विषुवत्क न्तित्तयो्याभ्यो ्रमन्तरं क्रा 

न्तिः । तयोः संपाति कन्यभाषः | ततस्त्िमेऽन्तरे परमा 

जिन २४तुल्यभागाः | अतस्तञ्च'पातादारभ्य क्रान्तिः सा- 

ध्या । उद्वाञ्च तत एव | श ठ संपातो मेषादेः प्राग 

नां शदुच्येऽ सरे । अतः सृायनांश्ात् खेटात् क न्निमुक्त- 
भोग्यजालौ चे यक्तम् । यदि विज्याठल्यया भूजजवर- 

या जिनांगज्यादुल््या कन्ति लमत तदे्टजवया- 

किभ्रिति। फलं क.न्तिजिा विषुद.्तात् तिय पा 

भवति | क.न्तिजियरा भूजच्तिजया कखस्तह गानलरपदम- 

डोरात्रहत्तवसाघम् | दीव दज" प्रिर 

देशभेदे कालभेदेन रवेः कान्तिज्याक्तानाय प्रचपूवेकं सि” 

शि निर्खतं यथा 

, «मार्तण्डः सभमणडलं किल यद् दष्टः प्रविटः सखे | 

ऋषे पद्धवटोमिते दिनिगते यद्वा नते तावति । केनाप्य, 

९१ धा०माग३े ५० 
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च्जयिनेगतेन तरणेः क्रान्ति तदा वेत्सि चेन्नो लां 

निशितं सगपेगखको न्तत भक्प्र द्, शस्” । 

“डे गणक | केनचित् किलोच्जलयिन्गोगतेन य्दा 

दिनगते पञ्चषट्योभिते कले मातरः सखुममण्डलं प्रविष्टा 

हृष्टस्तदा कियती क्रान्तिजिोत्येकः प्रश्नः] यानः 

तावति पञ्चवटोभिते नते वा काले सभण्डलं प्रविष्टो दष्ट- 

स्तदा चया क्रन्तिजिता तां त्व चेद्धेल्ि तदा सुगभगण 

कोन्मतते भकुना शं निशाणोडुतं त्वामद्ं मने” एति 

“या खाद्रवेरुन्नतकालजोवाभीष्टा हृतिः सा प्रथमं 

प्रकलप्या | अक १२क्भावातहताचकयेड्योर् ता 

खादपमजकाञखाः | चरादिकेनेष््तिः प्रसाध्या 

चुखस्तया ऋान्तियुखोऽसक्रद्च । तद्द्य्ृत्या विद्ृदः 

स्फ्टः स्यात् सहस्रौ सममग्ङलस्थ ” ति०१ि° | 

“रवेः समख्डलगप्रवेगे य उन्नतकाल रदिषटस्तख जोवा 

शा तावत् प्रथममिषटडृतिः कलब्या | ततो हादशयुणया- 

चवा युदा पलकउरमेण भाञया। सा लस्यला 

कन्तिजिरा भवति । तखाः कन्तिज्राया द्युजांङ्ञ- 

च्यां चरज्ां चरं च छत्वा^अ्थोच्नतादूनयुनाइरे ख" द्वया- 

दिेद्हृतिः साध्या । तया पूयैमागत। क्रान्तिज्या युणगरा । 

आाद्य्ृत्या कस्ितया भाच्छा । फल सप् टासद्धा का 

न्तिज्या भवति | अन्नो पपत्तिः । अल्रोच्ननञलङीवातुलया 

प्रथं तद, तिः कंल्षिता । तछा अलुपातेन शङ्क, : । यदि 

पलकरेन दाद्शकोटिस्तदा तद्ध, तिकर्ेन किमिति। खन 

वद तेहौदशगुणः पलक हरः | फल" सममण्डल श- 

ङ्, | एनरनरोऽदपातः । यदि पलक नात्तभा भजो 

कम्थते तदा सममण्डल शल तुल्येन कर्णेन किञिति । फलं 

कान्तिज्या ख्यला। अदधाः कात्तिज्यःयाच्चरादिकेन 

“अधोच्नतादूनञुताञ्खरे्ं' इत्यादिनेशट्{तः साध्या । 

तां तद्वति प्रकल्प्य एुनः कन्तिच्या साध्टा । एवमखर- 

द्याषदवियेषः । तताल कर्मेख ल राशिकेन किवोपसं- 

इारः कतः | यदि कितया चयं कान्हा लभ्यते 

तदेदानोमानौोतया किमिति | णवं कान्िजि्रा स्फटा 

खाद य् पपच्नम् । इदान हितोयग्रञ्नख्योत्तरमादह" प्रभिर 

«तदा नतज-1लिभजीवयोय॑हर्गान्र तत् पलमाल- 

तिषुम् । तेनोज्ग,तो व्थासदलस्य वगेौ केन्र १ ४४गिन्नोऽख 

सद्टपलश्चप्रा । व्यासारधवगौदिष्तात् पदं खात् का- 

न्तिजियका सा लिभगिज्जिनीन्नी | जिनांअमौव्यां विद 

-साऽयच एपाद्से प्रष्च्छ च यथा रविः शात् डिन्यि.) 



क्रान्ति { २३०१६ ] क्रान्ति 

५यदा सममण्डल प्रविष्टो ददटस्तदा या नतषटिका- 

स्तासां जोधा तद्धा वर्गेण लिजयरावर्गो रहितः। 

ततः पलभावगे ख गुणः । तेन भाजप्स्िजवावगेः | 

किंविशिटः बेदेन्द्र १४४ युखतः | तत्र यत् फल लभ्यते 

तन सेकेन {लजग्रावगो्क्तादुयन्म् ल लभ्यते सा कान्तिः 

जवा खात् । सा कान्तिजित्रा विजव्रारणा जिनां- 

शज्या भक्ता यत् फल' तद चापाद्यथा रविभंवलि 

लथासे वच्छ” प्रमि. । 

कान्तिर्धाविभरषेण रव्यादिज्न्नादिकमपि तवोक्तः विस्तर 

भयात्, नोक्तम् । कमञ।शब्द्/ २२०२ ० दिते २लम- 

च्धाद््पे ण्दाये च | 

कान्तिपात इ कान्ध पातः भिष्उतृकरान्तिवलययोः 

अश्चषातादिवत् चतुथ्य॑ ये &त° । सि° श° उक्त कान्ति- 

निभिन्ते विषवत्क।न्तडत्तयोः लंपाते । सिर शि°्त दि्टतयेथा 

विषवत्क न्तिवलययोः संपातः क्रान्तिपातः खात् । तद्ध- 

गाः सौरोक्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्य ¦ आअयनचलनं 

यडक्त शश्चालाद्यैः स रवायस् । त्च तद्कगणाः 

कड मोऽङ्कतु नन्दगोचन्दराः | तक्ष जातं पातं चित्रा 

ओर ऽपमः स।ध्यः | क्रान्तिवशाञ्चररूदयाञ्चरदललग्नागमे 

कत. सेयः सर्जि. “क्रानधं पातः क्रान्तिपातः| पानो 

नाम सपातः | कयोः विरवत न्तिवलययोः | न्ह 

तयोर्मष्ादाकेव संपातः) कितु तख्यापि चलनम।र्त 

येऽवनचलन नागाः प्रसिद्धास्त एव विलोमगख्य क्रान्ति 

धान भगाः । मेषादेः एतस्तावद्धामान्तरे क्रान्तिडिन्ते 

विष्रवह.्त लम्बलित्यथेः ! नहि क्रालिपातो नास्तोति 

वज्ञ" शक्यते परयक्तेण तस्छो पलब्चत्वात् । उपलच्धिप्र- 

कारमसे वच्छति।, तत् कठं न्रद्धरुप्रादिभिनेपुखेरपि 

नोक्तः१ इति चेत् | तद् स्दल्सत्वा त् तेननपलब्धः। इदानीं 

बत्वात् साग्प्रतेरपलब्धः। अत एव तख गतिरस्तोत्य- 

सगतम् । यद्योगमनुप्रलओोऽपि सौरखिड़ानोक्रत्वादागन- 

प्रालाष्येन भगणपरिष्यादिषत् कथं तर्नाक्तः ९ सत्यम् 

अत्र गखितस्छन्ध उपपर्तिमाने वागमः प्रमाणम् । त 

मन्दोद्प।(तभगणा आआगमप्रामापटो नेव कथं तेरक्ताः१ इति 

नच वक्घव्यम् | यतो साशं मन्द् फलाभावस्यानानि 

मत्क्ञेरीवोपलभ्यन्ते । तान्येव मन्दोद्धस्यानानि । या- 

न्धेव विक्तेपाभावस्यानानि नान्येव पातसख्यानानि | किं त 

णां गतिरस्ति नास्ति वेति सन्द्ग्धिम् । तन मन्दो 
पातानां गतिरस्ति चजन्द्रमन्दोद्धपातवदिचक्मानेन 

खिदा शषा च कियती तइच्चते। चैर्मगसौरुपलन्छि- 

स्थानानि तानि गणितेनागच्छन्ति तङ्कगणसंभवा वाक 

देनन्दिनो वा गतिन्नेया । नन्वेवं यद्धन्रपि भगे 

स्तान्टव स्यानान्यागच्छन्ति तदा कतरखया गतेः 

प्रामाणरम् । सव्यम् तहि साम्ब्रतोपलञ्चयरखा रणो 

कापि गतर ङ्गोकतेव्या | यदा एुनरमता कालेन मड्ट्- 

न्तर भविष्यति तद् मह्ामतिमन्तो ब्रह्मयुप्रादीनां च्मा- 

नधमण एवोत्पतखन्त | ते तदुपलश्चवुनसारिणः गति- 

खररीक्य शास्त्राणि क^रष्रन्ति। अत एवायं गखित- 

स्कन्धो महामनिमर्भिषेतः सच्ननाद्यन्तेऽपि काले खिल- 

त्वः न याति। अतोऽख क्रान्तिपएतद्य भगणा; कल्पे 

$युतत्रयं तावत् खटंसिद्ानोक्ताः । तथा रञ्चालाद्यं ्य- 

दयन चलनखक्र' स एवायं क्रान्तिवातः | ते गोऽङ्तु- 

नन्द्गोचन्द्रा १९९६६ उत्मद्यन्त । अय चयेवाने 

वा भगणा भवन्तु | यदा येऽशा नपरैरुलभ्यन्ते तद् 

ख एव क्रान्तिपात इत्ययेः। तं नरिलोमगे क्रान्तिपात 

सहे प्रक्तिष्य क्रान्तिः साध्या" प्रमिता, ¦ 

कन्तिहत्त ° सि° शि° उतो -कान्तिवलयाकार इतच्चेले । 

तच्निवेश्षनक््षारादि च माल्ये तनोक्तं यथा 

““ब्वोत्तर च्ितिजवत् टं विदध्यादा धारहत्तञुगलं भव~ 

यरिबङ्गम् ^ षटयङ्कमव्र सममख्डलषत् ठतौयं नाद्याय 

च विषबहलयं तदे3” सि*शि° यथा खगोले चितिजं 

याम्योत्तरं च तदाकारमपरमाधारदत्द्वदं घरवयषटिस्ये 

क्त्वा तदुपयश्यत् व्तोयं खममख्डलाकार' षटीषच्छया 

चाद्धितं कायम् । तन्नाडीं विष्टवद तस न्न च ` ^¶द्ा- 
नँ क्राजिटत्तमा ह" प्रमि° । ““क्रान्निषटत्त' विधेयं ग्टद्ाङ्क" 

ममत्यत्र मानुञ्च माधे" करभा भातः । क्रन्पातः प्रतीपं 

तथा प्रस्फटाः च्तेषपाताञ्च तत्स्यानकान्यङ्येत्” सि०@० 

“अथान्यत् तत्प मामेव उत्त कत्वा तन्न मेषादिं प्रकल्पये 

दादशराशयोऽङ्कयाः । तत् कऋ्रान्निवन्तसंन्तम् | तत् 

हन्ते रविश्चःमति | तथा रवेभ†धान्तरे भूभ?च। तथा 

त्न क्रान्तिपातो मेधादे विलोमं रमति | तथा याथा 

कि्विपपाताः प्रस्यटा विलोमं भ्वभन्ति! ऋतः करान्ति- 

पातादीनां स्यानानि तव्राद्यानि । इदानीं कान्तिडत्ख 

निवेशनम? "प्रमि र 

“क्रान्तिपाते च पाताह्गष्ट् कान्तर नाडिकाडत्तलम्न 

विदभ्यादिदम् । पाततः प्राक् लिभे खिबिभागेरुदग्- 

दचचिणे तैश्च भागेदिं भागेऽपरे" सि, शिर 



क्रिमि 

^ क्रान्तिपातचिङ्कात् णड्मेऽन्तरेऽन्यिद्ध कायेस् । ते 
चिद्क नाङोटन्तेन संसक्त कत्वा पातचिद्कादखतस्िभेऽ- 
न्तरे नाडोढन्ताङ्धःगचद्कश्योत्तरतो यथा भवन्यपरवि- 

भागे लिभेऽन्तरे दक्षिणत, तैरभागेर्यथा भवत तथा 

बक्नीयात्” | प्रमि° अविकंक्रान्तिशन्द् ण्यम् । कान्ति- 

बलयज्गान्तिम्डलादयोऽप्यल 1 

कालिसाम्य नर्त । सहां तच्यक्रान्ौ । यद्य्च सवे 
पह्ाणां कान्तिसौम्यमस्ति तथापि चन्दराकेवोः कान्ति- 

साम्यस्य मङ्गल काये वज्जं नयता १८६५ ग्ड पयमशब्द् 

विस्तरेण दर्भिता। कन्तिसास्ये च य्ाणामवनत्यभावः 

खः सि° द्भितोयया ““अच्तोदगमध्यभकःान्ते: शाम्य 

नावनतेरपि" ° शि 

““अ्तां ण उन्तरा ये मध्यभख्य मध्यलम्नख कान्य 

शाः । अनर सध्यलग्नशब्ट न दशमभावच्छिभोनलग्न' वा 

याहप्रखभयपर्चेऽप्यदोषः | अनयोस्तुल्यत्वे ऽवनतेनेतेः 

अपिशब्दाद् सम्भवो न अभाव इत्यथैः" रङ्नाथः । 

क्रान्तिसूतर न सिरशि° उक्तो ्वस्छर्भिनि करानतीनां छता 

कारे योगभेदे । “सव्वं नः क्रान्त्यां पुषे योगो- 

भवेद्यतः । विपवन्मण्डल प्राच्या क्षै याम्या तथोत्तरा” 

खि* शि° | 

क्रान्तु पु स्त्रो करम-तन् द्विच । पक्षिखि उच्वलद्" । 
कायक तिश्को ल् । शके तरि अनरः ९कयजोविनि भरतः 

तञ्धिन्य नत्र क्रयिक इत्येव साधर जोवती चर्थे वद्र्ता- 

दपि ऋ्रयशन्दात् ठन् विधानात् | 

क्वन् ति कम-वनिष ' “विड वनोरहनासिकथात्?' पार 

सस्यात् कान्तरि “द्धिक्गावयोऽकारिषं जिष्णोर वा- 

जिनः" यजु०२३।२। च्तियां ङोप् र्ान्नदेशः कावरौ | 

किमिप° कुभ-इन् अत्रच । {समौ चद्रजन्नौ उच्वल° 
रोगभेदे लनिशब्द् २१८४० विति :। ̂ कमयस्तु दविधा- 

मोक्ताः बाद्याभ्यन्तरभेदतः। बद्धिमलकफाद्टगविडजन््- 

मेदाञ्चत बैघाः । नामतो ठिंश^तविधा बाहास्तत्र मलो- 

वाः” ^“तिलप्रमाणसंस्यानवस्थाः केशाम्बराच्रयाः। 

वङ्केपादाश्र च्छा य॒क्ना लित्ताञ्च नामतः” भमाचवः | 

, ¢किमियः कुभिलं यथा" भाग० २,३११२८, [ मेदि" 

क्िमिकण्टक नर क्रिमौ कशटकमिव ¦ लमिकणट कशब्द 

किमित्र प्, जिमि" इत्ति इन-टक् । १विडङ्क रमानाथः । 

स्कभिनाशके लि* च्ियां डोप । साच शेसोभराज्चां 

स्वी शड्द्च° | [श्चाच्चायां शनो रलमाखा । 

{ २३०१७ |] क्रिया 

किभिज न.किभेजायति जन-ड ५त० | !अयुरुचन्द्ने अमरः 
किमित प्,* किमः शलुरिद नाशकत्वात् | रङगप् ष्यक 

(पालदाभगदार) शन्द्च° | [खदिरे शब्द् च०। 

किमिशथालव प्* करिभिः शालषद्व नाथकल्वात् | विद् 

किमिगेल षर किभमिनिन्ितः शैलः । दलमोके (रश्- 

डिपि) निकार 

कय प् किया सहाणामाद्यगतिङ्गिया विद्यतेऽनन अच्च । 
भेषराशौ दीपिका कौपं श्ट २२७८४. प्रमाणं उण्यम् । 
“किये्तौ रीन्दुभतोनवां शाः” नील° ता° | 

किया स्तौ क भावे करादौ वा यथायथं श । $आरम्ध् 

रनिन्कतौ (प्रायचिक्ते) रेशित्तावां धपूजायां ५ंप्रधारखे 
(विव्ादविचाराङ्ग धने) ६खामाद्युषाबे । अन्यायादिम- 

सिद्धे उत्क्तपखादौ कम्मं शि व्याश्रखमतचिद्धे ८धात्व- 

चँ चेष्टायां (षरिख्यन्दे) १०चिकित्सायां च भरः । 

११करणे(अलु्ाने) हेम !र चाङ्गे चौरस्वामी | र्यौ 

शब्द्रला०। १ ४प्रयोगे च तत्र न्यायमतसिद्धा भिया कर्म 

शब्द् १७५५० दशिता | कम्प त्वलच्तणन्तु ओलक्यशब्द् 

सव्व द° वाक्य १५८६० उक्तम् तब अनित्यमाब्- 

समवेतत्ये सतोति शुद्धम् निव्यमात्रसमवेतत्वाभावादिचय- 

द्धम् अनित्यमालसम३तत्वाभावादिति शुद्धम् | वैयाङ- 

रभते त॒ धात्वथेः किया तत्खद्छप्ान्द्बोधप्र्ञारादि 

शब्दार्धरल्ेऽस्माभिनिदू्पितः यथा 

“क्रिया च भावना उत्पाद्यितव्यांपारद्छपा साध्यत्वे ना- 

भिधौयमानेति बोध्यम् “व्यापारो भावना सेवौत्पादना 

सैव च क्रियेति” ह्य क्त : “यावत्सिद्गमसिङ्ध' वा साध्य- 
त्वेनाभिधौयते । आचितक्रमदपत्वात् सा करियेत्यभिधी- 

यते" इति साध्यस्देन क्रिया तत्र तिङ्पदैरभिधीयते” 
दूति च वाक्यपदौयाद्धं | “यावदिति सद भिव्यथैः तदेव 

विद्खोति सिद्धमसि्ध' वेति | सिद्ध वत्तेमानध्व'सप्रति- 

योगि, तद्धिच्नमखिद्ध' तञ्च वत्तेमानं भविष्यञ्च ति दिविध 

तेनापचत् पव््ति पचतीत्यादौ सवन साध्यत्दोन असत्व- 

पत्य नाभिधीयमाना क्रियेति क्रियाशब्द्ख द््[ठरनेन 

दर्भितेति भावः । यौ गिकत्वभप्याह आअच्ितक्रमर्पत्वा- 

दिति | आच्रितःक्रमो पं यस्ास्तत्तवात् पूर्वापरीभ ता- 

वयवकत्वादित्यथः | तदोयावयबानामधिश्चयखाद्यधःच्रय- 

प्यं न्तानां कभे्णोतपत्तेः कियापदेन नत्बश्दायो 

ऽनिधौयते यल च न कशिको व्यापारोऽस्ति तन श्दिः 

ादरशौयेति पौवापथोतो पण बा वलं फलस्य खअन 



क्रिया {२३०१ | 

कव्यापारमतपौ वौप््यांरोपवत् शौ गिकल्वस् । अतएव 

फलमालनोधकस्यापि क्रचित् धातत्वसिद्धिरिति फलि- 

तारः) इयांस्तु विशेषः पाकश्त्यादो धाठुना साध्यत्वेनो 

चस्याप्यायःः कियायाःसिद्धजिवाद्पे चञ्यथेः विशेष्रणत्व 

पचतोव्यादौ दु नेवसिति। अतएव “साध्यत्वेन शिया तल 

तिङ्पटेरभिधौयते'” दति वाक्यपदीयकारिकाव्याख्यायां 

भूष्णसारदपे खे तिकन्पदै रित्यतदगुख € विन्नानवड्ध नो ह्िणा 

तिङनन्तपदैधीत॒भिरित्यभिरिक्म् | तेन सवेन धातोः 

साध्यद्धपकियानेाघधकत्वस् । रिच्च कुभिकावयवा नानेकटाऽ 

सन्ते ऽपि यत्किद्धिद्वयवत्वकाे वन्तं नानत्वव्यवन्ारः 

अवयवावयविनोरमेदारोषात् । भरतभ विषु ्वव्यवहारस्तु 

सर्वे कामवयवाकां भृतभविपयु्कयोरेव. नतु यत्ज्जिद्चित्- 
४] +] 

कियाब्बक्षिभूतत्वादौ । उक्तञ्च वाक्यपदौये^युखमूतेरवयवः 

समहः कमजन्कनःन् । बुदा प्रकद्िताभेदःः किवेति 

व्यरद्धिवते" इति | अचायैः कुिकतत्द्ाणारं प्रति 

म् नगु भानेन भासमागेरवयवेस्परलशितः बुद्ा 

एकत्व ब्य् - प्रकल्धितोऽभ दो यखिनु तद्र कप्रजन्बनां 

व्यापारा खम: कियति} अल चणकश्वराणां 

ग्याणारार्डां मेखनासिद्या क्त्य. म् तथा च उुद्खिजन्य- 

खंस्कारह्ारा तेषां मेलनसम्भवदड्तिः भावः| ऋतणव 

भाशये “किया ह नाभेयमत्यन्ताफरिढदटा पू्वौपरौभूता- 

बयवा न शक्यते पिर्डोभ.ता निद्शंयिहमिति" ब्यापार 

खख दायाल्मिका्य; कि यायादशेनायोग्बत्वोक्तया तदवय- 

वानां तदिष्यत्व' व्यतिरेकखखेन दर्शितम् । तस्याञ्चाभि- 

च कबुद्धिषिषयतया रएकत्वव्यवहारदत्यपि बोध्य् । 
खथपाऽनेकव्य पार व्यत्किव तिजा (तरेव किचिति -सिद्धान्तदव च्य 

शाट्रणौोयः। त्याच व्यक्तिद्ारोव साध्यत्वम् अस्ति च 

पचित्वादिकं जातिः पचनोग्यादपरजगतेव्यवह्णारात् तच्जा- 

नेच क्यादेकत्वव्यवद्ार इति मन्तव्यम् । तदुक्तं वाक्य 
वदध “जा^तमन्ये क्रियाम'छरनेव्यक्गिवतति नीम् । च 

साध्यां, व्यक्तिङपरेण सा साध्ये व्र भिधीयते" इति । युक्त - 
नत् सरेत्रौव लाववाज्जाकिथक्िसीकारोख पच्या दिधाढ- | 

न।मपि ततैव शक्तिरधितेति दिक् | साच किया 

श्रष्तुवाच्या फलव्यापारोभयद्धपा, नदि शटख्पा वा ^फल- 

व्यापरयोधाँतुः” इत्यधिनवचनात् | व्यवस्यापविष्यते च 

मतभेदे: फलव्यापारयोः एवङ्शक्तयाः वाशदट्क्तवा वा 

ऋात्वाच्यता , अवर फलां शख कन्त रट् ष्दत्ये ऽपि प्राघा- 

क्छाभावात् व्यापारद्धोवं पाधान्यः सम॒चितं नख च 

क्रिया 

साध्यतया क तरिक्रसर्वकारकाणां तल्नौव खखव्यापा 

स्दवारा साधकत्वे नान्वयः कमेणस्तु फल एथ, किथाजन्य 

फ़लाच्रवतनेव तस्यो द श्यत्वादिति व्विकः। चक्रञ्च 

काक्यपदोये “प्राधान्यात्, किया पूमध्छ प्रविभज्यते । 

खाध्यप्रयुक्तान्यद्धमनि फलं त्याः प्रयोजकमि(त*| ऋर्थख 

फलस्य तदपेच्प्रेतषः | प्राधान्यात् विशेष्यत्वात् ध्य 
परयुक्ता येः तानि साध्यसाधकानि अङ्कानि कारा 
शत्यः | अत्र फलय 1कयाप्रयोजकत्वाभिघान' तद- 

हेभेनेव कियाथां प्रहृरिरित्ये ब सन्धाय | तथा च 
सर्पं लोकः सखाभोटफलमभिप् प स्तत् खाधानाय यतते 

जभते च ततस्तत्तत् फल छपायसंसाधनेन । रख-च कि - 

याफल वि्ल्यादिकमभोपृ धः पाकाय यतमपनो जे 

पाकङसाधनेन फलः लभते | ततञ्च फलवाधनतया 

पाक्रादेरपो्टत्वात् साध्यत् ॥ फलावशिषटकि.यायाधात्व- 

येत्वमते तु बिशिद्त्वेनेवे्टत्वात् विशिष्टैव साध्र्त्वामिति 

विशेषः । कारकान्वयस्ते तन्दते पूर्व क्रदिशावसे यः एकदे- 

अान्ववस्तीकाराञ्च न क्र योऽनन्वय दनि बोध्यम् । नथा- 
चेवं रीत्या साध्यत्वेन किरं जानता जनेन त्छाः 

प्ाधान्यड्बोधयषयेवाख्यातान्ततय धातः प्रयुज्यते 

चन्यथा लंदन तति | णवञ्च॒ भावकद॒न्तस्यले धाठना 

साध्यूपकि.याववोधनेऽपि तटाः प्रत्ययायसिदधङूप 
क्रियाविरेष्णत्वन न प्राधान्यस् ^भाषप्रधानमार्या- 
तमिन्यादि'" निरुक्तवचनखखय, ५प्रकतिप्रत्ययार्थनोः 
प्रत्ययाथप्राधान्यमिति" न्यायस्य च परस्परं विरोधपसे- 

चष्राय न्यायस्य चआाख्यात तिरिक्रविष्यत्वव्यवस्याष- 

नम्। हरिणापि धातुभाव्लतोः क्रियःवाचित्वावि- 
शेषेऽपि धातुना साध्यत्वेन, कता तु सिद्धत्वेन क्रियाया 

बेाधनसिति व्यवश्यापितः यथा “साध्यत्वेन क्रिया 
तत्न धादुद्धपनिगन्वना । सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स वञा- 

दिनिबन्धनः" ति “आख्या तशब्द भा माभ्यां साध्यसाघनव- 

सिता। प्रकद्छिता यघा शाक्त्ने स घञाद्ष्वपि क्रमः" 

त्येताम्धाम् । भागाभ्यां पश्य गो धावतोत्यादकै तिङ- 

न्ताभ्यां साध्यलाघनवर्तितेति टगोधावतौव्यो तख साधन- 

त्वमधरस्य साध्यत्व क्रियाकारकभावेन तयोरन्वयात् घञ- 

धेक्रियायास्तु इतरक्रियायाभेव साधनत्वसिति विवेकः | 

साध्यत्वञ्च जिङ्सं ख्यानन्वयित्व' तददिणरीत' सिद्धत्व त- 

याच दजाद्युपस्थाष्यक्रियायाः लिङ्गसंख्यान्वयित्वे नाप्रर- 

क्रियायां साधनत्वम् । दक्तद्धौतत् यत् षञनादौः दिदि; 
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क्रियायाभान' कारकाणां साध्यक्रियायामेवान्दयोपग- 

मात् शटन्तस्यले कारकविभक्गिप्रयोगसख सव्वंजनौतया 

साध्यत्वेन तदुपस्थितायेष कारकान्वयोपपत्तिः | "“साध्यख 

खावनाकाङ्कति^“नियतः साधने साध्य' क्रिया नियतसा- 
धतेति" “साध्यत्वेन निमित्तानि क्रिया परमपेच्चते" इति 

चचाभियुक्तोक्त:। अतएव स्तोकं पाक इत्यादौ दितीयान्त- 

नोपपद्यते साध्यक्रियाफरुख विशेषणेऽपि हिनोयाचुशास- 

नात्। वजाद्युषस्याप्य कियाविभेषद्य त॒ विशिष्यलिङ्कतया 

प्रथत्राद्यन्तता ““कछृदभिदह्ितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशत्""इति- 

भायोक्तः। ऊद्भिद्ितः कता बोधितः | भावो भावना 

धात्वथखष्पमिति यावत् द्रव्येख तल्यं प्रकाशते द्र्यघ- 

म्न लिङ्गशंख्याकारकत्वानि भजते इति यावत् | अत्र. 

द्रव्यत्व लिङ्स ख्यान्व यत्व मेव योग्यत्वात् न त॒ एथिव्या- 

द्यालममकत्व' न्नानपाकादौ तदभावात् । नापि "वस्तूपलक्ल- 

थं यत्र॒ सव्वं नास प्रचुच्यते। द्रधप्रमिय च्यते सोऽ्यो 

भेद्यत्वेन पिव्ितः* इति पारिभाषिकलरनामपरामशयो 

म्यत्वादिष्पं, साध्यकियाया अप तथः त्वे नाक्िषापत्ेः | 

जन्तु सत्वे पवान,नि नानानीये कवाक्यवया सत्वद्रववयोः 

प्यायत्वख बड़षर स्थलेषु दशनात् सुत्वभतत्वमेव द्रुतमिति 

फलिताधः “क्रिया न बुच्यते'"इयादिना लिङ्कव्धयोग- 

स्याषत्वलच्षष्त्वाभिघानात् तद्योग व सत्वलच्तणत्वौत्चि- 

त्यादिति ठ॒ तत्वम् । वेधाकरणादिभते चल इत्यादौ 

कियायां शक्तिः “सह्भोतो ग्टहयते जातौ युद्रव्य किया 

च" काव्य1° उक्तेः | “अरसम्पाद्यतः कञ्चिजंजातिद्रव्य- 

क्रियायुखेः"” माघः । प्रयोगे “तजन पायाः सव्ये" नः 

ररे प्रतिप्रहतक्रि 1: कृमा० “प्रतिदधतक्रियाः विफन- 

प्रयोगाः?” स्खि° करणे (गु्ाने) “ब चसस्त्छ सपदि 

किया केव खत्तरम्"मावः। -वयाकमं एुखतनाःद्काः 

किवाः'” रघुः । “ अन््रायख क्रियायत्वादानयेक्यमतद् 

थानाम्" "वदुभूतानां क्रिया न समान्यः" जे° ० । 

भिक्ायाम् "छया हि वस्तुर्पह्िता प्रसोद्ति” रषः 
“चिकिल्याया ˆकिाः(मोषाः) सववा गतायुषः” चञ्चु । 

कम्म णि (स्यन्दे) “च्ितिजेलं तथा तेजः यवनोमन एव च | 

परापरत्व ्तःत्व रया वेगाश्रया अमी" भाग । ^यदा- 

खया क्रिया तमविङव्बं तौ नेवावमानं लभते" शागभा० | 

«क्रियैव कालः इति मते छतर नाधिलर्ता''ति° व 

र* । संयोग विभागयोरस्मवायिक्षारणतावच्छेद्- 

कतया क्रियात्वजातिशसिद्धिः। "(कवा जातिं योग्यहन्ति' 

५८६१ 
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समवायं च तादशथम् | ग्ट्ाति चक्तःसमभ्बन्धादालोको 

ड्ग त्ययो *भाषा° तेन योग्यन्तेस्तखाः प्रत्यच्तता "धात्व 

व्यापारे “तेन हल्यं किया च इतिः" कियासमभिहारे 

यङ्" “स्खरितजितः कत्तुभिप्रावे कियाफरे" पा° | 

“ङ्गियया यमभिप्रं ति” वार्ति “किियायाः परिनिष्यत्ति- 

येदधपापारादनन्तरम् । विवच्छते यैदा यन करणं तत्तदा 

खटतम्' “कत्तु कम्पं व्य्द्हितामसाच्चा्ारयत् कियाम् । 

<पदवव त् कियाशिद्धौ शास्ते ऽधिकर खं खूटतम्” “किवा- . 

छतविशेषाणां सियत्र न विद्यते । दभथेनादनुमानादा 

तल् प्राप्यभिह कथ्यते" । “निदि ्विषयं किञ्चिुपात्त- 

विषयं तथा | अपे च्वितकियद्चेति व्रिधाऽपादानमिष्यते” 

“घाद पात्तकिये नित्यं कारके कलततेष्यते'" इति च भट 
रिः | “क्रियासमभिहारे विराध्यन्तः चमेत कः” 

माषः | धात्व फले | “कम्ब वत् कम्म्ण। तुल्यक्रियः” 

पा° कर्णा कं स्थक्रिययाः वल्यकियः समानाधि- 

करणक्रियः कम्पं स्वमानस्यकियाङ्पफलकद्त्ययः । किया- 

विशेषणम् । अत्र च यथा फलस विशेषणत्वे {प॒ दि 

तीया तथा किियाविरेषणशन्द् वच्यते । कि यान्वयिन् 

हरिणा दिता यथा 

“संबोधनान्त लत्वोऽधः कारकं प्रथमोवतिः । धाठ- 

सम्बन्धाधिकारविह्ितमसमस्तनञ् |` तथा यद `च भावेन 

षष्ठो जेष्य दितं इयम् । संम्बन्वच्चाटकखासख किय - 
येवावधायं तास्" व्यव हाराङ्खक्ियायाम् उदा° किया- 

पदशब्द वच्छते । चाद्धे "चतह थयां क्याः कायां | 

अन्ये घान्तु विम ह्हिताः” म० त° मरीचिः | “ऋते पितरि ` 
पुत्रेण क्रिया कार्यां विधानतः" शु तर मरीचिः। 

५सपिख्डसन्ततिवापि क्रिया प | जायते". तत्नैव 

विष्ण ए० । “वे सपि्डीकचताः परेता न तेषां च वक- 
क्रिया” ति° क्र° शात।* 

क्रियाकल्य एर कियायां चिकित्छाथां कल्योविधिः । खखतोक्त 

उन्तरतन्त्रे अषादशाध्यायप्रतिषाद्ये क्विभेदे । `अयातः 

क्रियाकल्स' व्याख्यामः” इत्य् पकमात् तसो क्त स्तथात्वम् 

कियाकार ए कियां भिच्वारम्भ करोति ल-अण उपन्स। 

१नवच्छाले लिका० रका्यकारकमातले लि° स्तिया 

टाप् सि° कौर | सग्ध० मतेद्ेप दति भदः। 

कियाद विन् लि° क्षिया व्यवन्नाराङ्गसाघन .वाचिनेखया- 

दिकि वदि द्िष-खिनि त° विषादे. पञ्चविद्ौनामेतः 

हीनमरत्तिवादिनभि  “न्बध्रदौ कि य्ेशो भेप्स्चफ) 
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निरुत्तरः । आह्तप्रपलायौ च होन: पड्धविधः स्ृनः'" 

मिता नारदः तज्ञच्चण' यथा “लेख्यं च साचि सेद 

क्रिया ज्ञेया भनोषिभिः। तां कियां हेदि योमोहात् 

किया स उच्यते । बौरमि° कात्या° । 

कियापाद् इ* कि.या विवाद्साघन' पादश्च । चतुष्यादन्व- 

हारे साध्याथसाधनद्पे टनोपरे पारे । !पृव्वं पच्च; श्टतः 

पादोदितोयोञ्ोत्तरः समृतः । शकियापादस्तथान्यञ्च 

ततौयो ४निखंयरूलः'" टङू° | तख इव हारपादत्व 

तद्िशेभादि कीर्मिन्रोदये निख्गेत' यथा 

“अथ शिियापाद्ः । तत्र॒ तदुषयोनिप्रन्याकलितं प्रथमं 

निर्गते । विन्नानयोकिना तख व्यबहारपादत्वानभ्य् ष 

गजेऽप क्िियादानोपयोगित्वाभ्य् पगमात् | अन्येतु 

व्यवहारपादत्वखौव खी कारात् क्ियापादप्रागभावस्त् 

भयखम्मतः | प्रयाकललितन्राम भाषोत्तरयोरथिप्रययिभ्यां 

लिखितयोः ज योपन्यदनमनयोमष्ये क्य श्धात्का चा- 

चिन् वादे किया खाद्खौनवादौ बानवोमेध्येक इत्यादिः 

सभ्य प्रा विवाक्ख सभापतेः सम्दखय प्राड् विवाक्ख 

वा पराम उच्यते | त्का च उद्स्पनिः^्ये तु तिष्ठन्ति 

करे तेषां सभ्य विभावना । कल यत्वोत्तरं सभ्यं दू#त- 
ब्येक्ख्य वादिनः“ । करणे धौ{चिकरणे ये तिष्ठन्ति 

वाष्दनः प्रतिशादिनञ्च तेषा दुत्तरं भिथ्यादचतुर्भेदं कल- 

यित्वा विचाग्यं णतदुक्तरे कश्य कि.योपन्यास उच्दितः 

दति निधी विभाव्यते खाध्यमन्रेति विभावना 

कियाप्रमाणमिति यावत् | एकस वादिनोऽ्चिप्रचय्यः- 

ज्यतरख्य सभ्य ट्तव्या उपन्यसनोयत्ये बान्ना एयितव्ये 

न्यर्थं; | कात्यायनोऽपि (“लिखिते शोषिते सम्थक. सति 

निर्दौष उत्तरे । अरथिप्रत्यधिनोवापि {डियाकरणमिष्यते"। 

कियाकरणं कि.योपन्यासः । नड ष्पकः “खुत्वा 

पूर्वोत्तर सभ्यं भिदा यख्य भावना | विभषयेत् प्रतिन्नातं 

सोऽखिलं लिशखविताददिमा”। विभाव्यते साध्यते स्ाध्यमन- 

चेति विभावनः कियेव । पूरमतर पूपच्चश्त्तर ञ्च र्थं : । 

नते कवद्भावः । निर्दा न व्य् पदिशा । किच. तरे 

कश्य क्िया कियारह्हितञ्च भिखत्तरभिच्यपेच्ट्यामाड 

व्यासः “प्राङन्यायजारणोक्ौ वु ए्यर्थी निदंशेत् कि 

याम् । भिथ्योक्तौ पूवंवादौ व॒ प्रतिपत्तौ न क्षा भवेत्" । 

प्राङ्भ्रायकारणोन्तरयोः प्राङ्कनाये कारण्ये च साधिते- 

ऽर्थं खाध्यख्य णद धारणाशाधकत्वाहयधे साधनं 

ग्रय्थिनाऽग्य पगमाञ्धेति नल्नौव लाध्यलवाविभवान्तदुष- 

क्रिया 

भ्यासकारिण एव प्रयर्यिनः प्रमाणोपन्यःररूव्याघनायो- 

चितः| चअर्धिरम्बन्धविरहप्र्य^यसम्दसरोदं योरि 

लेकेव निखं यात् | {निथ्योत्तरे ह वादिनः प्रमाणमपेच्छ 

रदि प्रतिन्नातेऽथेः प्रमाणाभाव श्व प्रत्यश्यभिमतोऽर्थि- 

प्रमन्नातमाध्यहेत्वभाव, सिध्यतोति तत्परिहाराय भावा- 

भावयोभौवखयोव साध्यत्वौ चित्याञ्धाधिन श्व किया। 

शपरतिपत्तौ तु नेकद्ापि साध्टर्थस्तीति निरधवःत्व त् 

कियेव नास्तीत्यथं : | द्स्यतिः “प्रततिन्ताम्भावयेदादीः 

परव्यर्थी कारणन्तथा | प्रागहन्तं वाद्विकयं जयपतेख 

भावयेत्” प्रतिन्नास्मरतिन्नाताथेम् । इदञ्च परिरेणा- 

ङिष्योत्तरविष्यम् । प्रागृदत्त प्रक्गयराय' जयपलेः 

चेति प्राङ्गपरावदभिःभ्यन्य पल शङ् । चुः ““अपङ्कवेऽ- 

वमस्य देहीत्य क्त्य रूखदि। भियोक्तत दिभेदे च" 

कारणं वान्यदुद्धियेत्”। दिशति कथयति यथाट्टसथेभितिः 

देण. साक्चो । मेध्ानिधिस्तु ऋणादिप्रयोमदेशवत्तिनः 

खल्तिणो देशशब्देन लच्छन्न रत्या) अन्दत्कार्^ 

प्रमाथं साच्िभिच्' रेख्य ट } भेधादिथिना ठु «करणं 

वा सलद्िथेदिति” पटित्वा करशब्दः प्रभाणसामाग्यः- 

वाचकोऽपि गोवरोवदन्यायेन साश्विभिच्रकरणमादष्ट 

धथगुपादानात् । कार्यं वा सस॒हिरेदिति पटेऽष्यय- 

भेवायेः*इ्य् क्रम् । । यनन भिथ्याप्रत्ववस्कन्द्नयोः ठंत्- 

स्ञपत्तव्यापिता | यथा कञिच्छ ्साह्िकया कद्धिट्- 

नियुक्त मदी्रेयङ्गौरखुकन्िन् काले न्टाख ख्डे दष्टः 

यतः । नल्राभियुक्त उत्तरयति भिश्यौतत् । एतत् प्रदरधिं- 

तनाशकालात प्रागेवाख्या सद्ग्ट हेऽवस्थितत्वादिति । इद् 

न्तावत्पन् पतिच्ेप्तमनमभिन्यनुन्तरत्वानडम् । कारणो 

पन्यासान्न शुद्धः भिण्योत्तरम् | एकदेशाम्थ्, प गसाभावाञ्चा- 

सिना लिखितोऽय इत्यादि प्रायुक्तप्रत्यवस्कन्द्नलच्तणं 

मास्कन्द्ति । साध्यभेदाय प्रतिन्नाभेदापाद्कत्वाभावाङ्ख न 

पक्लेकदेशम् यल्वन्यमि्य् ततरः युगपहयवहार।सृम्भरवठतं 

युगपदनुत्तरम् । तख्मा्धकारशं सिश्योत्तरमेवेदम् श्वन्य- 

तरसाधनेनापि विवाद्पयैवक्ञानात् । यह् "भिच्याकि.या- 

पषेवाद् "इति वचनात् कारणे प्रतिवादिनीति"वचनाञ्धान्यः 

करस्य यथारुचिकि योफन्यास इति भाति यद्यपि तथापि 

मिथ्याकियेव्यादेः शुद्खमि यप्राविषयत्द नेतददिषयत्वाभावात् 

“क्षारे प्रतिवादिनोलि'' वचनात् प्रसिवाद्धिन> बाल 

क्रिया, नचाखापि शुद्प्रत्यवख्छन्द् विधयत्वाहेतदिषयुः 

स्व्ाऽभावप्रसद्गन न कद्यापि क्रिया प्रश्चोतीदि निषंय- 

+) 



क्रिवा [ २३०२१ ] 

षतिक्न्ध एवेति वाच्यस् | यतः प्रसङ्धप्रयग््छन्द्नेऽपि 

सह्याम् पगमेन प्रतिद् नाद्कारखोत्तरतेवास्यासम्पा- 

बिनौति वाच्यस् एकदे शाभ्य, पगम प्रायिकल्यात् । कार 

शो पन्यासख्गोत्तरान्तरासङ्धी तया तज्ञ त्वाव श्यम्- 

वात् | एष च हत् क्लपत्व्यापि सप्राङ्ायं भिथ्योत्तर- 

सपि द्रटव्यम्। यथा प्राकृतनाभियोग एव | यद्येक 

प्रतिपद्त भिथ्येवत् । यतः प्रागषमञख्िद्नभियोगे मया 

व्यवडारपरार्गेख पराजित इति | अन्रापि प्राङ्गवाय- 

कारणोक्ततो"? इत्याटिप्राक प्रदशि तवचनात् प्र्यधिंन एव 

कियोषन्यासः । प्राङ््रायसिदङ्खौ प्र्तन्नायाः प्रकटमेव 

मिथप्ात्वपयवकानाद्ख शुदधप्राङ्गवायविषयत्वासम्भवा- 

देतादशप्राङ्कप्रा विषयताया ऋष्यवजे नोयत्वात् । पच्च 

प्रतिक्तेप्चनखाखय प्राग्बरेवादुत्तरत्वानडेत्वात् । यत्र त् 

करारणप्राङ्काययोः शतक्त पत्तव्य,पितयेकोत्तरत्वन्तत्र 

कत्यर्थिनः प्राङ्गवाय एव साधनौयः | कारणरूूधनसख 

नदन्त तत्वात् | यथा ृपक्रशतमनेन मामक ब्ट्ोत- 

निनिवुकतः प्रतिवदति सत्य" ग्टडहोतं प्रतिदत्तत्वादिदा- 

जोम न धारयानि | असन्नो वार्य प्रागञुनाहमभि- 

युक्तम इग्रवहाररीत्याखम्पराजितदानिति। इदानौं 

हीन्परिज्नानोपायः तत्र महुः ' “बाद विभावयेज्ञिङ्ग- 

भ्ीवमन्तगे त' णाम् । स्रवे द्धिताकारेचक्तुषा चेषटि- 

तेन च'* । खरो विकलो ग॑ङृदत्वादिः । वर्णऽप्यखाभा- 

पिकः कणत्वादिः। इङ्गित ख दतेपथुरोमाञ्चादि। 

चछाकारो वितो भ्व्.वः क्रियादिः। चकः कातरम् । 

लेदितं इयाख्यानात् श्यानान्रगभनादि । याज्ञवल्क्यः 

देशाद शान्तर याति कणी परिलेढि च । ललाट 

च्िद्यते चाख खं वैव यमेति च । परि शुष्यत्रूल- 

इ.कगो विस्म्बह्ध भाषते । वाक्च: पूजय^त नो 

तगरोढौ नि भुजव्यपि । खभावादिसतिं गर च्छे ननो बाकायक- 

मेभिः । अभियोगेऽथ सृच्छो वा इटः स परिकीर्तितः |” 

सनोवाकायकमेभिग्यं: स्वभावादिल्तिङ्च्छरेत् न भया 

दिनिमिन्तमसावभियोगे श्राच्छे वा इष्टः परिकौत्ति नः | 

अन छदि विकतोरेव विविच्य दृैयति | देशानरः याति 

नैकलाउतिषठते । ख्टकणो ओषप्रान्तौ परिलेढि जिन्गया 

शुन: पुनः परिषग्यतीति | कर्मणो विकबिः | अख 

जलाटं ख्यते स्ते दचिन्द्उन्द्द्वितस्भवति ' खं वैर" 

रगौ नयतव पाण्ड त्वजष्णत्वादि एतनि तप्रा्नोतोति कायख । 

यरिग्रुष्वत्र्ख लाजः परिश्रुषपर्षगद्भदः श्ललदवत्यल 

क्रिया 

पदवीं वाक्यं यख सः| ब्ध अनुपयुक्त विरु 

पूवी परविरोधवद्भाषते । परोक्ता वाचक्षतिष्चनद्ानेन, 

दति च.चः | चचुञच परख प्रनिवौक्ञणेन न पूजयति ना- 

भिनन्द्तीति चक्षुषः | सनो विज्लनेज्ञिं ङःम्परकोयजनोवि- 

ऊतेर प्र्य्चत्वात् । तथा ओषौ निरुजति वक्रयव्युपयेधो 

भातेन चालयतोति कायस्यैव विक्त: | मनुरेव ५«अआ- 

कार.रङ्कितेमत्या चेष्टया भाषितेन च । नेतवक्ताविङ्ञा- 

रोख न्नायतेऽन्र्गत' सनः” कात्यायनः ^ श्राकारेङ्कित- 

चेष्टाभिस्तख भावं विभावयेत् | प्रतिवादी भवेद्धीनः 

सोऽलुमानेन लच्छते । कम्पः खेदोऽय वैवरयं मोढो 
घाभिमषेणम् ¦ भृलेखन' स्थान हानिस्तियं गृहं निरोच- 

अम् । सरमेदञ्च द्टख दिङ्कता्मेनोधिखः'” | प्रति- 

वादिश्ब्ट्न परश्छरप्रतिपक्चवादित्वादुभयोखं ह णम् । 
अभमपरेणञ्जिह्धयो ह प्रान्ए१ेहन" इन्द कदद्धावः । चौ- 

राम्ायखे ““चखाकार' ऋाद्यमानोऽपि न शक्यो विनि 

गहहितस् । बलाङ्ड विदटणोव्येष भावसन्तगेत" न्टणाम्* | 

अनेन च पराजसभ्भावनामाल्रस््रतिपाद्यते त्ख च 

फलं क्रियादिपरामरँ खभ्यादीनामव्यवघानेन व्यवहारे 

धवि चारः नत्वे तावता पराजयनिश्चयो साच्छनिरयो वा, 

सैसमिकनेमित्तिकधिकारयो नच ण्यस्य विवेकत मशक्यत्वात् । 

अद्यपि कोऽपि निषणतयमति ववत् ̀  शक्न्यात् तथापि 

ज पराजयनिमित्तमसाक्ित्वनिबन्नः वा द्र्डादिका्े 

सम्भवति | न ह्हि निषुखभिष्मभियोगम्नकमर णनि खये- 

$पि खतका्यैमायीः समाचरन्ति । योगीश्वरः ५अन्दि- ` 

ग्धा्ै' स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्यतेत् ! नचाह्कतो 
वहेत्कि्चिद्खोनो दगडगच स रूटतः*| सन्दिग्धमघम णादि - 

भिरनम्य् पगतमेषाथे यः सखवतन्त्रः प्रसाणनिरपेच्च ` 

शव साधयेद्ासेधादिनिा राजादिम्थो ऽनिवेद्यौव तस्ाच्जि- 

दच्चति तदुपरि दण्डाद्यापादयति वा स इनो दर्डयो- 

भवति । न परर प्ररताथेहानिमापो'त प्रत्यृत खात- 

क्ल्यमिबन्ध नं राजदण्डमपि दात॒मरंति । यच्च स्यमभ्ब् - 

पे नेत साधन वा साधित'याच्यमानो निष्यतेत् पला- 

येत | सोऽपि तथा दण्डयः साधितः धनञ्च दा्यः। 

यञ्चाह्कतोऽभयुक्तोरान्ना चाह्णनः षदखि न ङिद्धिहद'त 

ग्र प्रलताथेङ्गानिं दण्डञ्च प्राप्रोति , प्रकरणात् दरुपरि- 

ज्ञानमेव मा मृष्दनि दण्डसहण दर्डयरोऽपि शाखोऽ 

अथाज्ञ होयत इति खा्ाँन्र हीयत पशाद होगलद्र्भ 
नागद्न त्याच दिति कोत्र ङम् नारदोऽपि । “ङज्यवादौ 



क्रिया { २२२२ } 

क्रियादेषी नोपस्याता निर्त्तरः | आअह्तप्रपलायो च 

नः पञ्चविधः स्मृतः | अखन्यवादो तथा होनः स ण 

विङ्ृताननः । पूर्ववादं परित्यच्छ योऽन्यमालम्बते पुनः | 

-बादसंक्रमणाजन्नेयो हीनवादी ख वे नरः” । कात्या 

यनेनाःप “चराक्यित्या यदा काये व्यजेदन्यहद दसौ । 

अन्यप्चाश्रयस्तन कतो वादी ख होयते" ।यञ्च कद्धिद्- 

भियुज्य नाहइमेनमभियुञ्जो इत्य वविर्द्धमभिदधीत सोऽ 

पय्रन्यवादौ तथा डन द्याह क्ष णव न मयाभि- 

डतः कार्यमभियुच् पर" वदेत् । वम्.यच भवेदेव हौ- 

ननमपि निरदिभेत्"। तथा प्रे लिखित. पूर्पच्म्यन्यथा 

कुवेन्नन्यवादी तथा इन इत्याद ख एष॒ “लेख यित्वा 

ठ यो बाक्यमूनः वा$भ्यधिकः एनः । वेदादौ स हौयेत 

नाभियोगन्त॒ सोऽङति" । अभियोग" पर्प नादडःत 

वादित्वयोग्यो न भवती त्यथः । क्रियाद्े षिणोऽलुपस्यातुञ 

्ीनतायास्तेनेव विवरणं छतम् ““रेख्यं च साल्िण द्व 

क्रिया न्या मनौधिभिः। तां क्रियां देयो मोहात् 

क्रियद्वषौ स उच्यते । आद्खानादलुपस्यानात् सद्य ए 

स हीयते” । निरुत्तरतया होनम्याह स एव "ननहौ- 

यक्तोऽपिनब्रयात् सदयस्तइनमहेति | दिलयेऽहनि 
इब विद्यात्तख पराजयम्" । पराजयं तच्चिद्क हन 

ताम् | अतर हारीतः “सापदेशं हरेत्कालमब् व॑ञ्ापि- 

संसदि । उद्धा वचो षित्रवंञ् होयमानख लच्तणन्" । 

सापदेश' सयाजम् | यथाङ कात्यायनः “््याजेनेव 

ठ॒ यत्रासौ दीधकालमतिक्रमेत् | सापदेश' तु तदिया- 

हाददातिकर ख,तनिवि" । आइतप्रपलायो खभि- 

योगपरिहाराथमाद्धानवद्यरा पच्छन्नचारो | रएतेषाष्च- 

त्रोत्तरस्य हीनता गु्गौ त ज्ञापवितुः «हीनः पञ्चविध” 

दय् क्तः न परिसंख्याघमन्दपार्माप हनत जरात् । 
इोनतायुरत्वत्तापन'दष्डभूय साधम् । यथोक्त ् ात्याय- 

नेन “न्यवादो पणान् पञ्च क्रिवादेषो. पणान्दश । 

मोपस्याता दश हे च पोडगेव निरुत्तरः । ब्राह्भतप्र- 

पलायौ च पणान्द्ाष्यस्तु ¶िंयतिभ्'” । अल्लापि विशेष 

छक्तम्तेरेव «““निरा्तमनायातनाइतप्रपलायिनम् । 
प द्चरात्रम तेक्रान' विनयेत्तं मह्धोपतिः'" कायायनेनेव 

प्रकारान्तरेणापि हनः उक्तः | “'खावितव्यशदहाराखणामेक' 

यत्न प्रभेदयेत् । वादिनः लोभे ईीनन्तमपि निदिं- 

येत्" । श्रावितव्यञ्हारां सभ्यादीनां मध्थे एकमपि 

च प्रभेद्ेतं शआथद्धेरादुरोषादय् त्मादनेनेष । 

क्रिया 

बृहसखतिरपि “मय करोति मेद् वा भध वा निरो- 

धनम् | एतानि वादिनो यश्च व्यवहारे स होयते'" । 
भयादौनि व्थस्तसमस्तानियेन छतानि स हीयत इत्यधेः । 

भयः करोति भीषणामन्यरखेन भयोत्त्मादनमिति येषः । 

भहरपि ““अेष्य' यद्र दिशत निदिगव्रापड्कते = यः । 

यञ्चाधरोत्तरानथान् विगतान्नावबुध्यते। अष्दिश्या- 

पदेश्च पुनय स्वपधावति । सम्यक् प्रिह्ितञ्चाथे 

ष्टः सन्नाभिनन्दति । असम्भाष्ये साक्तिभिच देणे सम्भा- 

णते भियः निरुच्यमान ̀  प्रञ्नञ्च नेच्छ द्यञ्चापि निष्यतेत् । 

ब, होष् क्तञ्च न ब्रूयात् उक्तञ्च न भभावयेत् | न च 

पूवापर विद्द्रत्तसाद्थाम् स हीयते। ज्ञातारः सन्ति 

भेद्य क्रा दिश्य् क्रो दिशेन्न यः। धरमैस्यकारशे रेते 

नन्तसपि निदि शेत्*। अरेशयमदुपयोगासत्यत्वादिना 

निर्देशन दशति कथयति यः| यञ्च कथितमपि 

न मयेदसुक्तमित्यपलपति | यद्वाघरोत्तरानर्थात् पूर्वापरा 

भिद्िताज्विगोताज्विरुद्धा स्तत्त्वे न नावचध्यते । यच्ापदे- 

शं व्य.ःजं पोडादि्क्मपदिशगरोद्धयव्यापधावति ऋअष्सरति 

सभातः । यञ्च सम्यक् प्रणिहितः सम्यक् प्रिधानेना- 

कलितमपि परोक्तमथं ष्टः सन्नाभिनन्दति अदुवाद्प्रत् - 

्रदानादिनाना दूयते । मेधातिथिस्वदेशभिति प{ठत्वा 

भाषावादिलिखितदेशभिन्नमडम्भ्ाविपं वा देशम् । यद्वाऽ- 

भियोक्ता दि येद् चमिल्यत्रे व देशशब्द् न साचिणो व्या्याय 

साचिनि्ट्शः | अकाले शम्भादितसाकिणो निरदिंशती त” 

व्याचख्यौ । यख ज्ञातारः सा्तिणो मभेाक्तये सन्तीति 

खभायचक्लानेते वदेय्.करो न बदेत्तान् । अल्लमा मां 

च्नातारः । यथाथवादव्ृहमिति जानानः साचि दूति 

यात् | इती यैकचनानसखा खाच्छब्द् ख इितीयाया इत्यनेन 

माम् इत्यख मा इत्यादेशः । नत मे इति धच्छन्तमेतत् 1 

“धलयेढनाभिति''तज्विषेधात् । तेन मेति सन्धिरपि श- 

साह्हित इति मेघधातिधिः। आचार्यास्तु व्याकरणाधिक- 

रणे सन्विकरष्णमल्नापशव्द् इति पूवेपक्तप्रसङ्गन वदन्तः 
घच्चन्ततानेवाखख मन्यन मे सन्तीत शम्बन्धान्न ढतो- 

यासम्बन्धप्रयुक्तषषठोप्रतिपेधावकाश इति तेषामभिरुज्धिः । 

खन्ति क्नातार इ्यू,क्लोति कल्पतरूलिखितपाटस्वनाकर 

एवा चायं सेध तियिभ्यामढतत्वा{दति ध्येयम् । बिड़ान्ते 

त्वाचाग्थाणां आन्द्सत्वमन समाधिरभिमतः । रतेः का- 

रव्यं स्तः समस्तां बादिप्रतिवादिनोरनग्रतरः होन 

दवरदिे दित्बधैः होनवादितय। दण्डा हेतानातचर प्रथ 
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` ताधेहानिरिति प्रमादपरिहारा्मेवाय प्रपञ्चः “ल~ 

न्निर स्य त्यादि” वचनात् | अतण नारदोऽपि “सवे^ष्व्ध- 

विवादेष वाकूकले नावरौदति । परद्र मूम्य,णादाने' 

शा द्योऽप्यान्न हौयते" | अद्याधेः अधैविवादेषु समेषु 

वाक््ले पृमादाभिधाने लवं षुपञ्चितेऽपि नावसोदति प्रल- 

तादयान्न जोयते | अवोद्ाहरणमावरं परस्त्रो्यादि | 

तेषं प्रसादाभिधानेऽपि आखोद्ण्डगरोऽपि यथा न प्रल- 

 तायांदधोयते इति णवं सरदेव्वयविवाटेषि्य्थैः । अनथा 

परस्त्रोतयादेरानर्थक्यमेव भवेत् | अविवादः पाद्नान्दम- 

न्य, शतेषु प्ररताथादपि होयतदयर्थादक्त' मरति । यथा- 

$हमनेन शिरसि ताड्ति इव्यावेद्यं भाषादिसमये हस्तेन 

पादे ताति इति वदन् दर्डः पराजितञ्च भवति । 

न्य् शंतावेशादखदेव लाड्नादिकमयमकिच्चारोप्यायेदित- 

वान् धर्म्ांधिकरण इति प्रतोतेः| क्तरव "दोषानुखपं 

सय्राहाः पुनवादो न विद्यते इति वाहेस्यत्यः एन्द् 

निनेधोऽपि मन्य्,लतव्यवह्ारषिषंय एव । सं राद्योदण्डमि- 

। व्यर्थात् । असम्भरा ये सम्प्राघणान दह विजन इति यावत् । 

नेच्छेत् खुतमप्यञ्चतवत्क् यात् । राजकार््यादिव्याजस- 
त्माद्यं खामान्रङ्खनचछत् | ब्रह्ोयाद् गताम् | अन्या- 

देशभिव्यादौ ब ोयादौ च ब्धलत्वोऽपि तथ्य ्वाद्त- 

व्यमिति शावरभाध्योक्तरोत्याखित् प्रकरणे पुनरुक्ति | 

नदोष इति भगवान धातिधिराह | कचिदर्धविवादेऽ- 

-प्यथहानिः सन्द्ग्धाथमित्यनेन दशिता । नारदोऽष्याह 

“अनिवेद्य त॒ यो रान्न शन्दिगधेऽरथे प्रवतेते । प्रसह्य स | 
` विनेयः खात् चाथ्यर्थे न सिध्यति” । प्रवर्तते साधयति | 

बलादिनेत्य्ैः। दहस्पतिरपि “आाहृतप्रपनायौ च 

मौनी सास्तिपराजितः। ख्राक्यपतिपन्नश्च हीनवादी 

 चतुर्धिधः'?। साक्तिपराजित सात्तिवचनादुयः पराज्जि- 

तः, खवाक्यत्रतिपन्नः संप्रतिपतत्य त्तरद्ाता, अनयो - 

` नत्व नोपादानम् | यथाऽनयोरविप्रतिपन्नाथहानि 

स्तथान्ययोरपीत्येः ¦ अलाय् त्तरोत्तर हीनताधिक्य .ति- 

 पाद्नाथं चतुश्िवयदहणन्र परिसङ्काघमन्ययान्ये घान्तत्क- 

यन" विरुध्येत | कित् कदा होनकार्यंभि्यतर का- 

 लावधिरक्तस्ते नैष “प्रपलायी लिपच्तेख म्भैनठत् सप्रभि 

तैः साक्तिभिच्स्तत््तणोन प्रतिपन्न हीयते" इति 

साच्तिभिन्नस्तत्मराजितः यञ्च सामान्यान् साच्तिणो विदिश्य 

पश्चादहिशिषः तिदिरेत् मनुनान्नातारः इत्यनेन ौनत-. 

योक; तलापि. कालावधिं हस्तरेषा ह ““साचिणसत 

९२ बा० भागे ४८्द्, 

रान्न ऽनिवेदनमवगभय्रते | 

श © ॥ ५ [1 
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सखदिशगर यस्तु तान्न विवादयेत् । लि शदरात्रात् त्रिपक्ताहा 

तख हानिः प्रजायते" इति । दैविकराजिकान्नरापरे त- 

वध्यतिकभेऽपि न दोष इत्यप्याह स णव “चारक 

रणे 'दिव्ये कत्वोपस्याननिणेयम् । नोप्स्थितो यदा 

कचचिच्छलन्तत्र न कारयेत् | दैवराजकतो दोषस्तखन् 

काले यद् भवेत् । अव चत्यागभात्नोण न भवेत् स प- 

राजितः” । इति आचारकरणे व्यवहारकरणे । छल, 

न्तत्रन कारयेदिति वदता यत्र वचनेनाथेहानिः प्रतिपा 

दिता तल्नौव पुन्विवादाभावोऽन्यन्न तु होनतानिमित्ं 

दण्ड. ठंत्वा एुनवाद्ः प्रवत्तंनीय णेति सूचितम् | यत 

काद्ध कात्यायनः ““पलायनानुत्तरत्वादन्यपच्ताखयेण 

वा | हौनख ग्टह््ते वादो न खवाक्य{जितख च” । 

स्खवाक्यलजितसखेत प्रकताथे हानिनिमितोपरुचणन्ते नेव 

बिद्रतमिदम् “यो हीनचङ्केन डित त््ोद्धर विद- 

बुघाः। स्दवाज्य हनो यस्तु खात् तस्ोदवारोन विद्यते" 

दूति | खद्भारः पुनव्य॑बहारः | अत्रापि खवाज्यदीन 

दरति प्रकतार्थद्ानिनिमिरापल्तण्म् | विवादख्प- 

कमय राजानं वद्चथिवाऽन्योन्य' यौ वादिग्तिवादनौ 

खयमेव विवाद्ा्नवते^ते तयोरुभयोरपि दण्ड त्वमा 

डृहस्यातिः “पूर्वोत्तरे सहति विचारे सम्प्रवत्तिते । 

प्रशमं ये मिथो यान्ति दाप्यास्ते द्विगुणन्दमम्” । 

मिथ इत्यनेन रान्नो निेदनम्लतवैवाऽन्योन्य शमयानोक्त ‡ 

कात्यायनस्तु स्सष्टमाद 

“अाविद्याप्रग्टह्णीतान्न' प्रशम" यान्तिये मिथः । सवे 

दियुणदण्डाः स्य॒ विं प्रलम्पान्न प ते' इति । दिये 

 दख्डस्तु पराजयनिसितदरख्डापेच्तया न त॒ विवादास्खदी- 

भ्तदरव्यापेच्तया अद्रव्य विवादेष्यव्याप्रे : | रान्न निवेदयौा- 

$न्योचयरुच्या राजातुरोेनेव वा सज्धिकरणे तु न दण्ड- 

ट हस्पतिना “प तरेऽभि- 

लिखिते प्रक्रान्ते. का्यनिर्रे। इयोरुरयोः खन्ध 

` खाद् :ख योरिव | साक्तिसस्दविकल्पस्तु भवेत्तनो- 

अभयोरपि । दोनायसानौः यौ सन्धिं कंयीतान्तौ विच- 

णौ । प्रमांणसमता यत्र भद्: शाम्तर्चा(तरयाः । तत्र 

रजान्तया सन्धिरुभयोरपि श्खते। ध्मार्येपयहः 

-कौततिमेबेत्याम्येन भृष्टः । न कल्यने साच्विसभ्या वै- 

रञ्च विनिवर्ते । नियहानुखह' दण्ड घर प्राष्य यशो- 
५ >, 

अयशः | विखडहाच्लायते ब्टणां पुनर्दषस्तथेव च । तस्रा- 

तक्, लगणाध्यच्धर्ेन्नाः समद्टयः । अह षलोभाद्यद्बरयु- 
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स्तत्क तं व्य' विजानतेति" ¦ साचिसम्यविकरख इति उ- 

भयोरप्य्थिप्र्धिनोः किमेते वच्छन्तीति. साशिसभ्यवि- 

यको विकलो भवेत् तत्र॒ कायं निर्यये दोलायमानौ 

सन्टेहटोलारूदौ यावरिप्र्ययिनौ सन्वि" कुग्या तान्त 

विचक्षणौ चतुरौ पराजयजनिताऽप्रतिष्ठादितिरोघाना- 

दिये श्ति कल्यतस्ः। रल्राकरस्तु“खाचिष्णां सभ्थानाच्च 

विज्ञख्यः परद्धरविरोधः इत्याह | प्रमाखश्षमतेति। 

खत्र सभ्यानां वादिदयपन्ते प्रमाणं साम्य' प्रतिभाति | यल्न 

च शास्त्रचरित्रयोभेदः शास्ते शास्त्रान्तरेण चरि व्य- 

वहारे चरिलान्तरोख भेदो विप्रतिपत्तिनतु शास्व्यवा- 

हारयोः परस्य रम््रो दः ध शास््राविरोपे व्यव हारस्याधे- 

शास्तरत्वेन दु्मैलत्वात्” इति व्याचय्ह्पौ । तब राजान्नया 

सन्धिः -काययस्वेन प्रसख्यते धम्मरार्थोपयहादिहेतलयात् 

` निखडहानुखइादयव्यवस्थानिवरेकल्वाञ्च | तखादिव्याद्ना 

राजान्नौय केशं न रन्धिरेतः कुलगणाध्यच्चादिषचोऽपि 

राजव चनखमभिंति प्रतिपाद्यते । एतच्च प्रत्याक{खित' ख- 

भ्यौरवणश्यमाद््त व्यमित्या ङ नारदः “प्रमाणानि प्रभाणन्ःः 

परिपाल्यानि यल्लतः। खोदन्ति ह्हि प्रमाणानि प्रभासैर- 

व्यवस्वितेः'' | अखाचैः सटा चन्द्रिका कारे ेवखक्नः «अ- 

ब्ध स्थितेः प्रमाणेः प्रसाणानि प्रमायकरत्तारः प्रमाण- 

शब्दन लच्छन्ते | ते सौदन्ति विनशदृन्ति निशंय नाभ 

बन्ति। अतः प्र्याङ्लनकौशणेन प्रमाणन्तौः सम्धैयल- 

लस्तानि प्रमाखानि परिपालछानि यथा -्स्यादुःस्थि- 

लानि न भवन्ति तथा विवेचनीयानी यथे दूति" | वयन्तु- 

अव्यवस्थितेभृलभे यल्यादिना दुःस्थः प्रमाखैः प्रमाणाु- 

खा इले. प्रमाणानि साच्छादीनि सोद्न्ति नि्॑या- 

शमाखि भवन्ति, दहि यनो$तः प्रभाणन्ौः प्राणानि 

अन्नतः परिपाल्यानि सत्तकपरिशडवलुखरेश ` तत्व- 

निरंयफलानि का््यां णोति व्या चच्छहे । अनयोङ व्या- 

ख्यानयोस्तारतस्यन्तत्वविद्धि पवेचनोयम् | षदच्च प्रत्याक- 

लिते व्यव हन्तुसम्बन्धाभावःत् व्यव हारद्र्भिभात्रकत्तं कत्वाच्च 
व्यवह्ारपाद चतुलायान्तुभै तिति भिताच्चराकारख्य स- 

म््तम् नश्वतपारेयम्, एतदन्तरेख ढ तीयज्रिवःपादाजव 

नारात् । तथाहि छन्तराभिधानानन्तरमिप्रतयर्भिनोः 

कस्य क्रिया कावा क्रियेति पराभ्थलच्णयख् प्रत्याक- 

जितस्य योगोचवरेण व्यवद्ारपादत्वे नान भिधानादयवड- 
कत सम्बन्धाभावाञ्च न व्यवहारपादेत्वमिति) ऋषरा- 
कस्तु. "खाध्यसििपरेन. जयपराज्ञयादधा्यडचणं 
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प्रत्याकलित" यो गो ञ्वरव चने खच्चणया ग्टद्यत इति वदन् 

क्रियोपन्यासोत्तरकालौनषिचारद्य सभ्य ; क्रियभाणद्य प्र- 

त्धाकलितद्पतामभिपरं ति"।*सस्अतिपन्य तरेकः श्ियापादे 

नापि जयपरजबावधारणलत्तणप्रत्याकलितपादष्तिदिषा 

च्व मेवेति" न्.वा्ो वाचस्छनिरपि तदेवा ठुवज्ञा ति | कल्यतरू- 

खटति चन्द्रिकाकारौ भिताश्चराकारवदेोत्तरलेखनान्तरभा- 

वितानां होनपरन्नानसन्धिकरशक्रियादानानां क्रियापद 

प्राम्भाविनां प्रत्याकितलत्वैममिहितवन्तौ | व्यवहारोपयो- 

गित्वाद् ृहस्मत्यादि्विचनानां प्रागख्ङ्धिख्छितानामहुरोधाञ् 

व्यव हारपादूत्व पर न्तदनभ्य्, पगतवन्तौ क्रियाषपादप्राग्- 
भावितत्वमेव तु तद्य युक्तम् | येद तिठन्ति करण + 

व्याद्3चनात् व्यब हार पाद्त्वमस्तु नबेन्यन्यदेतव् । यत्त, 

साध्यसिद्धं व्यं बहारफलत्वान्न व्यवहारपादत्व' युक्तमभिरदि 

तन्न व्यवहारभावनया फलाषवर्भिख्याः फलनिख्ष्यस्वे न 

फलय तद्'शत्देम तत्मादत्वे बाधकाभावात् । कलव वव 

शा भावनेति भमीमांसकानास्होषः | तात्य परि गुव - 

दयन चायेस्तु प्रमाणोपन्ा समेव प्रत्याकलितमभिभन्यते 
यथाह “भ्यद्यपि परौच्चायां न वादिप्रतिवादिनौ सतः ।. 

इच्छो पक्रममाले ख॒दितोयोपयो गात् । सम्भवेऽपि तयो* 

्विघयोपस्यापनमाल्र पर्यवसानात् श्य यख्यौव परोचकत्वम् । 

तथाप पूैपच्योत्तरपक्प्रनयार्काङतनिष्कारैमेदेन चत्ष्या- 

हयवदहारप्रवत्तंनात् फलतो न किदे; | एककन्त 

कलव ऽपि तातल एव ब्य.पारकलापख विचारे विद्यमान 

श्वात् त्ादप्नि एुखो देशकस्तथा भर देश्य सावगमभेवं ति“ 

वस्तुतस्तु न प्रमाणोपन्याशस्तस्य प्रत्याकलितत्ये नाि- 

प्रोबः । किन्तु सभिकक्रलः प्रसायो पटम्पकज्लत्तकाौदिपरा- 

स्थं ण्व । यतो न शास््लीयकथायां व्यवहारवतृपूरवप+ 

चोत्तरपच्तौ खाभिमतसहेठकसाध्यनिदे ्भानपरौ । 

किन्तु पूवं पचिणा कण्टको डारोत्तर पचदूषष्यएरःशर' स्व 

पत्ते स्विरीकते सिद्धान्तवादिना कंडुभयप्रविकतेपेखख खपच्च- 

साघकप्रमाणप्रख्यापन प्रथम" क्रियते| ततः ख्ये- 

यैस्तदुभय वधेका टय प्रत्याकक्तिन निष्के एकतर पक्तनि? 

बारणक्छप; क्रियते । तावता कथासमाश्निवदे, जखछवित- 

ख्डयोसतु मभिकादौीनाछस्रोऽपि व्यापारो विद्यत इ 

त्यादि लच्च्शम्नाकरे | अवर त॒ सान्ादिविरूक्यं मा- 

नखत्तरमेदेन नियत प्रायुपन्धाखास रिति न पूर्वात्तर 

पादान्तरमे तिस्लद्छ ¡ ऋअतणएव प्रत्याकलितख्ाल्नोत्तरो क्छ 

क्रियेह्यादिविभेख स्वं यज्कतख प्रत्याकश्ितदध ̀  माच्यतव' 
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प्रसाणोपन्यासात्तत्र त॒॒प्रतीच्यवनेव स्थे यल्लवप्रमाणसा- 

ध्वशाधृतां विनेकद्पता चेत्य सतु विस्तरः | एव" प्रत्याक- 
श्डितमाकलितम् । चअभुना क्रियापादो विविच्यते । तवर 
खाश्यायनः | वादिना यद्भिप्रे त' खयं साधयितु" स् 

स् । वद्माध्यः शाधन येन तल्याव्य' साध्यतेऽखिलम् 1 

सारमूतः पद् स्ख निःखाराणि बड्न्यपि | रुंसाधयेत् 

क्रियायान्त वा्जहयात् सारषजिनाम् । पकषदयं साधवयेवया 

ताञ्चज्यादुद्ररतः क्रियाम् । क्रियां बलवतोखक्घा दुर्बलां 

योऽवलम्बते । स॒ अयेऽवषटते सभ्य ; नस्ताच्नाभ् यात् 

क्रियामिति” । ताम्ब लवतौस् । तेन प्रागेव प्रबलं प्रमाण 
सद्धाव्य' इ्बलप्रमा णालम्बनेन पराजितद्य पञ्चातृपुवल 

, प्रमाशोषन्यासावसरो नासलीव््धेः | अतणवाह नारदः 

“निथिक्गो व्यवहारो ठ प्रमाखमफलं भवेत् । लिखितं 

क्षा्तिणो वापि पूर्वमावेदित" भवेर्ति'” | निर्थिक्त शोधिते 

ऋन्यतरजयपराजयान्धतरावधधारणं प्रापित दूति यावत् । 

पूवेभेव इबलप्रलसङक्लप्रमाणोपन्वासे ठते ठ सर्वप्रमाणा- 

इकारेण लः . निरखेत्यामधानांत् धवि्थयः | परश्चादु- 

ह्काविवन्तु तिम परादि शद्धाकल इत मित्यलुपादेयभेवेः्य्धः । 

छतशष पुव वाश्येऽपि सक्खोति एरिति चोक्तम् | सण 

“यया पकसु धान्येषु निष्डलाः प्राहृघो युणाः । निखि- 

क्व्यवह्ारास्णं प्रसाखमफल' तथति"” । उत्तरे पललनि- 

बे्यते खाध्यविद्धेः छाधनाय तद्याधननिदे ङ्कः कय्यीदि- 

च्छपेद्िते यान्नवलक्य आङ् “ततोऽथ ठेखयेत्यद्यः प्रति 
क्ञालाये साधनम्" । वत छत्तरलिखनानन्तरमर्थभं अर्थ्यत 
हव्यं : खाध्य' सोऽद्याऽस्तीय्थं शाध्यवान् सदय] एवा- 

विखम्बब षएतिन्नातख प्रतिन्नाविषयश्ार्थद्ध साध्यस्य साघ- | 

लम् साध्यतेऽनेनेति सधर्म प्रमाणम् । खाघनादि लौकि 
भलौकिर्क वा लेखयेत् शेष्ठकद्वार } स्वयं वा लिखेदित्यपि 

दव्यम् ददाथेतवात् अन सद्य इति वदन्, ्तराभि- 
धाने कालविम्बनमप्यदुमन्यते | तञ्च रिेषपरिभाषायां 

विवच्छते । अर्ध लेखयेदित्यनेन इ स्मतिपत्तौ न कखाषय- 

धित्वमिति न कोऽपि खाधन लेखथेदिति पाददयेनेव व्य- 

वद्ारनि वौ हः तथा चोक्तम् ““इिपातृसस्म तिपत्तिसिष्ठति 

{िथपरोत्तर पूरेवाद्नि एवा यैल्रात् ज्ञणएव साधन" लेख- | 

त् । कारण्णरेत्तरप्राङ्घय्रयोत्तरयोस्तुः प्रत्ये रव साध्य- 

वान् कारपराकन्दा यवोस्तदछं व स्ाध्यस्वादिति स रव ले- 
श्वेदिवय् क्तः भवति | तेन श्राद्ध यायकारणोक्त्रै त॒ 

` चरौ निर्दिशेत् क्रमम् । शिच्योक्तौ. मूढंवादो द्र प्र 
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तिपत्तौ न खा भवेत् । मिथ्या ` क्रिया पूवाद कारणे 

प्रतिवादिनि । प्राङ्गप्ायेऽपि तथैव खात् प्रतिपत्तौ नसा 

भवेदिति” व्यासादिद्य व् क्ोऽधिपदेन सङ्कोपतः स्वै 

यवोक्तो भवति ¦ अन चण्ड अरः “साहसस्ते यपारुष्य- 
गोऽभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत्सद्यं एव कारोऽन्य- 

नेच्छया तः" | इत्यब्न सद्यो विवादवेदत्तरन्द्ापयेदि्य- 
नेन प्रत्यधि पच्चस् लिखने विलस्बप्रापरौ साहसादिष् तत्- 

पच्चभपि सद्य एष जेखयेदिति योऽपवादः ख यदि प्राग 

भाषावादिपच्चल्िखने विलम्बोक्ता्थप्ाप्रः म्रत्यधि- 
पच्चलिखनविलम्बः खात् तदैव घटते नान्ययेन्ये तदा 

कयव्याख्पाने यद् धिपदेन  प्रतयवस्छन्द्नप्ा्खयययोः 
परत्यये्रवाऽ्थगे जात षति स णव साधन लेखयेदिति । 

परत्य्थिनोऽपि सणभिति भिताच्चराकारव्याख्या- 
न" ततम वा परविरोधाचऋन्दमित्याङ” । तदतिखाह- 

खम् भाषोत्तरवादिपच्चमाव्रलेखनयपरत्व" यद्यनयोवा- 

क्ययोस्त्हिं साघनपदान्वये समासादुपपत्तेः सन्दर्भ 

विरोधाञ् साधनेन बोत्तरःल खनोत्तरमाका ङ्ख 

वत्वात् खाहसादिष्वप्य् त्रभेदव्यवस्वया इयोरपि पूै- 

वाक्योपात्तखाधनलेखने सद्यस्वर्थाचिप्रोत्तरलेखनविलम्बा- 

पवादोपपरत्तेः । नचोत्तरलेखन' सरवेत प्रत्य्थिन एवेनि 

तदिलम्बा्ुमतिविमत्योस्तः प्रत्येव प्रतिपादनाहेभिति 

वाच्यम् तावतापि क्रियोपन्यासप्रतिपालवचनद्धा- 

धिषदेन भाषावादिमात्रसहणायदहे नियामकाभावात् । 

प्र् त भिच्याक्रियेत्यादिवचनाथसंयहाय इवोरपि य~ 

शभर्धिं पदेनेत्यस्यव युक्तत्वात् । एव" ति भिताच्चरायां 

पू्वापरविरोधापादनमन्नानविल रि तमेवेत्यासतां तावत् | 

टद्ख्यतिः “प्रकारा क्रिवा परोक्ता मादषी दैविकी 

तथा । णकेकानेकध भिन्ना छनिभिसत्ववादिभिः । 

साचिलेख्याचुमानच्चु लिविधा सातुषौ क्रिया” । प्राचि 

लेख्याचुमानमिति हन्दरौकद्भावः । “खाच्ौ द्वादथमभेदस्तु 

लिखित दशधा ख्टतम् । अदुमानन्तु दिविधन्नवधा 

देविकी क्रिया” । द्ट्' संख्याभिधाननच्न नियमाय भमेदा- 

न्तराणामपि प्रभाण्प्रकरये दच्यमाणत्वात् । कात्यायनः 

“लिखितं द्वाखिणोभूक्किः प्रमाणन्तरिविधं विडः । लेशो- 

दस्तु युक्तिः खाहूदिव्यानोह विषादयः”। लेथोऽन्यथालु- 

पपन्नो धर्मैस्तष्डोट शोविभर्यो युक्किरिव्य्थं : । ^“ मूव"वा- 

देऽपि शिखिते यवाऽ्चरमेषतः | र्थी कतौयपादे 

. इ क्रियया प्रतिषाद्मत्”” | पूर्वं वादो भाषालिखितं पूव - 
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पत्चतया लिखित उत्तरमिति यावत् | ढतीयपादः 

प्र्याकलिताख्यः त्जिन् सति क्रियया प्रमाणेन प्रति- 

पादयेत् साध्यमिति शेषः । भाघोत्तरप्रत्वाकलिताख्य- 

पादनये सति क्रियया खका्यःमर्थौः साधयेदिति तात्म- 

य्यायैः । काय्यं कि.याशब्दौो व्याचष्टे व्यासः ““काये 
हि साध्यमिन्युक्त साधनन्तु कियोचगते | द्िभेदासा 

घनन्ने"या मालुधी देषिको नयेति” । साधनं प्रमां प्रत्या 

कलितस्छ॒ ठ तोयव्यव हार पाद्त्वमभ्य्, पमच्छता खटति च- 

न्दरिकाकारेशेवभिद्' वचो व्याख्यातम् । भिताच्चराकार- 

सते ठ दतीयपादकि ययेति स॒ णवायः। साचचो- 

दादशभेद इत्यादिप्रमाणप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यामः । यान्न- 

बलक्यः “प्रमाणं लिखितः भूक्गिः साक्चिणद्चति को्ति- 

लमू | रषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमदचःते'" इति | 

दिव्ये ष्वन्यतमभित्यथेः । कात्यायनः “यद्येको मालुौं 

यादन्यो न.वा दविकोम् । मादी नत्र ग्टह्लीया 

चरतु देव जियां न्टपः। यद्येकदेशपराप्रापि कि.या विद्येत 

मानुषी । सा याद्या नतु पूर्णापि देविकौ वदतां णास्'"। 

एकटदेशप्राप्ना साध्यं कदेशविषया । अन्न यद्येको वादौ 

मातुं सच्छाद्यन्यतमां किया स्वपर्साधकतयोपन्य- 

सत्यन्यस्तु तत् प्रतिपन्नतया दैविकोनदर्था दितरवादि-प्त- 

सिष्यसिध्योः सुलभत्वेन न दिव्यापे्ेति प्रथमवचनारधैः| 

एवमेकोऽपि वादी साध्यानेकत्वे साध्यं कटेशमपि यदि 

प्रमाखेन साधयति तदैकदेशविभावितन्यायेनैकरेशानर- 

श्यापि सङ वंच्छमाणत्वाच्नं दिव्यावसर इति दितीय- 

याक्यार्थः ; | दिव्यखद्धपप्रमाणयो रा गमक गम्यत्वान््ाचुष 

प्रमाणंसम्भव एव दिव्य प्रमाणमिति सनिवचननि- 

चचयपय्यां लो चनयावगम्यते । अन्यान्यपि कचित् कचि- 

त्क घाञ्चित् प्रमाणानां प्राघान्यामिप्रायेख व्यरस्यापकानि 

वचनान्यपीणां यथा “क्रिया न दैविकी प्रोक्ता विद्य 

सानेष साच्तष् | लेख्ये च सति वादेषु न खादिव्यः न 

स्तिः" इति कात्यायनः । पितामहः“ सावर विवा- 

देषु दिव्यानि परिवच्जयेत् । साच्विभिलि खितेनाथ 

भृङ्गा चैतान् प्रसाधयेत्” । इदमपि साच्छादिसमच्त 

स्यावरविधयविवादेष खलभमतस्तत्स म(वान्वं घमेव का- 

यैभिल्ये वम्परनच्न स्वया दिव्यपरिहारषरम् | सवथा 

सात्ताद्यसम्भवेऽपि दिव्यायहणे निंयाभावप्रसद्धगत् । 

कान्यायनः “दन्तादन्तेष्, श्टलयानां स्वामिनां निरये 

खलि। कोयादानसम्बन्धे केल्या घनमनिच्छति | दते 

समादधे चैव विवादे सरुपस्थिते । साच्तिणः साधन" 

भोक्गन्र दिव्यः नच लेखयकम् | पूगच्रेणौगणादोनां या 

स्थितिः परिकौर्सिता |  तखास्तु साधनः लेख्यच्न टिव्यनच्न 

च साचिणः। हारमार्गक्रियाभोग जलवाहादिषु क्रिया। 

भुक्गिरेव त॒ र्वी खान्न दिव्य नच साश्चिणः" | दत्ता- 

दत्ते प्रति्त्याप्रदाने दत्त्वा घनः प्रत्याहृत्य पदे 

वा देत्ताप्रदानिके विवादपद इति यावत् । भ्टव्यानामि- 

त्यादिना वेतनादाने .। विकभेयादाने्याद्ना कयविक्र- 

यादुशये इतरदुव्यक्तम् । दन्तादन्तादघ इृद्वानां लिखित- 

करणाप्रसि्ध शुक्तं चासम्भवात् साच्चिणञ्च तादशविष्ये 

छलभत्वान्दानुषप्रमाणसमवि च दिव्यासम्भ्वाच्न दिव्य 

नच लेख्यकमिन्युक्तम् । पृगादीनां संविदि त॒ बद्धक 

कायां लिखितः विना न निर्वाहः सवेषां ` व्यवह. 

ल्वाद्नोद्ासौनसा्िसम्भवो भौाट्षसत्त्वं च दिव्यानवकाश् 

इत्यभिखन्धायामिह्ितन्न दिव्य च साच्िण इति) 

हारनागादष्व^प गमनागमनादिद्पभोगस्धौव पर' भावा- 

ज्ञे ्यख चाप्सिद्ध माँलुषाभाव एव॒ च दिव्यावकाशान्न 

दिव्यभिव्यादि मूच्ररेव ठ रुव्वीत चोक्तम् | ख सवं 

वचनानि दिबेचनोयानि। चतएव “अरण्ये निजेन 

रालावन्तवे श्मनि साहसे । न्यासापड्कवने चैव दिव्या 

सम्भवति क्रियेति" नारदेन सम्भवतो क्रम् | स णव 

“वद् साक्तौ न विद्येत विवादे वदतां णाम् | तदा 

दिव्यैः परीक्तेत शपयैच् ठथग्वि्ैः। स्त्रीणां शोलामि- 

योगे च स्तेयसाहसयोरपि । ̀  एष एव विधि टः सर्वा- 

था पद्वेष, चेति" | कात्यायनः “गढसाहसतिकानान्तु 

प्राप्न दिव्ये; परोच्षणम् 1 युक्तिलेशे ङ्गिताकारवाक्चचु- 

ख ितेन्दणाम् । अलेख्यंसाचिके दैवीं व्यवहारे .विनि- 
दिेत् । देबसाध्ये पौरुषेयं न लेख्य" वा प्रयोजयेत्” । 

हृहस्मतिः (“स्णिखक्तप्रबालानां कूटरव्यासहारकः ॥ 

हिंसकोऽन्याद्भन्ा सेवी परीच्छः शप्रयैः सदा । भमडहा- 

पापाभिशापेषु निःचतेपरणे तथा । दिव्यैः काय्यै प- 

रोचेत राजा सत॒ख्छपि साचि |. चिरन्तनोपांश्ुलत- 

चिरनषेषु साक्तिषु | । प्ट घ समाने दिव्यैः काय्य 

विशोधयेत्?" । अत्र सत्खपि साक्तिषिव्यनेनेताभि विष- 

ये साच्िणः एव तावच्च सम्भउन्ति। सम्भवन्तोरशप वा 

कथञ्चित्क् टतया प्रायः प्रदुष्टा दूत विवक्षितं न त वधा- 

श्रुतम् । चिरन्ननछते उपा ु कते र इसि कते इत्यनेन ` 

ले्छाद्य््वमेवोपटच्चय॑ति । अतरंवाखरे  चिरनष्षु 
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शद्ध सभानेपि यनेनासाच्चियन्निनित्ान्य् पलक्ितथान्। 

ष्यासः "मरयमे यत्र भिद्यन्ते सा्चिणद्च तथाऽपरे । परे 

भ्यश्च तयाचान्ये त वाद् शपथैनयेत्" । भिद्यन्ते प्रभेद, 

प्रतिपद्यन्ते | कात्यायनः “समत साल्िणां यतर दिव्यै. 

स्तत्रापि शोधयेत् । प्राणान्तिकविवादेषु विद्यनानेषु सा- 

` चिषु । दिव्बमालम्बते वादो न च्छ तत्र साच्विणः"'| सा- 

चिषु विद्यमानेष्वपि ततर दोषावदम्भे न दिव्यमालम्बत इ- 

व्यधेः । समत्व साच्चिणां यन्नेति । ̀  यत्नोभास्यां भाषा- 

वादिभ्याख्पन्यस्तानां साचि युणतः सद्खध्रातश्च तु- 

व्यत्वमित्यधेः । व्यासः “न॒ भयैतत्क,त' रें कूर्मे 
तेन कारितम् |. ऋधंरीज्लत्य तत्मनमय दिव्येन 
निर्णयः"! लेख्यदोषोद्धावने लेखे निर्ययाच्चमे तदा्ट- 

साचि छतरां दण्डापूपकन्यायेन दोपोद्धावनान्द्रादुषा- 

सममे दिव्येन निर्ययः काव्यं इधैः | प्रजापतिः 

“यन्नामगोन यं ज्ञे ख्य" ठल्यं लेख्य ̀  कचिद्धवेत् । अम्ड- 
, इौतधने तत्न कात दिव्यो न निर्थवः'?। मृललेद्येन ना- 

मगो सुल्यं॑जे्यान्तरविपरीताधे' यदा तदा तदप्रमा- 

शोक्त्य दिव्येन नियः कार्यं इत्यथैः | कात्यायनः 

“वत्र खाञ्सो पध रेख' तद्रान्ने श्रावित" यदि । शोध- ` 

येत्तत्त दिव्येन राजा धर्मासनख्ितः” । सोपधघ' यन 

छलक्शत' यञ्च मिथ्योत्तरे पूर्ववादिनः क्रियादानं नोत्तरवा- 

धादिन इति प्रायुक्त तत्र भाषाबादिनो माशुषप्रमाणस-. | 

श्भरवादत्तरवादिनञच तदसम्भवान्यालुषसमवे च -दिव्यानव.- 

सरादिति न्याव्रमूलभिति। यदि तत्रापि भाषावादिनो 

दिव्यभिच्नप्रमाखाभावसतदा “न किदभियोक्ञार' दिव्ये- 

धु विनियोजयेत् । अभियुक्ञाय दातव्यः दिव्यः दि- 

वद्रविश्ारदेरिति" काद्यायनौवादुत्तरवादिन एव दिवं 

देवम । पूर्वाङ्^नायिनो दिवद्रनिषेधात् प्र्र्थिनोऽ्या- 

सिद्धो पुनः पराङ्खन तद्विधाने सिद्ध सत्यारम्भो निय- 

मायेति न्यायेन निषेषदाढरा यत्वम् । प्रङ्कवरायकारणो- 

प्रये: क्रियापदेखभयक्रियापरमपि निथ्योत्तरे सालुधमा- 

लरैपर' का्यायनीयातुरोधात् | नचैवमनुषद्ूगलुषपत्तिः 

 जट्र्धकतयोभयान्वयखादुष््हेदवच्च यावदरधकत्वख विस्- 

ब्ञाथकत्वे बर ायवल्व्धिधिवाघेनालषङ्ःय तल्ययोगि- 

ताजिबन्बनस्य भङ्कः किश्चिदयौनन्वयेऽप्रि ठन्ययोग- 

कायाः सत्वात्द्भङ्खात् । वदा वे प्रत्यर्थी सन्दिहान 

स्तद्, तद्धाधिकारनिख्चयाभावान््मातुषप्रसाणानाकेऽपि न 

प्व सिन्तवाथेनोऽधिकरनि शवादिठि ध्यं वसम् । नच ^न 

५०र्. 

किदिति"काव्यायनवचनव्िरोध :  अधिक्ारानिशचये तत्- 

परहत््यसम्चवात् । “धनं धनौ साघयतौति'लोकप्रवादोऽपो- 

हग॒विषयाभिप्रायक एव | यत्र विवाद्विषये प्रत्यर्थं स 

न्दिहानसतत्र तद्धोत्तरान र तयेति व्यवद्ारतन्नलिखन- 
, ज्त्वतन्त्वमेव शअन्नानद््पभिय्यो स्रा हंत्वात् । अन्नानख 

निञ्चयाभाव्पर ` सनदेहेऽपि सम्भवात् प्रत्यथिन एव 

सवेनोत्तरकत्त^ त्वा | यद्ा हु योरपि मालुषप्रमाणा- 

भावो दिव्यानध्यवसायश्च तदा निखेयोपायमाह यपिता- 

महः “चं यन्न न विद्येत न भुक्गिने च साच्विणः। 
न च दिव्यावतारोऽच्ति प्रमाणं तन्न पार्थिवः | निद्धेतु" 
येन शक्याः स्॒र्गदाः सन्दग्ध्पिणः। तेषां न्टपः प्रमा- 

णं सात्यवैख प्रमुरष्यते"इति । तादन्वरव हारे चपेशे- 
बोभयापौडया स्वेच्छया काञ्चन व्यवस्थां कत्वा देवा. सो- 

भाभ्यान्नातिक्रमणोयेव्यधः । दिव्यावान्तरभेदादि सवद 

व्यप्रकरणे वच्छयामः 1. 

क्रियाफल न° ६० । “उत्मतिराश्रिजिलतिः संकतिञ्च चत्- 
विधम् । क्रियाफलं प्राह्णराग्या" वल्य तच्च विदयते" 
बेदा* प्र उन्न !कम्प् फे ङत्पत्यादौ, रयागरदिजन्धे 

` धुर्याएुण्यादौ च । क्रियाजग्े दश्िखगादिद्पे प्रयो- 

ज्ञनापरप्यायद्मे रेफले “खरितमितः कचन भिप्राये ̀ 

क्रियाफले". पा० | विडतञ्चं तदखा,भिः शब्दार्थरले यथा 

“स्लरित ज ङ्ातृत्तरतडःः कन्त, गाभिन्येव सति क्रियाफ- 

ले कत्ते वाचकत्व नान्यथा तत्र फलञ्च न धादुपस्याप्य "+ 

जानाव्यादीनां, ज्नानखूपफलख समवायेन कन्तु निढतया । 

सर्वरेव जानीतेद्त्येय प्रयोगापत्तेः जानातौत्यादेरपला- 

पापत्ते श्च नेषते ठ तथा शाख्कारः। नापि क्रियाजन्यवे- 
तनश्श्विणार्पलाभाद गौणं फलमिह विवच्ितं तथा 

घत छदादेसाटशफल य्व न परदः प्व ऋत्विजोयजन्ते 

इत्ादिप्रयोगापन्ते :। किन्तु फरतीति व्य् तपन्त्या प्रयोज- 

नापरनाभ क्रियाजन्य' भ्रिसखर्गादिद्पभेव ख्य फलं 

साद्य यथोक्त' हरिणा “"वसायख प्रसञ्ज1यमारभ्यन्ने 

पच्वादथः |. तत् प्रधानं फलं ताक्षां न लगभादि प्रयोजन- 

मिति" } प्रसिद्धं निष्यत्तयं पचादयः पाकाद्यः। तत् 

तासा पचादीनां प्रधानं फल मित्वथे; । फलस्य प्राधान्य 

च्चे तरापेच्वया बोध्य तेन . इतरेच्छानधीनेष्छाषिषयत्वरख 

तश्र धखादिष्वेव शतत्वऽयि कचितषाचात्खारिद्प 

प्रयोजमालाभे तत्साधनद्धपे यरफठ्ययापि . सहभति 

द्र्व्यसू । तेन अपाद्वद दादि एत विहितवङः चखाद 



क्रियाभ्याह्स्ि स््ली क्रियाया ` अभ्याङत्तिः । 
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खूपसखख्यप्रयोजनाभावेऽपि कतं वाचकत्वम् । क्रियो श्ये 

संयोगविभागादिर्पे फलविशिदष्यापारख्य धात्वधे- 

तावादिमते धातव्धतावच्छे दकङ्परे फले एथकशक्तिवा - 

दिमते कच्छा ख्यातस्यले तापस्ये धात्व्थाऽ" वि~ 

शेष्णतया भासमाने तद्भाठजन्ये ५ सयो गादिके फले च । 

इत्यमेव शब्द् धेरलनेऽखाभिर्द्चित' यथा 
“तत्र फलत तिव्य तृप्ता फलं नाम तद्धात्वयेजन्' संयोग 

विभागादि, मम्यादौ विभागस्य फलत्ववार णाय तडा 

पस्याष्टत्वोन . विशेषेऽपि विभागाजन्यरूं योग पतन- 

फलत्वभते विभागस्य तद्धात्वधं जन्यत्वात् तङ्गादपस्वाष्यत्वा- 

दतिव्याश्चिरवस्द्धात्वथै विशेषणतया भासभानत्वे नेव 

विचेषोयं गम्यादौ च विभास्य तद्धा विगेष्णतया 

भासमानत्वाभावात् न फलत्वप्रसङ्गः । सञ्ज षाढठन््ते 

ब॒ कत्तपरत्ययस्यले तथाभासमानत्वमिति विचः । 

क्रियाविेषणादे धात्व विशेषणत्वे ऽपि तचञ्जन्यत्वामावा- 

चर फलत्वप्रसङ्कः । विेधणत्वद्च साच्चादेव विवक्छितं तेन 

चरं करोतीत्यादौ वटादेः धात्वधक्रियाजन्यस्छ विभक्तय 
दवारा तंदिशेषणत्वेऽपि न॒ फलल्वापत्तिः"" इति । 

क्रियाभ्युपगम ^ क्रियायाः क्णादिक्रियार्थेमभ्य्.पगमः 

चतुर्थं ये ६त° । अत्र चेते उत्पर्नख खख मयोः 
फलभागितेतिनियमेन = कपणव्यथमन्यशेलस्तीकारे । 

«क्रियाभ्य्,पयमा चवे तद्वो जां यत् पदौयते। तद्धे 

भागिनौ दृष्टौ वीजो क्तेनिक्त ए च" मतुः । 

पौनघुन्ये | “क्रियाभ्याटत्तिगणने कत्व च्” पा० । 

विदुतमेतदच्माभि, शब्दार्णरत्रे यथा 

«क्ियायारंव पौनःपुन व सस्भवेनाभ्थाठत्तिपदेनैव क्िया- 

प्राप्नो एनः क्रियायेन इतरां ओे विशेषण तानापच्चसा- 

ष्यक्रियाया एताभ्वाटन्तौ तेषां साधतवन्नापनात् पञ्चरत्वः- 

पचतोष्योव प्रयोगः नतु पञ्चञत्वःपाकदत्यपि । केचित्त 

““दिग्बं चनेऽचोति" पा० निहे^णात् साध्यद्छ्पकियान्वये 

ए तेषां खाधुत्व' तेन भादष्ञन्तादावपि धातना साध्य 

क्रियाया अभिधानात् पद्छत्वः पाक इत्घपि भवत्येव । 

सि्जद्छपक्रियायां तद्न्वयविवच्तायां तु >ेवं तेन तलत्र पञ्च 

इत्येव सखयादिति प्राहः" 

क्रिधयायेगे एः क्रियैव योगः योगोपायः । ““नपःस्वाध्यायेच्र 

परखिधरछानि कियायोगाः''इति पातञ्जलद्छत्रमाष्रादाक्त 

योगोपायभूते क्रियाभेदे । तद योगोपायलादिदशैकः 

क्रियायाः 

क्रिया 

वाक्य" कर्म्रयो गन्धे ४७११४०द् गि तस् | "ज्ञानयोगस्तु 
योगश्च यस्तु साधनमाताना । यस्तु बाहाथेसंयो गः क्रि- 

यायोगः स उच्यते! प्रधानं कादशं योगोखक्रो खनि 

वरोत्तस | 1 क्रियायोगस्तु योगद परमं तञ्च साघनस्"“ 

ऋग्निपु° । मतरयपु०५ २अ० विस्तरो णोक्तं यथा 

कन्म योगञ्च ` वच्छानमि यथा विष्ण विभाषितम् । 

न्नानयोगसच्ाद्धि कम्मं योगः प्रशख्यते | कच्योगो - 
द्ञञं न्नानं त्मातत्मरमम्यदम् 1 कम न्नानोद्धवं बह्म 

न च ज्ञानमकम्यश्णः। तस्मात् कम््मखि युक्त्या न 

च्वमानोति शाश्वतम् । वेदोऽखिलो धग््रं लमाचारच्चव 

तदिदास् । अदाञात्मयुणास्तिन् प्रधानत्वं न सं स्थताः । 

द्या सय भूतेष ज्ञा नोरत्ताऽऽरतख ठ । ऋअनसरया 

`तथा लोके शौ चमनं हिदि जाः ! । नायार् क्यच् 

माङ्ल्याचास्तेवनम् । न च द्रव्य ष कारपंगयभातेःवषा- . 
जितेष च। तथाऽस हा परद्रव्ये परश्तीध च स्- 

व्वदा | अष्टावात्मयुणाः मङ्गा चुराणस्य ठ कोविदः | 

अयमेव क्रियायोगो न्नानवोगख शाकः | कश्य योगं 

विना ज्ञानं वद्य चन्न ह दश्यते ¦ धत्त दितं धै 
रपतिष्ट त् प्रयल्लतः । रेवतानां पितणाञ्च मदष्या्य)च्चं 

सब्वंदा | कयांद हरये न्न भति गतप णस् । खाध्टा- 

यैरचेयेच्भनि होमे्विंहान् यथाविधि । पित्न् चरा्ैर- 

चदानभैतानि वल्िकम्मंभिः। पञ्चते विहिता यत्नाः ` 

पञ्चना पलुत्तये । कण्डनी पेषशौ चज्ञो जखक्ुन्भी प्र- 

माजनो | पञ्च श्ना ग्टहस्यस्य तेन खर्गे न गच्छति | 

तत्मापनाशनायामौ पच्च यज्ञाः प्रकीर्तिताः| हीधिंशति 

स्तयाौ चं ये संस्काराः प्रकीर्तिताः | तदुक्रोऽपि न 

मोच्य यस्तराढगुखवर्खितः । -तखादात्मयुखोपेतः खति- 

कर समाचरेत् | गोजाद्धणानां वित्तेन सवदा भद्रम 
चरेत् । रोभश्हिर णग वा्ोमिगेज्रमाल्योदकेन च । पू- 
जयेद् बह्मविषर्वकंसद्रवस्वा्मक' शिवस् । व्रतोपवासे 
विधिवत् शङ्गया च विमत्श्ररः । योऽसावतौन्दरियः शानः 

खच्छोऽव्यक्तः सनातनः । बासदेव जगन स्ति स्तखध ख 

म्भ. तयो हासो । जह्वा विष्णु खच भगवान् मात्तं खो इष- 

वाहनः । अष्मै च वसवस्तददेकादशगणाधिपाः । लोक 

पालाधिपाञ्चव पितरो मातरस्तथा |. इमा विभूवयेः 

भोक्त्रा चरसमन्विनाः | ब्रह्माद्याञ्चठ्रो मलभव्यक्ता- 
धिपतिः खतः । बह्मणा चाच रये ख विष्णु नाय शिवेन 

वा| अभेदात् पूजजिपैिन स्थात् पूलितं सचराश्नरम् । 
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जह्मादौनां ष्रन्धाम त्रयाणामपि रुंस्वितिः 1 वेदम्, ता. 

बतः पूषा पूज्ञनीीयः प्रयत्नतः | तख्राद्ग्निदिजख्खान् 

कत्वा सपूजयेदिमान् । दानेत्रं तोपवासेश्च जपहोमादिना 

नरः | इति क्रियायोगपरायणख वेदान्तशास्त्र खट तिवत्- 

सलख | विकश्् भोतख सदा न किञ्चित् पाप्व्यनस्तोह 

परे च लोके" | रेक्रिवासम्बन्धे ^उपरसगौः क्रियायोगे" 

पाः पश्चपराखे क्रियायोमखारे विदविः। 

क्रिथाये लि क्रिया अदुढानमर्थौऽभिघेयोयसख | कत्तं व्यवि- 

धिबोधक्े वदादिवाक्यभेदे ताढशवाज्यद्ौव प्रामाख्यम् 

मौमांखा्यां स्वापितं यया 

“आन्त्रायस्च क्रियार्थत्वा दाना धं क्यमतदार्थानाम्” जे स०| 

“क्रिया कथमभचुषठेया इति तां वदित समाश्नातारो वा- 

क्वानि समास्रनन्ति यानि क्रियां तावगमयन्ति क्रिवा- 

सम्बड दा किञ्चित् तान्य व भूतमयेमन्वाचच्चते" ^अत- 

स्ते घामान्धक्यम् (अप्रामागम्)* इति च शवरमा° | 

“चोदनालच् णोऽर्यो धमर: '"जे° ०“ चोदनेति क्रियायाः 

भवन्तं क वचनमाद्धः| चोदना हि भतं भवन्त भविष्यन्त` 

च्छा व्यवहितं विग्रछरजिवये त्र जातीयकमरथं चको 

त्यवगमयितु' नान्बरत् किञ्चन न्द्रियमिति'” भाग तेन क्रि- 

व्ापरवत्त कवेद्भागानानेव प्रामाण्म्, अथेवादानां भू- 
1 १ च 

 नायानां वु क्रिवार्यैन सरेऊ वाक्यतलाड् प्रामाण्व' यथाह 

तनव “विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्ययन विधीनां ख्” 

जेण" | “वायब्य चे नमालभेत भूतिकासः"” “वादु 

ङँ चे पिष्ठा देबता वाचमेव खेन भागेनोपघ्रावतौति सए- 

कनं मृतिं गमयतीति” वायु ँततेपि्टा देष्तेत्यत यद्यपि 
क्रिया नावग्रम्यते करियास्म्बज्धः किञ्चित्, तथापि विध्य्- 

इ थं नेकथाक्यतरात् प्रमाणं भूतिकामद्व्ये मन्तोविध्य्.- 
दथः तिनेकवाक्यभतो वायु चेपिष्ठा रेवतेत्ये बभादिः” । 
“पदानां साज्ञाङ्घतात् विधेः स्तुतेशषं कवाक्यत्व' भवति 

भूतिकाम ऋ्रालभेत, कद्मात् ¶ यतो वाशुःतेपृषठ ति"? । 
“स्तु न विधीनां ख्: स्तुतिशब्दतः स्तुवन्तः क्रियां, 

प्ररो चयमानाः अदान् ाङपकरिष्यन्ति क्रियायाः" इति 

च भा. | ^तदुभतार्थानां ठ क्रियार्रैन सनाक्नायः''जे° 

` ऋह०तेन सुदेकवाक्यात् प्राभराण्यमिति स्थितम् । तदेतन््मतं 

विशदोशच पूरे पन्तो चाशद्०भाव्याभ्यां निराङत यथा 

“कयं एनन्र ह्मणः शास्र प्रमायकत्वसच्यति १ यायता “ा- 

ग््ायस्य क्रियाथेत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्” दति क्रिया- 

्रप््वः शास्तनद्ध प्रद्शितप्, खतोद्नतानामानयैक्य मू, च 

श्रिया 

त्रियायैत्वात् | करट ेवतादिप्काशनार्धत्वेन वा क्रियावि- 

धिशेषत्वरूपासनादिक्रियानरविधाना्धतं वा । न हि प~ 

रिजिषठितवस्तुखद्छपप्रतिपाद्न' सम्पवनि प्रत्यक्तादिविष्य- 

त्वात् परिनिषशठितवद्ुनः । तत्प्रतिपादने च हेयोपारेय- 

रद्हिते युरुषाधाभावात् । अत णव “सोऽरोदौत्* इत्या. 

दीनाभ्रानधक्यं मा भूदिति “विधिना त्वे कवाक्यत्वात् स्तु- 

त्ययैन विनां खु" इति स्तावकल्वे नाथवत्त्वखक्तस्। म- 

न्त्ाणाञ्च “इषे त्वा"इत्यादीनां क्रियातक्छाधनाभिधायितवेन 

कमेममवायित्व क्तम् । न कचिद्पि वेदवाक्यानां विधि- 

ख स्पर्भमन्तरेणाथेवत्ता ष्टा उपपन्नावा| नच परि- 

निष्ठिते वस्तु खद्पे विधिः सम्प्रवति, क्रियाविषयत्वा- 

दिषेः । तस्मात् कम्पपेक्चितकनतु देवतादिखद्धपप्रकाशनेन 

क्रियाविधिशेषत्व' वेदान्तानाम् । आध प्रकरणान्तरभया- 

च तद्भ्युपरयम्यते तथापि खवाक्यगतोपासना दिकर्मेपरत्वम्। 

तश्मानच्न बरह्मणः शास््योनित्वभिति प्राप्रे €च्यते"भाष्यम् । 

“तत्, समन्वयात्" शारीर कतम् । 

“ठशन्दः पूवं पचव्य न्यः । तद् ब्रह्य सवेन्च' स्शक्ति 
जगत् पत्तिस्ितिलयकार खं बेद्ान्तशासत्राद्व गम्यते । कथ- 

म् ? समन्वयात् । सवेषु हि वेदान्ते षु वाक्यानि तात्- 

शये"रौव त्यापेख प्रतिपादकत्वेन समलुगतानि “सदेव 

सौम्ये दमय चासीत्" “एकमेवादितोयं बह्म"““वात्रा वा 

इदमेक रवाय चासीत्" “तदेतद् ब्रह्मा पूव मनपरमनन्त- 
रमवाह्ामू*“खयमाला बद्धा सव्वा चः" “्ह्मवेदब्डतं एुर- 

स्ताट्”” इत्यादीनि । न च तद्गतानां पदानां जह्मखद्छप- 

विषये निञ्धिते श्भन्वयेऽवगम्य मानेऽ्थार कना युक्ञा, - 
त हान्यञ्तकल्छना प्रसङ्गात् । न च तेषां कत्त.देवतादि- 

श्वद्पप्रतिपादनपरतावसौयते | “तत् केन क पश्ये द्” 

इत्यादिक्रियाकारकप्रलनिराकरण्ुतेः । न च परिनि- 

छितवस्तुख्छपत्वे ऽपि ` प्रव्यत्तादि विषयत्वम् । «“' तच्चम- 

सि” इति ब्रद्याक्मभावश््य शास्त्रमन्तरखानवगम्यमानत्वात् । 

यत्त, हयो पादेयरितलाइपदेथानयेक्यमिति नेष दोषः 

डेयोपादेयस्पून्यत्रद्यात्नावगमादेव सवक्तं प्राणात् 

घुरुशाधे सद्धं :*2 । नत्र व खमे व्याख्याने षे 

““वद्पि शास्तरतात्पय्यं विदामनुक्रमशम् | ट्टो ह्ित- 

स्यायैः कमांवबोधन मित्य वमादिः "तद्गम्् जन्नामाविभयत्वा- 

दिभिप्रतिेषशास्ताभिपु्य द्रश्ब्यम् । अपि च “चास््ना- 
४ 3) ५२ 

यसध क्रियाधत्वादानाथक्यसतदथौनाम्ः* श्ये तदवेकान्ते - 

नम्य, पगच्छतां भूतो प्देथानयकयप्रसङ्गः प्रडत्तिनिषटत्ति- 
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विधितच्छेषव्यतिरेकेण भतचचेदस्त,पदिश्ति भव्याथ- 

स्वेन, इ्टस्यनित्य' भूत' नोपद्शतीत्यतर को डेदः । 
न हि भूतद्चपदिश्यमान क्रिया भवति | अक्रियात्वे ऽषि 

भतस क्रियासाधनत्वात् क्रियाथे एव ॒भूतोपदेथ इति 

चेत्, मष दोषः क्ियाथेत्वेऽपि क्रियानिव सैनशक्ति- 
दस्त. पदिटेव । कियार्थन्तु प्रयोजन तख । न चैती- 
वता वस्वलुपदिष्ट" भवति । यदि नामोपदिष्टः कि त. 

तेन खादिति ? उच्यते, ऋअनवगतात्मवस्त पदेथञ्च तथेव ` 

भ वितुमद्धेति, तदवगव्या मिथ्यान्नानख संसारहेतोनि- 

त्तिः प्रयोजन कियत इत्यविशि्टमर्थवत्त्व' कियासाध- 

नवस्तु पदेशेन | पि च ब्राह्मणो न =इन्तव्यः" इति 

चेथमाद्या निटटत्तिरुपदिश्यते । न च सा किया नापि 

क्रियासाधनम् । अकियार्था नाखपदेशोऽनथेकञ्चेत् ब्रा- 

ज्खो न ₹हन्तवय्रः" इत्यादिनिदच्त्् पदेवानामान्थक्य' 

पाप्न+ तद्धानिष्स् । नच स्वभावपुप्र हन््यथाडरागेख 

नजः यक्यमपुप्रकियायेत्वं कल्यिदु" इननक्षियानिट- 

न्यौ दासमेनव् तरेकेण । नजद्धंष सखभावो यत् स्वसम्ब- 

ज्धिनोऽभाव' बोधयति, भाववृद्धिशचौदासीन्यकारण्ण खा 

च दग्धे न्धन7ग्निवत् सख्यभेवोपशाम्यति, तकात् प्रसक्त 

कियाया निहतौ दासौन्दगेव “ब्राह्मणो न इन्तयनरः" 

द्त्यादिष पतिषेधाथं सन्यामडे अन्यल्न॒यपुजापतित्रता- 

दिभ्यः। तखरात् एरूपाथालुपवोग्य पाख्यानादिभूता्- 
वाक्यानासानर्धक्याभिधान' द्रव्म् । यद्यक्त' कत्त - 

यपरविध्यदुपुषेशमन्तरे वस्तुमात्रखच्यमानमनधंक' दखात् 

(सप्रदीपा वद्मती्यादिषदिति) तत् परिहृतं रच्छ रियं 

नाय सर्पं इति वम्तुमालरकथनेऽपि प्रयोजनदख दृष्टत्वात्” 

भा० | किया अर्धैः प्रयोजनं य्व । रकियानिमिनत्ते 

नि° । “खण लौ कियार्थायां कियायाम्”” .पा० । 

क्रियावत् लि* क्रियाऽस्त्यख मतुप मख वः | क्रियाविशिष्टे 

२क्रियानिरते अमरः “यः क्रियाबान् सपरख्डितः" चाण 

^त्व' योनिः रषमूतानां त्वमाचारः क्रियावतास्" भा. 
- ४५ ॥ [1 ५ 

व.३अ०। शरकियाश्रये कत्त रि च पञ्चात् कियावना कचना 

योगेाभवति कम्रं णा""हरिः । शत पूषि शब्द इश्यम् । 

क्रियावसनत्र लि क्रिययाऽबसन्नः। साच्छादिप्रमाेनावसन्न 
पराज्जिते वादिनि प्रतिवादिनि च ।“यस्योचः साच्तिणः 

स्यां प्रतिन्चां ख जयो भवेत्" इयय पक्रम्य “सखयमभ्च्,प 

दोऽपि स्तचरयांपसितोऽपि सनु | क्रिवावसन्नोऽयर्हेत 

` क्रिया 

पर' सभ्या वचारणम्" व्य“ त° नारदः | क्रियावशन्ा 

साच्यादिना पाप्रपराजयः" रघनन्दनः । 

क्रियावादिन् लि° क्रियां क्ियासाष्य वदति बद-शिनि। 

व्यवहारे साच्चयादिप्रमाणद्पक्रियासाध्ययुक्त वादि 

नि (परादौ) सिता० | 

क्रियाविशेषण न०६त° । धात्व्थसाष्यद्पक्रियायाः शाब्द 
बोधे विशेषण त्वेन भासमाने पदायै । शब्दार्थरलने वि्टतिः 

"आख्यातं सकारकविशेष्णमिति" भाष्योक्तवाक्यलक्तणे 

विशेषपदस्य कारकविशेष्णक्रियाविशेषणोभयपरतयां 

कारकविररेषणान क्रियागिथेषणानां कारकभिन्नसम्बो- 

नादीनां च वाक्यधटकत्यम् । तानि च वाक्यपदीये 

कतिचित् संग्टहय प्रदर्भितानि यथा “संबोधनानः शतो-. 

ऽधः कारकं प्बमोवतिः । धाठसम्बन्धाधिकार निष्यन्नम- 

भमस्तनञ् । तथा यद च भावेन ष्टी चेत्य्, दितं 

इयम् । सम्बन्धच्ाटकसखास्य॒क्रिययैवावधाय्यं ताम् '” | 
अल यद्यपि सम्बोधनस्य रष्वं ल॒प्रहतेक्रियानव(यत्व' नं 

सम्भवति तथापि जानौष्ोत्यध्यादूतक्रियान्वयितया त- 

द्याञ्च प्रतक्रियायामन्धयात् परम्परया भवत्ये व प्रत. 

क्रियन्वयित्वस् । तथाहि "“सिद्धसयाभिषखोमावमान' 

शम्बोधन विदुः प्राप्राभिडद्यः शब्बेध्यः क्रियाद्चः 

विनियुज्छते?? दूति वाक्यपदीये क्रियाच नियोज्य 

संबोध्यतोक्तरा विनियोगविषयक्रियायाभेष तद्ध माधुत्वात् 

जजानि देवदेत्तेव्यादौ त देवदत्तस्य गमनक्रियायां वि. 

नियोगाभावेनाध्या कत्तं व्यायां जानौहीत्यादिक्रियाया - 

मेवान्बयौ चित्यात् तत्क्रिवायाञ्च ब्रजानल्यादिक्रियाा 

विषयत्वा दिसम्बन्धेन विशे षणत्ादेकवाक्यत्वम् । न्यथा 

्रजानि टेवटत्तेत्यनयो रूभयवाक्यषट कत्व तयोख परस्पर 

नन्वयेने कवाअयत्वाभावेन समानवाक्यमात्ररिषियनिषातान्ुप- . 

पत्तेः । तथाहि पदादि्यधिज्ञय स्ववं मल दात्तमपद्ाद्ा. 

विति'"चोपकम्य अमन्त्र चेति"खतेख अष्टमाध्याये ` 

पदादुत्तरवत्तिं नो ऽपादादिख्वितसख्यामन्नितसखय षषाध्याय- 

बिह्िनाइुवदात्तत्व नित्य सर्व्वा ठदात्तत्व' विदिते वा- 

स्तिंकक्षारेण च “समानवाक्ये निषातयुश्रदखदादेशाः'” 

इत्यनेन श्चादयुदात्तत्वनिवातः एक्बाक्यव ष्यवस्यापि- 

तसोऽतः ब्रजानि देवदत्ते त्यनयोौर्क्तेरीत्ये कवबाक्यत्वएव 

-जिषातो नान्यथेति । उक्नोञ्जं वाकषयपदीये".सखंबोधनपदं यञ्च 

सत् क्रियायाविेषणम् । ब्रजानि देवदत्तेति निघातो 



९३ वा० भागे 

क्रियां 

तथसिनोति" | पनेद् बोध्यम् विशेष्यतेऽनेनेति व्यन्प- 

कावा विशेप्णपट्ं मेदाभेदान्यतरसम्बन्धे नान्वयिविशेषणपरं 

तत्र कारकादौनां ेदषन्वन्वन ज्ियायामन्वयात् भेदि 

गेष्णत्वम् स्तोक प्रचतोन्यादौ त विक्गििष्ध्पधातवये फले, 

दतं गच्छतीत्यादौ घालववैव्यापारे मन्यादौ च अभेटेनान्व- 

य{तस्तोवादेरमेदपिषणत्वम् । अत्रायं मेद्ः साध्यद्ध्पक्रि- 

याया विशेभणत्वे तखा लिङ्संख्यार्न्वथित्वाभावेन त हिथे- 

ध्णश्य साममान्यलात् क्रोदत। उतखर्गतिभावाख्यातवदेकव- 

चनानतोचतेन स्तोकं पच्यते द्वयादि साधू । घञद्याने 

त साष्यसिद्धोभयक्रिययोर्घादुप्र्ययाभ्यां बोधनख करिया 

शब्द् ट्ितत्वेन धावुकोच्यसाध्यरूपङ्जिया विभ षर्णत्ययिव- 

च्तायामेकवचनक्तोवता चञ्वाच्सिदधक्रियात्यविवक्तायां त॒ 

विचचेध्रख निङ्कसंख्षान्वयित्वे न तहगेपणस्य द्विवचनपु ~ 

श्वत्वादि । अतण्व “सञ्चारो रनिमन्द्रिावरधि सखी 

करणा धि व्याहृतमिति* ्ागनोनिष्कनस्तत्रभृक्तिः स्तो 

कापि यत्र नो" इतिच प्रयोगः संगच्छने | फलदिशिटस्य 

फणः कम्पो संन्नाविधानेन व्यपदेशिवङ्गावपरिभाषया 

सध्यकि,याविशेपणसख कश््मत्दम् तेन स्तोकभीशःट्य 

कार कव्व कत्यात् यस् | तत्र पद्ध ताभात्रायः हिती- 

यामात्रविधाने तच्खं स्यात् इति बोध्यम् । श्य च एकग 

चनान्ततेत्य क्तिरष्यौ तसनिकौ कचित् दिवचनादिप्रयोगो- 

भवत्यव उङ्गञ्चु हरिणा “एकत्वेऽपि क्रियाख्याते साधना- 

खयसख्यया | भिद्यते न त॒ लिङ्काख्यो भेदस्तत्र तदन्ध्रय 

द्ति'"। उतृसमेतणएकत्वे सयपि साघनाश्रयसं ख्यवाख्याते | 

रिया भिद्यते ग्यः | श्वनाख्यात 

अख्यातार्थाश्रयसंख्ययैव क्रियामेदो नतु तीय्ाटाप- 

ख्या्याच्रयसंख्ययापि तेन चेल्राभ्यां कष्यमे इत्यादौ न 

ददिष्रचमादि. नवा नाना्थलङ्गन ्रियाभेदौ लिष्ुन्सये 

तरपरदोपात्तत्वात् | एवञ्च लिङ्संख्यानश्वयत्वस््पासत्व- 

लन्नणे संख्याविगेष्ड्य लान्तःदनन्बयित्वविवकरणद्िङ्गमा- 

खस्य वा तथात्वव्व्ष्याच्न दोषद्ग्यनुस्न्धेथम् | उदरा 

सिक्ता अाद्यन्ते हतशायिकाः गथ्यन्ते दूत्या भायोदा- 

रणे च उपमानोद्धारनादिबाहल्ेनोपमेयासनारेवा- 

दद्य विवज्याह्वायेऽपि व्श्चनाटोव्यारे स्मटम् | 

खदराशिकापदश्च दितीयाचहपचनान्त क्रियाविशेध्यतया 

हितोयोत्पतवंछल्येनेबोपपानवियक्तणात् ब्धधवचनम्'' 

अन मतभेदेन शव्द््क्करि प विचेणोदर्बितो यथा 

५भावविङ््तिनामपि वञादीनापक्रौव गातिः तत्रापि 

४८४ 
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इत्य पादानात् | 
५9 

क्रियाशक्ति स्ते क्रियौय क्रिः | 

क्रिधा 

भाव्प्दश्य धाल्धस्वद्पपरत्यात् । शआन्यधा पाक्ष प्रश्ठं - 

त्यादौ धालधेष्य पचना: अरप तवादारन्वयापन्षे : भुर 

धालयैश्यान्चयस्ान्य तपदतयात् इयनेव च श्लोकः पाक 

द््ादिप्रयोगख परिशिषदटद्य् कश्य प्रामाण्यम् श्रन्यश्रा 

शोकादोनां धातवे विशेषणत्वे नियमतो हदिकीयापन्ने : 

तरव "सञ्चारोरतिनन्द्रावधिषोकणावधिव्याश्ुतम् 

श्त्या दिकं काव्यम् “आगमोनिष्कशस्तन भक्िः स्तोकापि 

यत्र नो" इत्यादिः खतिच्र शङ्खृच्छतद्ति नव्याः खोत्तर- 

प्र्यया्धसाकाङ्ख्धव धानोरये विशेधणतापच्चद्य बोधने 

तदर्थकनःम््ो दिती याद्यपे्चा मतु धातमान्रश्य तथाच श्लोकः 

पाक इत्याटिरेय प्रभाणं नतु स्तोकं पाश्रष््याटिः। 

क्मपेत्याद्यतुशिष्टरपि 

अतएव स्तोकं स्योयते साधु गतं 

चकितं द्रष्टव्यमित्यादौ धात्वर्थस्य तिङडाद्यर्थकालाष्टिसा- 

काङ्कलन्चं तटिथेपणस्य दितोयाद्यदुपपत्तिरिति ठु 

शाब्दिकसम्प्रद्ायः। 

भेदसम्बन्धोन क्लियायाभन्वयिविशेष्णे व॒ पौनःएन्येन 

एथसपक्रियाया विशेषणं 

तल्नौव तात्प््थात् | 

गच्छति अिशयेन पचति समेनेति विषभेनैतौत्यादिषु 

प्रहत्याटि० हतीया । कचित् पातर्द्य करशत्वेनान्बये 

तद्िशं घणोभतात् ढतीयादि यथा स्र्गक्ाभोऽश्वमेपेन ` 

यजेत" इत्यादौ यागेनेष्ट भावयेदिति भाङ्मते यागश्च 

रणतया भावनायाममभ्बयात् अश्चनेषद्ध तलामेटविशे घण- 

 च्वेन तहदधिभक्तिक्गत्वम् | खन्यसते तु नस्तः शिष्याद् 

यत् अभेदे तीति मेटः | सग्धगोषे “ = क्रियाविशेषण 

त्यादि" कमसंन्नःह्ितोयाविधानसयु मेटान्वयविश्नेषशप्र- 

त्वा !दशषः ्रिया- 

याम् यभ दसव्वन्ेनान्वयविवच्वायां ददितोया | अभेद-, 

प्रक्रारकाान्वयविवत्तषयां तु उतीयः , 

प् 43 न तु त १) ५ 
र्म) भद व्गप्रण तु त्तोये) 
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छरदुतपपन्तिसाधने 

परमश्वरस्य श्क्रिभेदे। सःच न न्नोखूपा यथोक्ते चार 

ति° पदाथद्ये च 'सङद्खिदानन्द्विभ्यात् सकलात् प- 

रभेश्वरात् ! अओरीच्छक्तिस्ततोनाटोनादादिन्दुसणुद्धवः । 

परशक्तिमयः साक्तात् विधाऽसौ भिद्यते पुनः: । 

विन्दरनादोवोजमिति तस्यभदाः सभीरिताः। भन्द्: 

शिवाह्मको वीजं गद्धिनाद्स्तयोर्सियः ] समवायः, समा 

श्यामः सरव्वागमविशारदैः | रैद्री बिन्दौस्ततोनादटा- 

च्जयष्टा वीजादजायत। | 

सद्रब्रह्मरनाधिपाः। 

वामा, ताभ्यः समतपच्ना 

ते ज्नानेच्छाक्रिजात्ानो पङ्गो 



च्तिया 

कन्बखष््^८राः" शाऽ्ति° } व्याश्छयातजेतत् पदाथादगे 

“शअविद्याशयलितत्मेन जडत्वे कथ तस्य दंटिक्त्व- 

सिति शङ वारयति सज्जिदानन्द्विभवादिति अनेना 

व्द्धोप्ितववे ऽपि तद्य न खष््पशाननिरि धः शक 

लाच्छक्रिरारीट्ति योजना | शकक्िंसद्धितोदेयः एनः 

शरङ्गिसोख्मात् सा कथमासो(दति? चेत् स्यः या अना 

दिद्धपा -कतन्याध्यःसेन महापुलये च्छा स्थिता तख्ा- 

गुत्ैषस्यानुगुशतया  सात्विकराजसतामससतदव्ययपञ्च- 

कां साधने उचछ नद्पत्वमेवोपचाराइतृपन्तिः । षद 

सा खयमतेनोक्तम् । पयोगसारे ^ तक्ञादिनिगेता शक्तः 

सर्गा विश्सम्वा"' | वायुस ह्हि°“शिवेच्छया परा शक्तिः 

{शवतच्ौकतां गता | ततः परिस रल्यादौ सगे तलं ति 

नादिति” । पञ्चराल् ऽपि “रवमालोच्य सर्गादौ सजि 

समस्ततच्त्वसंबन्धत्वात् स्फ धिः 

` प्रतिं 

दानन्दष्धपिणोम् |. 

ाषङ्प्णोम् । व्यक्ञां करोति तां नित्यां 

परमः पमान्" तश्या एव॒ नादविन्द् इश्च पयोग्यवस्वा 

रूपौ तदुक्त प्रयोगखारे ५नादाक्मना पवुद्धां सा निरामय 

षटोष्छखौ । शिरोग््खो यदा शर्त: एष्वाकातद्ा 

साता | रेव स्गकतमा"अन्छल्ापि ५श्भिव्यक्ता षरा शक्ति 

रविनाभावकक्षणा , अखण्डः परा चच्छन्िमेता चिद् 

पो विभ: समस्ततत्वभावोन विवन्तेच्छरासमन्वि 

ता] प्रयाति बिन्दभाव' च क्रियाप्राचधाभ्यलंचणम् । 

इच्छाशक्ताादिद्धपतया विन्द) विष्यमाष परति शा 

तात् परशक्तिमयः अतः 

अमो विधा भिद्यते । एतौ नादचिन्द् प्रयमोक्रनादञिन्द्ः 

भ्यामन्यौ दक्र “स चिन्दुभं वति निधा" । विण्डादेभे- 

तम्तखात् विन्दः शैद्री 
न1दाच्लनं 

डन्रयस्वद्पमाङ् षिन्द्रिति | 

अर्त्तद्या: शिवम्यत्टम् अलोन्वथतौाऽप । 

डति | सश्र नारस्यितेत्वेनान्वधता क्षया | बो- | 

जाहाभाश्चलायतेति सम्बन्धः तस्याः सुन्द रत्वाटवरेत्वभ् । 

तदुक्त प्रयोगसारे ५बिन्द् : शषाद्चकस्तत्र वीजं शक्या 

कर ख.लस् । तयोर्योगे भगेच्रादस्तेभ्थो छोातास्टिथः- 

क्यः । रौद्रो बिन्दोः सशङ्ग.नाच्चेष्ठा नादाटज्ञायत। 

वाभा वोजादभच्छक्रिस्ताभ्यो देवास्छयो ऽभवन्”? ते दति 

कामसिच्छा क्रिया च तदा्मानस्ते रूदरव्रह्मरमाधिप) 

क्रमेगच्छार्णाक्रिक्रियाश्रिज्ञानश्क््िष्ठर्पाः। अतएव 

[ २१११ ] 

पञचान्वेदवेस्याकविमेवोक्तम । 

रूष्टादयः निरोधक्ाले वङ्कीश्ठकं स्वङ्पिश्यः शक्तो रेवावस्या- | 

विष्ेषा क्ञेया; एषामिच्छाक्रयान्नानतकष्क्तित उत्यन्न क्रिवि ९ कृतिन् नि" । कषे निष्ट; अत्त रिरश बक 

क्रियेन्द्रिय न कियाय 

क्रिखि 

स्वात् | वशगरते च "पृच्छारान(क्रयात्ानः" इति| दशर 
पर्यभिन्तायाभ् 'येतश्चछति तजन्नातु करवा स्त्या 
क्रियाम् । चनन्र हि तत् काथंज्ञानं दर्भनभ्[क्तः | 
भ्ानशक्रिसया केयोयोऽसौ स्य लसचद्यमः | सा कियाश- 
किंर्दिता यः सध्ये" जगत् खजेत्'' गोरशसं{कतााम् 

षृच्छा किया तथो न्नानः रौद्रो ब्राह्धी त॒ रष्णवो 
विधा शक्रिः स्थितो यत्र तत्पर ज्चोतिरोभि{त'" 

क्रियासमभिहार ए. सम्+अभि+-हृ-वञ ईत. | जि- 
यायाः पौनःपुण्ये | “कियासमभिारे च" पा० “कि 

यारुमभिह्णारेण विराध्यन' कमेत कः १" इति माषः | 

क्रियाखान न कियाक्ृ' सनम् । शङ्खोक्तं क्ानविधि- 
भेदे तेत॒प्रकारो यथा 

५^जियास्लञानं पवच्छयामि यथावदिधिपूव्वं कम् | सद्भिर ङिच्च 

क्ष वयय शौ चमादौ यथादिधि | जले निमञ्छ उन्ञ्य 

खपश्य.श्य यथाविधि । तीथंस्यावाहन कुया ततत् पव- 
च्याम्यशष्तः | पप्दयं र्णं टेवमश्भरसां पतिभञ्धिंतम् । 
याचेत देहि भे तौधे' शवपापापहत्तये | तीर्धभावाङ्यि- 
स्यामि स्ववा जिष्छदनम् । सा न्निष्यमश्जिम् लोमे च 
कियतां मदलयष्ात् | श्टरान् पद्य वरदान् सवान् 

शदसूतथा । सर्शानपृहसदशच थ एष्य पयतः स्थिरः । रेवः 
मश्ुसद वद्कि एपदोऽवनिरूद्नम् | आपः एुषयाः प- 
विह्लाञच पुषद्य शरणं तथः । रदराचाग्लिच्च इश्च वर्. 
शक्त्वेप रष च | शमयन्याशु मे पाप्र भाश्च रन्त 
सवशः { हिररगवणांतिष्भिच्लभतीति चतङ्ृभिः | 
शद्भोदेयोति च तथा श च्नखापस्तदेप च । इदभापः एषते 
ह, चश्च ससदीरयेत् । ठं सम्बाजन कला च्छन्द षे 
देवताः । अवम यतक पष्ठेत् पयतः श्दा। बन्दो- 
ऽ्हष््ए् च न्छौोव कषद वाजमरुणः) देवता भाव 

त्च पापक्षये पको्िंतः | ततोऽम८सि निभम्नः शान्ति : 
पठेदघमप्णभ् । षृददवराक,डनि तथा महावात 
भिज्ञंलम् । यथाश्वमेधः कत्राट् सूपैपापापनोदनः । 
तथावमष्ण ङ्ग सष पापपणाथनम् । अनेन वि 
धिना स्त्या ्ातवान् धौलकासरसा | प{रवर्तितवाकास्तु 

तीधंनामानि स'जयेत् | उदकस्यापदानात् खानथाटीं न 

पौड़येत् । अनेन विधिना क्ञातस्तीयं ख फलमश्र ते'" । 

साधनमिन्द्रियभ् | वाकपादादौ 
क्म न्द्रे देम 



करौ { २२२ | 

त्विः “वष्ट! यन्ते किविपरं नान यज. ११।११। | 

४अ्रमेदे “अभ्योल्ा किवं बुधाः ऋ २,१२,२, | 

नकिं नामाच्ुरस'' भाज । \प््वालदेरो एः ब. बर । | 

“नपनोयानो ऽति रानले न चनेन कथ्यः पञ्चालो राज्ञाः' | 

^किवय दति वै पुरा पञ्चालानाचक्षते'' शत ब्रा | 

११, ५.४,७, { किषिदतो' ऋ० 1, ६६,६. 

क्रिविस् लि° किष मि । शके ` यत्र वोदिदयुददति | 
क्रो ऋवे (मूललदानेन द्रव्य पडे) क्या उभ "हक्षण्निद् ॥ । 

जी क्रतौणोते अक्रोदीत् अक्र | चक्राय {चिक्रिये । 

कर तव्यः क्रयणीयः क्रयः कयाय प्रसारिते कंच्यः कायक | 
केता कोणान् कौ णनः | कतः कत्वा व्कौय। कतम् | | 

कम्मखि कोयते अक्ायि आक्यिषाताम्- अक् पाताम् | । 

सिक्कियि । “कर्मं दशभिमेभेन्द्रः, कोखाति चेदभिः' क ०४, | 

९४, ०*शुकं ल्वा शुजेण कोणामि यज्ञ॒ ४,२६१ “को- 

सोयाद्यस्वषत्यायं मानारित्रोयंमन्िकात्" मचुः (कित् | 

सहर भेक कौष्यासि प्तम्" भा.स° कञ्चिद् 

ध्यायः । “सों राजानमकोणं स्तस्मात् प्राच्यां ट्श 

कयते" रेत १,१२, “ानोतेः कयकोतेः (जलेः) 

श कुव्वं न् पतत्यधः" खलतिः । ऋहशयशब्द् उद्ा° | 

अग्र+मलदिदानेन वशनयने । "खा चेदम न दद्यात् काम- 

भेनामपकोणौयात्" शत० व्रा० १४.६,४,७, "तदा एनां | 

स्पती वस्द्राभरणमभोग्या[दिदानेन कामं यथायक्तिवेभव- 

कोष 

वर्षतः । तिण्क गच्छानय परिङ्ासपिचच्लणः | 

अपनो तततः कण्ठात् पष्यद् मेनभव्रवीत् | कपर 
शा इध) ले निष्क दाथ प्य्छजे | तिश ञष्णाशिभं 
चयैः प्रयच्छ तप्रजालनम् | एषोऽन निष्कयः कष्ण ! 
विङ्ितो दण्केतुन। ` हरिण ११५३० रनिन्का, तौ | 
“वपोद्ः "परेषु ब्रतेष् जियभेष च । दश्दाध्यायनध 
कोए योनाऽऽलक्तः घ निष्कयः"" वरिष्ठः 

परि नियतकालं ष्टव्या द्ञोकारे खनियतकालसख्ष्वोत्पादक्षात् 
कयात् तद्ध नियतकालत्येन न्य नता । तद्योगे करणद्य 
वाशब्मदानसन्ना। शतेन शताय वा परिकौतः“सिजकौ| 
“खन्भ्रोगाय परिक्रोतः कर््तऽखि तव नाप्रियम्"? भष्टिः 
“भक्त सक्किः परिकोता सद्धधिष्णोरुषाऽरि निः" छग्ध०। 
“हतेनोपतं वायोः परिक्नोणानख्त्यिदम्" मह्टिः। 

कयशन्द् २३०५ ० दशितम् ° खतरवाकयादि उदा० | 

वि+मल्ययहरेन स्वसख्त्वध्व सपर स्वत्वापाद्कव्यापारे “वस्नेव 
€+ 

विकोषणावहा इषम्च्ज शतकृतो !” यज् ०२१४९, विकी 

णोति परख ख योऽसवामो खाम्यसम्तः'' मतुः यतु- 
शयशन्दे भूरि उदा० | व 

सम्+सम्यक कये न च मे विद्यते विनतं सक्तु रुषं कचित्" 

भा० आख १६०अ० । 

"परिब्यमेभ्यः कियः'' पार 

कन्त, पालिभ्यपि क्रियाफले तडः । 
मपकोखोयात् वशं नयेत्" भा । क्रौ लि कौ-क्िप | क्रतरि कारकोपदत्वेऽपि शयोगोपध- 

चऋभि+अमिलच्छोलक्य निके संस्कारविरेष च । "रक्तं बा स्वात् नयण., किन्तु प्यडः | यवक्गिवौ यवक्षिय इ्त्याटि। 

एष कौय॑याणो ऽभिकौवते छन्द्साभेव राच्छाय” शत | क्रौड खेशने भा° परण शरक" सेद् । कौडति खकोडात् । 

० २,३,२११, "दषः कोयसाख : केण रम्दाद्यमामः 

सोभः कये एक्' खलु प्रयोजनमभिरुला भिकोयते, 

आभिण्वा[द्ना खाक्नना सच्कियति वा'' 1" । 

खद+घ्रमादिना वरनयने | ब्राह्यं जनिय वाह्य 

यताश्नाण्कीय" सांद् चौ *स० 141... 

च्ा+ ¶ष्तकृयैः। “भाग्या पलकाकोताम्'' दशकमा० 

उप-+लामोष्यन कवे । “बढादोतुपकौय)' [लो । 

नि ह+ (र्) चिक्ये कयादद्धपमृन््मदाने च | "न निन्कयवि- 

क्गान्यां भभा पिषच्यने' महुः | “न्व्कयो- 

विक्ष्ः" उनतभरच्०५भोः कैरव! अदौदश्वर्भ्भटक्तो ऽशि 

सत्यया । घत्व भाभरु गच्छस्व कुरव ददूद्रतीम्यहम् । 

पचमः कदा इत्य वम्मवोन् भभुखद्न) | तरजनमतुचत्राज | 

भरद छनाहुनः परिङा्ान् व्दिधान् ज्तवाहनि 

चिकी लोडिति । कौडितव्यः कोद्य; कोडकः कीडिता। 

कोरः | कोडा । कोरितः। कौडनं शोडिदम् । कोडि- 
त्या विकोहा | एष लोभो शधित्वच्ि गवां कोडव्यद्भिः"" 

क० ८६६,२६, भाता च पिता च तेऽ वशक्यदी- 
इतः यज्° २२१२५ चिकोड चेव प्रजहास चेष" भा? 
बः {*४य्न्नोः “कडार निवि्तीव नाश्य" कुमा, । 

कखाादृते प्रयोने नदपि दश्यते | अद्रणरगकाद्दे वच 

द्; एनः एनः | कौडते स्य मरब्याञ् ! बाज्ञः कौनते 

रित" भा० ब ५०४) 

ऋन्वाद एग तक्षोतयाथ व श्ट कोडने तब ^क्रोडो- 

शशु प{रभ्यश्' ̀ पा-पम्यः चकारात् व्याड तङ् बाध्य 

हकरोडमानानि प्रष्यहन्दानि प्लिणाम्" भङ्िः | "खा- 

जौ दभनोहृदाक्षा जोभान् वादुष्ठतोययौ भागव. 



क्रोडा 

१४६अ८ ^" फलान्य दत्स्व चि्नाखि परिक्रौड्ख सात् 

घु" भर्टिः। ` "मरतस्तमभितः परिचिक्रौडः'” शत 

जार २,५,२,२०, आरपस्तङभावः । समस्तु अकूजने अव्य- 

्शब्दामाबे एव तडः। "समोऽकूजने" वास्तिकलता 

नियमात् “रः संक्रोडमानख्च उमया सह पव्वंते'" 

राभा० अआ० ४७,१०, तेनाद्य कूजनाथताऽपि कन्तु 

न्न तङ. ““संक्रोडति चक्रम्? सिन्कौ° | ^ तेस्ते ठि 

रबभ त्यानां कामद्पि खाम् । सभाः संक्रोडतां 

तेषाम्” भा^ आ० २०६अ० | अब्र चापः तङन्भावः | 

क्रोड ए कोड-षञ । परौहासे शब्द्रला- | [लिका | 

क्राडक न° क्रोड-रषल | }क्रीडाकारके | र्हाःस्थे सेवके 

क्रोडचक्र न० “दं कौडचक खदौघं समस येकारः सभे- 

तम्" इ० र० उक्तं उन्टोभेहे । 

्रौडन न° कीड-भावे-चलुट् । शिलायाम् "उदकक्ौडनं 
नाम कारयामास भारत !“ मार आ° १२८० । ^बा- 

लढनोडन मन्दे खरधभं काधि” महाना० | करणे 

ल्य॒ट.। रक्ाडासाधने। “यथा हिरण्टयाच्च उद्ारवि- 

बमोमहष्डधे कौडनवच्निरारङ्गतः" भागर १,१९.१४, 

स्वा्े क । तल्नाये' -कौडे त्व नरव्याघ्र ! बालः कौ- 

डनकरिव'” भाव १२० | 

क्रोडनोय विः कौोड-करखे वा अनोयर् कौडनाय साध 

्वा। कौोडाखाघने। “कोडतः कोडनोयानि दडः 

पञ्चिग्णांञ्च इ'° भा. अनु°८६अ° | 

क्रोडा स्तौ कोड-भावे | परी हाते २खेलने च“कोडारसं 

निविशत बाच्ये'" कुम!० । ` आन्मरतिराद्मकोडच्ाक्- 

सिच् न अ्वानन्द् दा उप । "तौयक्ोडानिरत 

युरवातस््नान तिक्त मेसद्धिः'" समेषऽ “जीडायासज्रमम- 

पटवः" माषः कौडाग्ट ह, क्रोडाभेल, कऋरौडोव्यानादयः 

क्रौड ग्टह्ादौ | कौोडासचिव नम स चवे 

क्रीडाताल ए “एकएव छ, तोवन्न कौोडाताडः ख कथ्यते" 

दूति संगोतदामोदरोक्तं तालभेदे, 

क्रोडानारोस्ी कौडायाः कोडाय' नारौ ऋश्ववासादि- 

६त° । कौडाथायां बश्यारूपायां 

नार्थथास् | “वशव्रा निव शता बोर | ारवत्यां सह 

खशः | सामान्यास्ताः कुमापाणां जौ डानार्यौ महात्म 

[ श्चि 

ुष्यरये 

व् च त्यं ये 

` नाम्" इरि०१४७ब । 

क्रोडायान नः क्रौडायं य नत् चदर्यंयं &त°। 

क्रोडारन्न न° क्रोडाया रर्लभिवं | रतौ लिज्ञा. 

{२३२३४ ] 

नि 

क्रीता 

क्रौडारथ ए. क्रोडायाः क्रोडार्यौ रथः चतुर्ध्यये ६त. | 
षष्मरथ “क्रौडारथोऽस्तु भगवन्न. त सांधाभिको रथः?" 

भा० आ० ५३अ० 

क्रोडारसातल न° ्रीगदितरुक्षणदुते उपद््पकमेदे यथा 
ˆ “प्रख्या तटत्तमेकाङ्कः' प्रख्यातो दात्तनायकम् । 

प्रसिङ्खनायक' गभविमर्पभ्यां व्ि्िञ्ितम् |. भारती 
इत्तिब््लं छोनिशब्टन संयुतम् । मतः चरीगदितं नाभ 
विदद्धिरुवद्ूपकम् यथा क्रोडारसातलम्" साच्द्* 

कौडि नि" कोड एन । कौडके | “श्रा कौडयो न मातरः 
ठदन्तः'” ऋ. १.।६४।१४ 

कौडिन् लि कौोड-वाण्तच्छील दइनि। ‡कोडाशोले 
वायुभेदे ए" “कोडिभ्थः संखषान् मडङ्धः” यज० २४। 
२६ “कौड़ी च शाको चाच्लंष्ी 

“क्रोडो सदाङोडाशोयामरुत्' बेददौ° 
कड वरि कोड उन | कौडाकारङे | “कोड न सह्युः 

पविने सोम ! गच्छसि'" ० €।२०।७ 
कौत लि° कौ-क्म्नयि क्त । {मल्यदानेन खत्वा्यदीभते 

कते । ˆ सृद्रानोतः कयक्तोतेः (जलं ;)कम््रं कुवन् पत- 
व्यधः" टा तः| रगौ णपुत्रभे दे एु*। “कीत नवमः सयेन 
कीतः'" विष्ण, सं° । भावे क्त | शेक्रये न क्रीतानुशयः। 
प्.लमेदास्तज्ञच्च णानि च योगीश्वरेण दितानि यथा 
“रसो धम्म पललीजस्तत्समः पलिकाच्वतः । क्तेत्रजः 
चन्रजातस्तु खगोल येनरेण वा । ग्टहे प्रच्छन्न उत्प 
चनो गृदजस्तु छतः स्छेतः। कानोनः कन्यकाजातो 
मातामहद्तोमतः | अच्चतायां च्षतायां वा जातः पौन 
भवः सुतः | दद्यानभाता प्ता वायंस प्, मोदत्तको 
भवेत् | कौोत्च ताभ्यां विकोतः, कलनिमः श्यात् सखयंक्तः । 

दत्तान! त॒ खयन्द्त्तो गभं विन्नः सहोड़जः । उत् 

सष्टोब्टहते यस्तु सोऽपिद्वोभवेत् इतः" । “अदूर. 
बन्धव्रमिति देश्भाषाविप्रहषटख्य प्रति्ेधः रवं कौतस्वय- 
न्दत्तशविमेषपि योज्यः 

यज्ु° १७ त्ष 

समानन्यायत्वात् । कोतस्तु 

विक्रोतः मातापत्भ्यां पूर्ववत् तथक पत्र ज्ंषञ्च वज- 

यित्वा ्ापरदि | सवण इत्यव यत्त्, -महनो क्तम् का 

शी याद्यस््पत्याघं मा तापि्रोयं मन्तिकषात् । स कोतक्षः 

चतस्तख सट शोऽख्ड योधि ऽवेति? तद्खेः सटशोऽसध्था 

बेति व्याख्ेयं न जाचा "“सजातौयेषुयमोक्तस्लनयेषु 

मयां विधः” इत्युप संहारात्” मिता° | खाँ क| 

तनां । "कानीनच्च सहोढच्च क्रौतः पौनर्भवस्तथा | 

। 
व 
। 



करोता [ २२३५ ] 

शवय दत्त शौदरच षडद्ायाद्बाखषाः"इति सनृक्रोः तख 

पिषमारभिच्नदायानधरिकारित्वम् | ट्त्तकमौमांसा- 

भते "बखौरवः चछेनरजच्व दत्तः ठत्रिम च" पराशरेण 
कल्िधम्ब प्रस्तावे चतुर मेव याहाताया' उक्तः दत्तकच- 

कामते “दत्तौरसेतरेषाञ्च एव्रत्वेन परिपहः" इत्यादि 

पुराणे दत्तौरसभिन्नानां कलौ बज्ंत्वोक्तं च क्रोतप् ख 

न कलौ कत्त व्यता । 

कौतानु्य ष्० करौति कथे अनुशयः । “कुयविक्गयालु चय श्च" 

ति मदुक्तं अष्टाद्यविवादानगेते विवादभेदे अनुशव- 

शयशब्द् १८६४० तदिटतिढ शा । ऋषिक वोरभित्नोद्ये 

द््थित' यथा 

"अथ कौताज्चशयोव्यवहारपदम् । तत्खद्पमाह 

नारदः ˆकोत्वा मरल्येन यत् पण्य कुता न बक मन्यते | 

कौलालशय इत्ये तद्धिवादपदद्ठच्यते'' इति । न व म- 

नयते-समगसमुगिति पूष्बेः न विचायं ब्टद्ीत 

भित्यथः । कौतं परीच्णोयमिव्याइ ुहस्यतिः.परौचेत 

ष्वयं कौतमन्ये षाञ्च परदथेयेष् । परौकित' बह्कमतं 

ग्रहीता न पुनसूयजे दति" } अन्ये घां पण्यगुणदो षविदा- 

भिति शेषः । नारदोऽपि केता पण्य' परोच्ेत प्राक् खय 

गुखाटोपतः । परीच्चाभिमत कोतं विक तुने भवेत्य् न- 

रिति" | चमांदौीनां प्ररीच्ता सद्यः कार्यां तथा च व्यासः 

“चम्पका टकरत्रधान्यासवररसख च । वसकुर्याह्र- 

गदानां सद्य] एव परोच्तणमिति'”| अन्न वदइश्ब्टन ष्छष्य 

ष्ट्गुते | कुप्यं दप्यहेमव्यतिरिक्तं त्रपुसोसादिकम् । 

तथा च छेमद्प्ये प्रस्तुत्य हा मरसिं हः “ताभ्यां यदन्यत्त- 

तक् प्यभिति" । कोतपययद्रव्यविथेषण परीच्चणकाला- 

बधिमाह् नारदः “ल्रयहादोद्य परोचेत पञ्चाहादा- 

द्ाभेव तु | छक्वावजपरवालानां सप्राहं खात्मरौोच्तणम् । 

दिपदाभ्खंमासन्त पु सान्तदुहिगुणं च्तियाः | दशाहं स- 

व वौजानाभेकाङ' लोहषाखुसाम् | छतोऽ्वां कृप ण्यदो धस्तु 

यदि सक्चायते कचित् | विक्त प्रतिदेय तत् कता म् 

ल्यमवाघ्रूयादिति" । लयात् कथद््नादारभ्यति शेषः । 

पञ्चाहादि्याद्ावम्य वमेव शंषोऽवगन्तम्यः। ब्रव विः 

कर ्प्रतिटेयनमित्यादिविधिद्ेनाव् त्रडाहोहवमित्यादि 

परीच्चणं प्रोीतिदोदवादिद्व्यविष्यभमिति गम्यते इति ति 

चन्द्रिका | दोय म्हिषदादिकम् वाद्य बोवदांदकम् | 

खक्रायच्ण' रलोपरुक्तयम् | द्विपदाम्य सान्द्ारानामि- 

वचेः | तदृदियुखं भा (दितदरषे; स्त्रिवादाखाद्तव्रथं : | 

४५ 

करोता 

भक्तणाद्यथे 

ग्टहीतानां धान्यादीनां सद्यःपरीक्तणाभिधानात् समै- 

बौोजानाभिव्यब्र वोजशब्दोटद्धयथः ग्ट होतधान्यपरः | 

पूवव दाह तचभ्प का तु 7दिव्यासे चनेन 

अन्यया सद्यःपरोल्ञ त्व प्रतिपाद्कव्यासवचनविरोधः खात् 

छतोऽ्वाक् न्य हादेरभ्धन्तर इतर्थः] कातायनोऽपि 

` -भभेदेणाहोऽहशयः क ठविको तरेव चेति" । भभेग्टह- 

ल्ेबादिङ्पाया अनुशयः परावत्तं नयोग्यः कालः परेशा- 

काल दूति यावत् | यधोक्गपरोत्ताकालातिकभे दोष 

दशेने न प्रतिदानमितद्राह ख ण्व '"खविन्नातन्तु यत् 

कौत दुष्टं पञ्चादिभावितम्। कौतन्तत् खामिने देयम्मण्य' 

काटेऽन्यया न तिति" । अविन्नातं परोच्ारेथिल्या- 

त्त्व तोऽप रिज्नातम् । दुष्टः विभावितं दोषवबन्तया ज्ञात- 

भित्यथः | काले परौच्चाकाले । अनथा तत्कालात्यये 

इष्टतया परिभादितभपि तत् खाभिनेन टेयम् । अविन्ना- 

न्तु यत्कोतमिन्यनेन यत् क्रयात् प्राक् परोत कौत- 

न्त् परोच्वासमये दोधदधैने परावत्तं नीयम् । यस्- 
परो्य ग्टष्टोत' तन्न॒ परावसेनोयमिति | दर्भितमथे' 

नारद्राह “क्रौंला. नाहुशयः कुष्य द्बणिक्पणयवि- 

च्चयः | त्यं इद्धिञ्च जानीयात् पणद्ानामागमन्नथा | 

क्रेता पण्यः परोक्तेत प्राक् खयं युखदोषतः । परीत्तया- 

भिमतं क्रीत विक्र तुने भजेत् एनरिति'" । अलुशय पडा- 

त्तापम् । पणगरानां अश्वादोनां अन्दे गे मल्य हानि- 

रञ्जिन्द् थे तदाधिक्य मिति चयदङ्गी एतद् थसम्भबमित्या- 
गञ्च क्रयात् प्रागेव जानोवादि्यथेः। दोषदशनमन्त- - 
रे परोच्चाकाल्च एव प्रत्यपणे विषमा कात्यायनः 

“करीत्वा चातुशय पञ्चात् व्यजेहोषाहते नरः । अज्लुभेष 

कले तुस मल्याहशमं बेत् | क्रौत्वा गच्छन्नलुणयं 

क्रयौ हस्तहपागते । षड्धा गन्तद्य मृल्यस्य दत्वा कोतं 

व्जेन्नरः इति । अजुटमनभिभेक्तम् । काले परौच्ाकाले 
चन्र ल्यट् शमभायद्ानं यदुपमुच्छमानमपि न नशद्रति 

भूरम्याद्किः तद्विषयम् उपभोगप्निद्वरवीजादिषिष्यं षड 

भागदानसिति व्यवस्था ज्ञेया | नतु विज्ानताऽष्यलुशयो 

न कायः “कोत्या नाहशयम् कुर्यादिति" निभेधसद्धावा- 

दिति चेत्सत्य' अपवादस्य सत्वात् स चापवादोदर्ितो 

नारदेन “क्रोत्वा मूल्येन यत्मण्य' इन्कतं मन्यते क्रवौ । 
विक्र तुः प्रतिदेयं त्तस्मिन्न वाह्कविचतमिति'" | मन्ख्त 

इत्यनेन वस्तुतो दोषाभाव उक्तः| दितीया{दि दवस प्रत्य 

पंख विेभमाह स एव ` द्दितोयेऽङ्कि ददत् करेताम्- 



कञ्च 

स्था छ्ंशांशभाङ्रेत् ! इियुणं तु तोयेऽद्कि परतः कं - 

तरेव तदिति?" । परतः कतीयाडात् परतः क्र तुरेव तत् 

ौग्वा अदुश्यादिकं न कव्या दिन्यथे; । यनु महुवचनम् 

“करस्था विक्रीय बा किञ्चिट्यस्ये हानुश्यो भवेत् । सोऽ- 

न्तद शा हा त्तदूदरव्य दव्याद्धवाददीत वेति" तदुपभोगे नश्च 

रखमम्डङयानशयनादिविष्यम् | यन्त पभोगेन विकारप्रा- 

पितं सदषसपि तत् परी क्ताकालमध्येऽपि न प्रतिदेयमि- 

तबाह नारदः “परिभूक्रन्त वह्ासः कब्णद्पं मलोमसम् । 

रूदोष्मपि तत् कौलं क्कि तने भवेतम् नरिति" | वासो- 

बासोविभ्यतेवास्योति 

आधवोये } पण्यानां देशकाले उपचयापचयौ क्ातव्या- 

वित्बाह् नारद्ः 

गभन्येति'" | अश्वादिफ्णःनामख्िनु कालेऽख्िन्द् थे 

पद्णकूपल्चणमिति भटनरलरे | 

(23 प 
“शयं इउदड्धिद्च जानोयात्पणतानामा- 

च आयं हद्धि" वा -जानोयात्तथामभं कुलोनत्कदिन्ना- 

नप्येम् ऊत्याद्कजन््भ ग्यादिकञ्च जानोयादित्यैः । 

ऋयक्तावे मृल्यलयडङिदोषदथेनमन्तरे क्रोतविक्रौतयोः 
पर्प पुनय हे दण्डमाह यान्नवलकाः “इद्धं चयं 

वा बिजा पणानामविजानता | क्रोत्वा नानुशयः 

काय्य: कुन षट्भामदर्डभागिति” । इङ्धि' सल्यड्चिस् 

ऋअविजानताकोन्रा एव सल्यक्तयमत्िजानता दिक्तरेत्य- 

्ेः ५१ 

“पके त दशाच्ख्य न ददयाच्नापि दाप्येत । ऋाददा- 

नो ददञ्चव रान्ना द्वु: शतानि षडिति" | दशाड- 

पशः परोच्ताकालयख प्वाक्खोपलष्ठणम् | शर्पेमेत- 

त्परिभाषणद्छते परिभाषण तु कद्रसारोषेव प्रतिदानं 

लद्भावादिकं मन्तव्यम् । कयान् शयोऽयन् | 

क्रञ्च पुस्त्ी° क्रन् च-किन् “दष्टगित्याद्र''पाऽनि° ननोपा- 

भवः(कं 1चद्रक)?वक्रभेदे अमरः स्तियां टाप् | रसे च 

[५ € = ^ 

परौक्ताक्ालातिकुमेश प्रत्यफणे दण्डमाह भनुः 

अद्ध: लौर व्यापिन् क्र, ड्डाङ्गिरसोधिया | ऋतेन 

सत्यमिन्द्रियम्'"यजु०१€।७२ “आङ्गिरसः अङ्कानां रसः 

प्राणोयया क्र्,डः हसोभूत्वा धिया प्रत्तया अद्भयः सका- 

शात् कोरः दुग्धमपिवत् पिबति संसृ्टाभ्यां चौरोद्काब्धां 

च्लोरमेब ष्च: पिबतीति जातिखभावः" बेददौ° | 

क्रञ्च एको करन् च-अच् । (के चवक) वकमेदे अमरः 

"वायन बलाका इन्द्राग्निभ्यां कर. ञ्चान्” यज्" २४।२२ 

ककविद्धो लोहिताहिः पुष्करसादस्ते त्वादध, वाचे | 

क, २" यज्ञ २४।९१ स्तां संयोगोपधत्वात् टाप. । 

योगे व खजान्टाष् । टावन्तः। र्वौयाभेदे सतो णन्द्- 

{ २३३९ ] कगृच 
रला) भतः चतुर नद्धादिग् ड कुक्च | कद 

कोय त्छन्निलटदेशादौ क. ञ्चा वौणास्यख्छ क्र, शः वको 

अस्तत वा मतुप् यवादि° न भख वः। क.ञ्चानत् 

तद्य जो लि° रेकौश्चपव्वते षण डेमच्० | खाये अण॒ । 

कौञ्च खन7मख्याते पव्व ते कौड्चदारष्डः। वकभेदे च^टद्शं 

भगवांस्तत्र कौद्धयोञ्वारुदशेनम्* “यत् कौञ्चमियुना- 

देबमवधौः काममोह्ितम्'' रामा आचार २० | स्टरियां 

“निशम्य रुदर कौ द्चोमिदं 

वचनमब्रवीत्?” रामार अ० रस 

त अणन्तत्वात् डप् ॥ 

क्रोड निमच्जने षमोभावे च तु. कुटा० पज अकर सेट्। 

ऋडति अक्र डोत चकोड-कोडुः। 

क्रथ हसने क्या० प सक. रेट चन्द्रः क्र थाति अको 

थोत् चकोथ | कोथः | 

कध कोपे दिवा पर, अक सोपसगेः सक अनिट् । क~ 
ष्यति स्डव्यभगिकर्,ध्यति दिति अक्र.धत् । चकोध-को्चष 

कोत्यवि । कोडन्यम् कोष्यम् कोघनोयम् कोद्ा कोधो; 

क् । करध्यन कोधः। कर् ह्धा संक्र् ध्य" "चकोध युरुणा- 

दकः" भाः अ०१५३अ० "द् मेभ्यः ऋ.ध्यभानासते तपो- 

दीपितमन्यवः" भाग १,३५। जन स दानं : शक्रयादौः 
चानशवा 1 क् ध्यन् कुलं धच्छनि षिप्रवद्धिः''भट्िः कोधं 

षिभो! संहर शूंहरेति"” कुम । “ ̀  क्.धट् हेष 

खूयार्यानां यं प्रति कोपः पार कोपविष्यद्य शंपदा- 

नता । अरये कर् ष्यति ।“ क्. धद््, होरुपसुषटयोः कम्प्र "पा 

सोपसर्गस्य तस्य सम्प्रदान करता “क्. ्यन्ः न 

पतिक्.ध्ये)त्' मनुः “यमभिक् ध्यति"सि° को 

ऋन्वाद] पसगात् परस्तु तत्तदुपरसगद्योल्याथेयुक्रकोधे सक 

ति+वेपरोत्येन कोधने सक ०" ध्यन्त' न प्रातिक्् ्येत् "मुः 

क्रोध स्तो क्र,ध- सम्प भावे किप् | कोपे कामव्याघात 

डेतके वचित्तदत्तिनेदे अभर: ^द्निकधाऽऽक्र श्यत तेन 

केतक्रम नेष | इहलन्तव्वात् वाटाप क्रधा 

क्र धनिन् लिन ध-बा° भिनि किञ्च | कोधयुक्त ^शुभ्बो वः 

श्यः क.धमो मनासि" ऋ० ७।५६।८ 

करन् च(ञ्च) जोटिल्ये, अल्योभाव्रे च अक.परन्तेट । ऋति 
अक्र द्धोत् चकोञ्च। ऋद्धः किन् कड यत्र "चोः कुः" 
घाः चव्गानत्वेन कुत्वप्राप्रौ दष्टगिव्यादिना किनं विधाय, 

^क्िन् प्रत्ययद्य कुः" पा० किन नलस्य एथक कर स्ववि धानात् 

संयोगान्तलोपात् प्राक् कुः। भावे क्च्यते शक्र ञि | के 

चिन्त, द्टगादिष्ले क श्धाभिति निहता ऋति लो 



करर 

वध सौते धातुमाह्धः तदते भाषे क्रद्धयते दइव्येव | 

तन्ति ऋः इत्यत किनि नबोपाभावे न निपातकल्यना 

क्न्य कोभ केष च क्या° पर, अक रेद् इलायुधः। 

करथाति अक्रन्धोत् कुक्रन्य अयमपाविनीयः 

छिस वि कम-उनवेदे एषो | सव्व कमणंशोले करस 

मा वः सिन्ध निरोरमत्'” ० ५।५३।८। “क्र सः सव्वतर 

कमणशोलः" भार 

क्रसुक प. कभक वेदे एषो० । गुवाके "क्र छकमपि कुव्यीत् 

शषा वा भ्न! प्रिया ततुः यतृक्र खकः” सेत्ति०५।१०६।५ 

क्र, रोदने अश्न आह्ञाने आक्ोे च रुक भ्वा° प० य 
जिद् । कति अज्. चत् | चुकोश कोच्छति । कष्टा 

कटः कोशन कोशः कोशन: कोष्ट: | "रसन्नरया 

न्धां सायमक्र.चदिति मन्यते" ० १०।११६।४ “ट इद्- 

न्ति मदिरेण मन्दिनेनदर कोशन्तोऽविदच्नना भध क १०६४ 

8 “ए कोशति द्त्यङसत शिख प्रतिङ्जलि" रामा 

श्यो०५६अ । कम्पि कर ष्टे अकोधि ^तिक्र्षा- 
ऋत तेन केतकभ्"? नेष 
अचयादुपदर्गाष् परस्तु तत्तदु्योयायेदुक्गो रोदमदौ 

शश +दयायाम् अनुरोदने च खक° । अदुकोथा (दया) “न 
लादुमलुक शन्ति च्ितयोभरोघ,” ० ४।१८।५. “कि 

भदक ष्ठ वैशर्धसतपादयश्ि मेऽनघ !' भा-अनु०५ क. 

श्रा+ अ्रपियकथने सक०। ^^शतं त्राह्मयमाक्र, ग्य च्त्रियोदर्ड- 

मरति" मनः । "प्र्याकोेददाक्र.्टः'' भा" श्तुर 

- ४५६रनो० । “अक्र टः पुरूषः सव्व" प्रद्याकेगेदनन्त- | 

रम्” भा० १० १९१० । हा प्रिये) कामि नशटासि 

ग्याकोशश्चगुपतत् कितौ" रामा० ० अर 

द् +उद्धराद्धाने सकः ^ उदक्षोधन् श पाण्डवान् भा 

कर अर्को. 1 उश्वौरोदने च क्षः 

छि.ष्वन् उस्ी क.श-कनिप। श्टगाले उच्वल० च्छ्रिया 

डप् रचानादेशः क् श्वरौ । [ताभ्रिये श्ाह्भते च लि । 

ष्ट न्क -मावेक्त | १रोदनरवे। कमणि क्त | रकथि 

क्रड क्र्,डषत् | क्रति अकरोत् चक्रोढ "तद्य रेतः परा 

पतत् तदृग्निर्यो निनो पाग्ट ह्ाद्यसा तद्क्र.डयत्तत् कर दामानं 

गवि भ्यदधत् तद्द पयः" शतिः 

करर वि कत-रक् धातोः क्र: । {निदेये रकटिने अमरः 

श िसके 8खउ्गप्रे च भेदि | 

कर रनिचया'" रघुः । ˆ तञ्षि्न पायाः सव्येनःक्ररो 

प्रतिहतकियाः'” कुभा०। द्ठकारी च्छदुदालः क्र.राचा- 

“तश्याभिषरेकसभारं क्त" 

{ २३२७ ] 

| 

क्र 

रैरंऽसन्'" मतुः ¡ तद्ध भावः ष्यज कौं म०, तल 
कररतास्त्री, त्व क्र.रत्व ०, निह यत्व हिमे कान्ध 
छत्वे च । ““ोजोऽथ दुन्भ' विषमः समच क्र.रोऽथ 

सौम्यः पुरुषोऽङ्गना च | चरस्थिरद्धयाककनामधेया चे- 

घादयोऽमौ कमः प्रदिष्टाः” दोपिकोक्रः मेषादिषु मध्ये 

५विण्मराशी पुण "अर्नेन्दकंसौराराः पापाः सौम्या 

स्तथा परे | धापयुक्तोबधः पापोराकेढ च पापौ? 

व्योति उक्तं दैपहमेदेच (भ्यथा द्टफला करारा 

सौम्याः शुभप्रदाः | क्र.रयुक्घः पनः सौम्बोन्चेथः करर 

फलप्रदः" 'श्दश्च सौम्यक्रराश्यां फलं स्थामवभात् 

समम् | एतदेव फलं विद्धि सौम्यः जा रेविषयय) यात्" 

५यहाः सौम्यारूया क्ररा वकाः शोषोद्धनोचगाः" इति 

““तिथिराश्य शनम विद्ध क रसे यत् । सव्ये 

शभ कार्ये ष् वच्छ येत् प्रयत्नतः | न नन्द्ति विवाहे 

# 6 यालायान निवनसते ¡ रोगादिख्च्यते रोगौ बेधवेला- 

कलोद्यमः । रोगकले भवेद्ेधः कर.रकेचरसम््रवः"” 

“करावा सङाक्ररा इति च च्धो० त° पापहा 

परतया क्,रशब्दे प्रयोगात् । क्र रवेधप्रारस्तु वक्र 

अब्द सर्वं तोभष्रचको वच्छते । ऽरक्तकरवीरे धु८णोन- 

पच्िखि € क्कपशिणि च इुसतगे* राजनि० च्लि 
जातित्वात् डप | !°रक्तपनशंवायां स्त राजनि. 

क्ररकन्यन् लिन करर हहिसकः कम्मं यख्य । {हहिाकम््- 
कारिश्ि क्र रक्म्मङताञ्चव श्तशथोगुरुतङ्छगः" भसुः। 

रकटतुम्बिनधृन पु* राजनिर । ए 

| क्र.रकोष्ठ लि° कर.र' कठिनं कोड" यद । धावद बस्थलते 

बह्वकोष्टाशये । ^कर.रकोटश्धारितीच्छाग्न रखखछभौ षधमस - 

युं वा भक्घवत् पाककपेत तत्र ससद दोषा यथाशा> 

रूमनि द्धं यमाणा व्याधि" अबलविभ्मञ्चापादयम्ति" छख* | 

क्र.रगन्ध पु ऋर रपोगन्ोर्य । !गन्बके राजनि, 

२ तोच्छागन्धमाले वि° क्रः गन्धरकदेशोऽख्याः टाप! क 
न्यारोक् तौच्छंकण्टकायाम् राजनि° 

क्र र्टश् लिण्ररा टग् यद्य, क्ररं पश्यति दश-क्रिन २ेतर 

स वा| शपिश्युने खले २शनेशरद्महे पर मेटिः 

देमङ्गलसहे “खारोवक्रः करटक चावनेयः" ज्योत | 

कशं. नोल ता० उक्र स्थानविजेषस्थितानां खडाणां 

स्वानविरेषे ४ुनाख्वदष्टौ रिपुदहौ शौ । ९५५४०अरि- 
श्ट वि्तिः। क्ररखख सङविशेषसछ इक. | ५पापस- 

चढ्टौ सी । 



क्रौडि 

क्र.रधृत्ते ष्^ ररः श्णलवात् ततूसदशः भूतेः । कब्णधन्त्- 

रके रालनिर 

क्र.रप्रसादन लि क्र. रमपि प्रखाद्यति प्र+सद+खि च-च्ध्। 

भक्तो धैव शब्द् च । [राज्ञनि° स्त्रियां डोप । 

क्र.रराविन् पुखरी करर सौति सू-शिनि। द्रोणकाके 

क्र.रलोचन प्. कूरं लोचननद । शनिपरे हारा" तद्. 

खा ह्िसकत्वात् तशय तथात्वम् । यथाच तद्दद्या 

घातकषत्व' तथा दभाननशन्द् <८१० उक्तम् 

करराक्लति लिन्क.रा खारुतिथैख। १कठिनमृ लिंक रावणे 

षु शब्द्मा० । कसं ° । दकटिनायां स्तौ सी 

क्रो हिति न° करङ्कः त्बव्यक्तं शब्द करोति सिच्-भावे क्तं | 

करो ड चव्य्गथन्द्भाष्णो निरुष्यमाना चक चकौ 

केद्कितभाषसे :" काशोखः 

क्रोशि वि को-नि। कतरि-श्खक्रशिः छञ्छवलट्” 

क्रोध लि° को- क्ण यत् । क्र तव्ये अभरः 

क्रं{डन लि० क्रोडो भरत् देवताऽश्य अमा वेदे नि" नलोपा- 

भाषः) क्रोडिदवत्ये साकमेधीये टतीयाहे प्रातःसचनिकै 

अशछदयगिचरङ्पे ₹विधि । “शिच्रान्ये वाय किनं 

विः शिश्न क्रोडतीवायमेवावाङ् प्राशः" अतर 

११,५.२,४ “खण्डौ लिङ्घ' चेति वरीणि शिच्रानि' 

भार ५हतीयेऽ इन्द पांनरयांमो लवा पौसादव्व' प्रातः 

सथनिकेष् क्र डनम्" आच" श्रौ ६।२।१५ सदुदव्यम- 

सिद इष्टिः | क्रौडनोया इशमिरेषाच इटिः 

दात्या श्रौ०५,७,१ क्धतव्ादौ दशिता । तद्या: पञ्जतिशच 

रुचेपेण कक्रभाष्ये दशिता या 

"अय कऋ{डिनोया दिद विष्व रिर्च्यते तत्र मरुह्धयः क्री 

डिभ्यःसप्रकपालः, अदिव्य चरः, इमे इविधो समानतन्त्रे 

भवतः प्रतोष्य बरणप्ते क्रो डिन्यादिचे दयवेभि्च रणे 

ऋ डिन्या दिव्ये शशिभ्यां यच्छ इति। वरवे पालाशषादने 

सप्रकपालानि एका चरथ्थाशो, टजिष्या अन्याशारयंः शता- 

वद्।नानन्तरम्, मेक्षणम् वि शतिरि्मकाहानि पुरोडाशपा- 

लरत का अन्यल्छवः प्रशतिवत्। यद्ये मशङ्भयः करौ डभ्यो 

जुम्, अदिव्य जुम् | प्रोक्ते शशद्धय: करौडिभ्यस्वा । 

जटम् श्रदियै लला जुटम्। नानावोजपचे तकमा उक्ताः 

यक्षवीजपने करणान्ते वभज्यानम्ः इदं भरतः क्रीडि | 

भाम; द्दनदित्याः। प्राशदाने भर्तः क्रीडिनो गच्छ दि | 

तिं गच्छ, शप्रदगेन यञ्जणो व्यवबाधने | ड्तभप्रयाजै दृदमग्नये 

शोगाय भरट: कोडञ्योऽदित्वं देषेभ्व द््ादि। प्रभान- 

[ २३२८ | क्रोड 

याणे मर्ढ्यः क्रोडिभ्थोऽतुत्र्ि मरुतः क्रौडिनो यल 

षदं मरद्ध: क्रोडिभ्यः, खअदिव्याअनुन्र. {ह अदितिं यज्ञ 

द्दमदिव्य , मेक्षणेन चरोरषदानम् | खिषटकदा{द पुरोडा- 

शख प्राशित्रे डाव्यतिरिक्त न भवति चरोस्तु सधं भवेव | 

ब्य् इने मरुतां करोडनामदित्या उच्छितिम् मर्तः क्री. 

डनोऽदितिस्तमपनुदन्तु | प्रस्तरद्ोमे इदमग्नये सोमाय 

भरू: क्रीडभ्धोऽदिव्य देबेभ्य इति| अभ्यत्कमापव- 

गन्त प्रह्णतिवत् इति" 
> ~~ पोषा नि 
क्यपः क्रिवोणणां पञ्चालानां राजाबा. जु । क्रिवि 

॥ राजमेदे क्रिविशब्दे उद्ा° 

कोञ्च पुर कर्, ञ्च अच वाण गुणः। “कलार धनदावासे कौञ्चः 

कोञ्चोऽभिधौयते" इति दद्ारायन्यक्तं कौ ्चपव्वते 
कोश्वदारणः कात्तिकेयः दूति रायमुकुटः 

क्रोड पु स्त्रीः कड-घनौभावे संन्नायां बड । १ य्यूकरे "कोड- 

कुलद ष्यमानभट्सस्तारसामेादः" काद्. “नदो सैवालदिग- 

धाङ्गः ह{रष्डशजटाधरम् | लग्नौ शद्खनसर्गालैः नोचे 

सिलं वापि तमू्"भा.अनु.५.अ०। रभु योर नरे (कोल) 
नश्स््ीखमरः कुपितकपिक्षपोल क्रो डताच्रस्तमा{सि" उद्टः 

श्ड्चकोटरे “छा ङा इन्त तयापि ख्ाविट{पक्रोध 

भनोधावति"” उद्खटः | चनोभूते धवच्लोमभ्यभागे प्* 

५इन्द्रख क्रोडो दिष्य पाजखम्" यजु° २५,८ “क्रोड 
घनीभतवक्तोमध्यभागपरता बेददोपे चक्ना। कों 

त॒ व्ोभजानरे देदथभेदः। “दयः जिद्कां 

पूवेनडक' प्च अलत् शकौ- 

गुदमध्य' दच्िणा श्रोखिरिति लौहवानि" कात्यार 

शरौ त° ६,७,६ “क्रोडं व्तोभलान्तरम्” ककः "शेष 
भिडापालमाङ्च्य क्रोडमनश्यीनि च प्राशयति श्रोणि 

वच्लम्" काल्या श्रौतः ६,८,१९, । ५अश्रानाभ्ररसि 

६उन्तरस्यप्रामभेदं शब्द् चि" ऽवारा ङोकन्दे ९ राजनि 

दथनिथदे प.मेदिनिः 

क्र डक्षन्धा क्रोड शकष कन्व प्रियत्वात् | बाराङोक्ष- 
न्द् राजनि. | [ वड धुशक्डि ) राजनि 

क्रोडचूडा सो कोड, खडा यथ्ाः। सहाश्रावणिकाषटशे 

क्रोडं सव्यसकिथ 

। क्रोडपतर न कोरे उपचारात् मध्ये स्थित पशनम् अत. । 

सन्धलेखने भ्वमात् क्र.टितपन्यख परिपूरणाय येभ्य 

स्थपत्रयोभष्य चद्धविरोण्ण लिखित्वा श्यापिते पत्रे । 

क्रोडपर्छी करोञे शषणटकमध्ये पं यद्या: गौ रा० उष | 

कण्टकारिक्षायाम् अन्द्च० 



क्रोध 

कौोडपाद पुती जोड पादोऽश्च। कष्ठे हेम" कोडाद्धिः 

प्रष्टतयोऽप्यल्र | 

कोडादि प. पाणिन्य् क्रं उप्च्ःनखाङ्ख ङष्निभेध 
निभित्ते.शब्द्ग्णे खच गणः “कोड नख खुर शाखा 

उखा शिखा बालं शफ क” क्रोडादिरारतिगखः तेन 

भग गल घोण इत्यादयोऽपि ादाः 

कोडो स्त्रो करोडजातौ, गरावा नष् । १वराइजञाति- 

स्त्या श्वाराहीकन्दे च राजनि°। 

कोडोकरणा नरकोड+-चि+ल-भात्रे ल्यट् । आलिद्कने इहला° 

कोडोमुखं "स्तो कोद्याः खकग्यांडखमिव खमख । ग- 

शके (गाण्डार) राजनि स्ि.यां जातित्वात् डेष । 

कौोडेष्टा खल कोख एटा प्रिया । छसतके (खा) राजनि° 

कोध षु° क्रथ हिंसने भावे घञ । नने हेसख० 

कोध ष्". ध-भावि घञ् । पपरापक्ाराय चित्तडन्तिभदे, 

प्ररानिष्टाभिलाभेख खनि विष्यद ण हेतके चित्तदत्तिभ दे । 

कोधच रौद्रस्य स्थायिभाव “सौदरः क्रोधस्थायिभावो रक्तो 

टरधिदैवतः"खा० द्.“ काभएव कुतञ्खित् पराहतः क्रो - 

धपय परिणमते स च रजोयुखकाष्य:"“कामणएष क्रोधरष 

'टजोगुखसघद्धवः । महाशनो महापाप्मा विद्खयोनमिद् 

कैरिम्'"गोतोक्ञे “यस्या टोहेत्रेष काम एव । नशु 

कऋरोधोऽपि पूव त्वयोक्तः “¶न्द्रियखे न्द्र यख्ार्े "इत्यब, शत्यं 

नासौ बतः धक किन्तु क्रो धोऽप्य षएव, कामणएव हि केन- 

चित् प्रतिहतः क्रोधाक्ना परिणमते। पूव्व  एयक्घ नो- 

क्रोऽपि ऋोधः कामज एवेत्यभिप्रायेण कौकनयोच्यते जोगुर- 

छात् सखद्धवतोति तथा” च्रोधरः | तद्य कामजत्वमपि 

सङ्ात् संलायते कामः कामात् करो धोऽमिजायते'"गौता 

यामक्तम् ) तत्काय्यखि चक्तानि न कम्प्र क्रोधान्धः प्रभ 

वति विघात रणङ्धते"“अन्धौकरोति भवनं वधिरीकरोति 

श्षीर' खचेतनमचननतां नयेत् क्र.त्। दय न पशयति न- 

चालमह्हितं श्टणोति धौमानघीतभपि न प्रतिसन्दधाति" 

नोतिशा०“च्वसैव ऋरोधविजवे समर्थे ति विवेकिनः। क्रोध 

काय्यं विमद्य तश्ात्तं चमया जयेत् शकुनशा०्स च 

ब्टदुमष्याधिमात्रभेदेन लिषेति पा साघन पाटे ९४ 

भा० स्थितम् “कोधं विभो ! संहर संहरेति” कुमा०। 

«क्रोधे ्षत्रगणः श्रे दशदखः पाणौ प्रलम्बाछ्ठरः" 

खा० द् । “क्रोधान्धस्तख् तद्य खयि जगतान्तक- 

ख्धान्तको ऽहम्” वेणो । ˆ“ विषमस्थ जगतृसव्वं ' व्याकुलं 

सषठद्/्तम् । जनानां जायते भद्र ! क्रोधे कोषः पर- 

९८ वा०्भागरे ५८६ 

{ २२३५ } क्रोध 

परस्'* इत्य क्रलक्षप्ये घटटिवर्भानगेते अर्टालि "पत्तने 
रबधेमेदे पु° । 

क्रो षत् विश्क्रोधं करोति ठ-क्रिप् | क्रोधकारिखि रपर 

भेश्वरे पु° ^कोषहा करोधठत् कतां विशववाह्धमेडीधरः* 

विष्णुसं° असान् प्रति क्रोधकठुं त्वात् तख तधात्वम् “ति 
खरती मलेवान्न यस्ते उदङ्क वर्तते च्ाच्चाच्छदी मम 
षी नरके प्रतिवत्तंते" इति तिखन दितकम्बाना 
चरणे रैशवरदविषटलोक्तः तश ताटशान् प्रति क्रोध- 
कट त्वम् । तद्ध प्राखिनां सखाददविओेषात् भवति 

क्रोधज बि० क्रोधात् जायते जन--ड ५. | }करोधजाति 
र्मोह प् मोह क्रोषजल' गीतायाखक्र' यया 
"क्रोधात् भवति समपोहः सम््रोडात् सदतिविश्वमः” 
क्रोधजाते दहिविधव्यसनान्तगेते व्यसनारकै च यथाह 
मः "प्न्य साहस द्रो हरै्याधयार्दूषष्यम् । वा 

` गदर्डज्य पारष्य क्रोधजोऽपि गणोऽर्कः” 

क्रोधन क्,ध-युच् | क्रोधश्ोले मरः “यद्रामेख शतं तदेव 
करते द्रखायनिः कऋोधनः'" वेणो “वाग्दृ्टः कऋरोधनो 
हिः पि शनः कविरेव च । सद्डमः पिटवर्ती च नाभिः 

कम्म भिख्रथा | कौ थिक्ख छता आखन् शिष्याः गर्गस्य 
भारत |" हरि २१३ ° खक्गो गर्गशिष्ये २कौशिक- 

छवभेदे ।* रो गोमरण्ड़ भितं बिरोधोत्तरसङ्क लस् | क्रोधने 
विषमं सरे" समाख्यातं हइरम्रिये !* इत्य क्रलच्चण षटिसं- 

तूसरान्तगते ऊनषषटितमे श्वषभेटे। "ङषिताङ्खारूरञ्चण्ड 

उल्मत्तः क्रोधनस्य)" दूति तन्त्रोक्ते रमैरवभेदे च णु*। 
क्रो्मूच्छित लिर कोधोसच्छितो बद्धलोमूतोऽख् न" वा | 

१खतिकोपने “एवसक्ता तु पार्येन उव्वंथो कोघम्च्छंता"” 

भागव° ४६० ५7० | रेचोरनामगन्धद्रव्ये षु शब्द्र° 
क्रोधवद्धन लि कोधं वर्यति टघ-श्िच ल्य ६त›। ¶को- 

पस्य वद्धके अनिषटचकवाक्यादौ रअदरभेदे प° “चन्दर 
न्ता कोधडहन्ता कोधबद्खन रव च” इूरि० २६१ 
ऋषद्ठरकथने । स एव भारतयुङ्ककावे दण्डधारन्दपत्वे नः. 

विभूतः यथा “कोधबह्धन द्त्येव यस्वन्यः परिक) 

सितः । दरडधारद्ति ख्धातः सोऽभवन््तुजपभः'" भा. 
चाऽ अ शावतारे 

क्रोधदन् एर कोषं हन्ति इन्-किप् | शविष्णौ “कोधद्ा 

 कोधश् कन्न विच्रवाङ्धमे होधरः'” विष्ण्.खं* “साधूनां 

कोधं करोति कोवा" भा० | रकोपघातके लि* 

क्रोधदन्त् तिर कोधं हन्ति हन-दच ६त० | ।कोपघातके 



क्रोश 

श्असुरभेटे पु सच टत्ता्रखावरजः। “कोषडन्ते ति 

यस्तख (गृत्तश्च) बभू वावरजोऽञ्ुरः । दण्ड इत्यभिषि- 

ख्यातः स आरीनृच्टपतिः चितौ" भार चार ६७. | 

श्असुरभेदे प° कोधवद्ध नशब्ट् दगश्यम् 

क्रोधसम्भव लि" सन्वत्यस्मात् सम् +-भ-अपादाने ऋष 

कोधः सम्भगोऽख । कोपजातते कोधंत् भवति संमा 

गोतार्भावे अष् &त° । रकोपोत्पन्तौ "साच्जारमृधिका- 

स्पे आक्, कोघसमवि' कोधसम्भवे कोपौत्पत्तौ"” 

आ त° रनन्द्नः ! [ बो निशाविद्ारौ" चदतः 

क्रोधालु विर कर.घ-बा ालुच्। कोपशोले “कोधालुविषल- 

क्रोधिन् ति कर् ५-खिनि। कोपयुक्त मारुतप्रशतेरेव 

तथात्व भवति यथाङ् दुद्तः ¦ 

श्सप्र प्रज्लतयो भवन्ति ! दोषैः एथङ्श्दिशः ३समस्ते ख? | 

शुक्रशोखितसंयोगे यो *रेटौष उत्कटः । प्रशतिचाथते. 

तेन तख्या मे च्छणं ष्टणु | लल जागद्धकः थोतदेषो 

इर्भगः स्तेनो मल्सथ्य नार्या मान्वव्वं चन्तः स्फ्,टितकर- 

चरणोऽति द च्श्य इन खकेशः ` क्लोधौ दन्तनखचखादी च 

भवनि | श्रष्टतिरददसौ इदः रत्नः शंथषरुषो घमनो- 

ततः प्रलापी । द्रतगतिरटनोऽनवस्वितात्रा वियद् 

गच्छति रुग्य मेख सुप्रः | अव्यपस्थि नम(तच्लदषटिमेन्द् 

रल्नधनसञ्चयमित्रः| किञ्चिदेव विलपत्यनिबद्ध भारूत- 

प्रज्ञतिरेष मनुष्य | 

क्रोश प्* ऋ श-भावे घञ | {रोदने रेखाद्धाने च । क्रोशति 

यतः अपादाने वञ् । हस्त अतुभिभवतोह दण्डः क्रोश 

सहम् ितोयेन तेषाम्" नौला०वडक्तो८०००स इ खकरभिते 

ऋध्वपरिमाे «चठ हस्तो धनदे र्डो नालिका तद्युगेन च । 

कोथोचदः सहरेण गव्य तिच चतमु या" ठेमाण्दाग्मा- 

कं षु° उक्तः, “गव्यूतिः स्त्र को्वुगस्" यभरोक्ते च 

तख गव्य तेरङ्ं मानता प्रतीयते छेमाद्ि° दा० चादृ 

राणे च"धनुःसह्स हं चापि गव्यु तिरुपदिग्यते?दय् - 

क्रत गय ते्िंखहच्तधन्{मितत्वा् तद्ध तेन चतुःस- 

हसहस्तमितत्व भणि. को गख कार्यं विशेषे ग्टद्यते इति 

भेदः । ३खड ते" “दश्दण्ड तु या पूजा तत्ख्ववं मचय 

भवेत् । षष्ठो कोशे महेशानि | तत्सर्व्वं मङ्टतोपभम् । 

सप्रे कोके देवि ! द्रश्ठलय न स्यः | अतपर 

महेशानि । विप्ठलः' न सशयः". इति शक्रिख० त° 

पटले । ! “कोशाद् प्रसतिपुरस्यरेण गत्वा" रघ 
गेश्ताल पुर्क्रोशं व्यय वालः शन्दोऽख | दङ्गायां हारा१ 

{२३४० |] क्रतो 
५ॐ 

क्रो शध्वनि ए" कोशं व्याप्य ध्वनिरख | टक्रायां इारा* 
क्रोशयुग न° त° | करोश्यलिते गब्य.तौ अमरः 

क्रोशिन् लि"क.श-खिनि। शब्दकारके उपमानपू्व कतया 

समासते क्रोधिनि परे एव्वं पदखादुदाता । खद्कोशो 

करोष्ट, सती ऋ थ-तन् । ¶द्टगाले मरः ल्ल अस वुञधी 
सव्व नामस्याने पर नियः ठनोयादावचि वा, खवा त॒ 
नित्य टज्चत् । क्रोष्टा करो्टारौदेश़ोटः! | क्रोदन् | 

कोद्र क्रोषना क्रोट भ्यामित्यादि स्त्ियां छप् क्रो । 

क्रोष्टा मायोरन्द्रस्य गौ ररूगः*"“यज०२४,१२५धाह ^ लख 
दां शन्यां नीचः कऋोष्टाऽभिमद्{त*भाग्खा^ २१३० 

्यद्वंग्ये ट पभेहे ए । “करोोम्तु टु राजेनद्र } वंश 

शन्तममव्ययम् । यदोवे'शधरसाथ यज्वनः पण्यकम्र. 

यः| कोटो हि खत्वं सव्वं पापः प्रखच्यते | 

यस्यान्ववायजो भिष्ण् हरि ष्णिकृलोदहः* “गान्धारी 
चेव माद्रौ चक्रोोभायेः बभूवठ :" ह रि०२५ अन्धे क | 
शरटगाखे “करो कदोपिवदनेक लभेम सुखंस्तथा” भाष 
आ^१४०अ०। करो कउच्छिका । कोद गौतापव्यम् जञ्चा* 
चफञ् क्रोष क्रोरच्च । करौ टायन ततः खाये चस्ियां 
अपः। ऋौटायन्द तद्गोलापत्ये षुसि स्तरियान्ह॒ न 
अप्रः । जातित्वात् डोष ऋौषटायनौ । | 

क्रोष्ट,कपुच्छिका स्तौ क्रोट् कं श्टयालस्य पृच्छमि दुष्प 
म्स ठन् । १एय्िप पटीर् (चाङ्ञखिया) (रामवाक्न् ) 
दत्यसरटोकायां खामी रगोलोभिकायाम् राजनि, 

क्रोष्ट कभेखला स्तौ करो, क्सख मेखतेवास्यसाः श्च | 
ञ्िपर्टा' (चाकुलिया) रत्नमा» 

क्रोष्टु कर॒ पु । मभेद सोऽभिजनोऽखखख नचचशिला० अज । 
कौष्ट कख पिल्रादिकभमेख तद्खामवा{सिनि च्लियां डौैप्र , 

क्रो्ठ कथिरस् न° “वातथोकितजःशोफः जाकमध्ये स्ास्- 
जः| चिरःक्रोष्् कपूवन्त स्यलं कोषट्,क सूं वत्"चतोक्ने 

वातजे रोगभेदे । को कशिरःखञ्जपङ्ग् लवातेदनाद 
श््यादि” ^ग्टघ्रसो विश्ञाचौ कोष कशिरःखड्ज त्यादि खख 

क्रोष्टपाद् ष ऋभिभेदे तख गोलापत्यम् इञ । करौ पादि 

तद्गोत्नापत्ये अस्त्ियां ब्ध्व यस्कार्तद् लक । कोट ~ 
पादाः च््नियान्त॒ कौ पाद्यः । एवं कोष्ट सान, कोट भा- 
यशब्दा ऋषिभेदयोः तदपत्ये दज बह्कघ अस्तिवासु 

यस्कताटि० त्य लक् । 

क्रोष्टु पुच्छिका स्तौ कष् :एच्छभिवास््खाः ठन् | एविप, 
स्याम् (चाङ्लिया) रलमार 



तनोः ` [ २२४१ ] 

क्रोष्टं पच्छो सती को्टोः पुच्छमिव पुच्छनखाः ङीष । एि- 
~ पस्रम् (दाकृलिया) शब्द्रला* 

क्रोष्टं फल ए" कोटो. परियं फलम । इद्धः दीदे राजनि° 

करोष् वित्रा स्रौ कोदटूना विन्ना प्राप्रा दुष्माकारेण श्तर | 

एसिपष्ट ष् (चाकुिया) अमरः। (पिरालद्धाचि) 

। श्ृक्ते भरतः| 

क्रीष्टेत्त पु. कोष्ट: प्रिय स्कः छगो° | श्वेते्लौ राजनि० 

क्रोष्टौ स्तौ कोद जातिद््री कोष्ट सठच्चत् कद नत्वात् डप । 

 ' शष्टगाजातिस्ियाम् ततुभ्रियत्वात् स्च तभमिकष्राण्डे 

अमरः | श्टष्णविदाण्थः ४लाङ्गल्याम् च मेदि” 

क्रौञ्च एस््रीः कुट् वार्थे परक्नाण खण । (कोचवक) बकभेदे 

स्तियाभन आअखन्तत्वात् छप | “निशम्य रुदतीं कौड्धौम् 

रामा०बा०र्च^ | स्त्ियां टाप इति वदन् भरतच्िन्यः। 

` खलादि कर् इचन्द्खव पाठात् तदप्रहत्ते : । रह्िम- 

-वत्तः पौले पर्वं तभेद “वदुर्विकुष्य व्य्टजद्ाणान् शेते 

महागिरौ । विभेद ख (काल्तिक्ेयः) शरः भेलं क्रौञ्चः 

हिमवतः छतम्'? भा० वं २२४अ० | तख हिसवतपौ- 

त्वे ऽपि सन्तानानिप्रायेण चतत्वोक्तिः । तख हिवत्षु- 

ल्मेनाक्पलव हरिव" ¶८अ° छउक्त' वथा “एतेषां 

सानसौो कन्या मेना नाम महागिरेः | पली हिमवतः 

श्रा यद्या मैनाक “उच्यते । मैनाकस्य खतः श्रीमान् 

कौञ्चोनाम सहागिरिः | पव्वंतप्रवरः पो नानारल- 

समन्वितः+' रदोपभेदे श्रमे । “करौ ञे (दीपे)क्रौञ्चो 

हतोदैत्यः कऋचचाद्रौ हेमकन्दरे । स्कन्देन युद्धा उचिरं 

चिल्लमायौ स्मायिना। स शेलस्तख्य दै्ख ख्यातञ्धित्रे य 

कम्पा । केत॒तामगमत्तद्य नाम्ना रौ चः स उच्यते"? 

गनदरसंडिताः । कौशे व्यञ्च सयदानवपुल्लः यथाह 
हरि° ४७० “मयो ददश भायावौ दानवान्द्षि 

दानवः। स गिबाजालवित्तां गरड लाद हाविनीम् | पाद्- 

पोतकष्कूटायां कन्ट् राकौ यकाननास् सिं हव्याघ्र ण्णा- 

कथा नदर दे्वयूयमेः । शै्वारगगणाक्रीये7' पवना 

षू खितदरुमरस् । निश्परितां खेन पृ ख कौश्चन दिवि काम- 

गाम् । प्रथतां पार्वतीं मायां सद्टजे स समन्ततः” ^घ- 

चख चरितथिव चर यमाणकोौञ्चवनिताप्रलापस्, काद् 

५ कुररीखगे राजलनि° | ६अहतां ध्वजभेटे ऽरा्तसमेटे च 

एन्हेम। क्रौ ्ु ददोपस्यानच्च“भमेरज "लार सिन्धोरदकस्य' 

जम्ब दोषं प्राङराचाव्यं व्याः । अद्ध" ऽन्यखिन् दौपप- 

टकश्च वाम्य चारज्ीराद्यम्ब् धीनां निवेशः” द्य पक्रमे 

क्रौञ्च 

जम्ब दोपक्ला । “शाकं ततः शालम्मप्त कौशं क्रौच् 

च गोभेदकपुम्करे च । हयोह योरन्तरमेकभेकं सखद्रयो- 
पदा हरन्ति" सिन्शि* क्तम् । त दतिः विष्ण् पु° 

“तोद सखद्रोवे कौशवदीमेन संतः । कौड्हीपो महा 

भाग । ख.यताञ्चापरो सद्ान् | कुशर्दोपख विस्ताराद् 

दियो यच्छ ॒विच्तरः । कौ ्दोपे द्युतिमतः एताः 

सप्र मद्नात्मनः। तन्नामानि च वपांखि तेषाञ्चक 

महीपतिः | कुशलो मन्द् गञ्चोष्णः पौवरोऽयाग्धकारकः | 

` छनिश् इन्द्भिदधोव सप्रेते ततृद्ता खने ! । तल्ापि देव- | 
गन्धव्वं सेविनाः सुभनोरमाः । वर्षाचला महपवुङ्ध ! 

तेषां नामानिमे श्ट्णु | कौश्चश्च वामनद्धेव ठतोयसान्ध- 

कारकः । चतुर्थो हरथेलख्च सखभाभिभावयन्नभः | देवात् 

पञ्चमस्व तथान्यः एण्डरो वान । इन्दुभि महाकौद्चो 

दिग्रणस्ते परस्सरम् | दीपा दीपेष ये शैलः यथा ह्योपानि 

ति तथा । ̀ वर ्वेतेष् रस्ये वभेशेलवरोष च | निवसन्ति 

निरातहूाः सह देवगसैः प्रजाः । पुष्कराः षुष्कला 

धन्या्तिष्याख्याञ्च महाछने ! | नाह्भणाः त्रिया 

वेश्या दराचाहकमो दिताः । नैसतत्र नद्यो मेत्रेय ! या 

पौयन्ते श्टण्ष्तर ताः । सपन प्रधाना शतशस्तथान्याः चुर 

निन््रगाः | गौरी कशत चैव सन्धया -रान्निमेनोजवा । 

ख्यातिख्च पुण्डरोका च सप्नौता वषेनिश्गाः | तत्रापि 

वरँ भगवान् पुष्कशाद्यैजनाहनः । योगौ शद्रखच्छ्पस्तु 

इक्यते यन्नसन्निधौ । कौ चचदौपः ससद्रेण दधिमण्डोदकेन 

च} आतः सयैतः कौश्चदोपदच्येन मानतः । 

दधिमण्डोदकश्चापि शाकदौीपेन संढतः। कौञ्चदौपख 

विस्ताराद्द्धिगुखेन महामते !" «तथा, वद्धिः कोद्वदीपो 

दविय॒ुखः स्वमामेन क्षीरोदेन परित उपक्तघ्रः। इतो यधा 

कषषहोपो ` टतोदेन ¦ यजन् कौद्धो नाम परैतराजोदी- 

पनामनिवेत्तेक चस्ते । योऽसौ गुहप्रहरणोन््रधित- 

ख्ङञ्चोऽपि च्तौरोदेनाभिधिच्यमानो भगवता वरूणेना- 

भियुप्रोधिभयो वभूव | नस्िन्नपि प्रैयव्रतो शतष्ट्ेना- 

साधिपतिः ष्ठे दग्रे वर्षाणि सप्र विभच्छ तेष एत्रनाम- 

ख. सभ रिकयादान् व्ेपान्नयेश्य खयं भगवतः परमक- 

ल््याणयशस आपरात्मभूतख्ध हहरेरखारविन्दपजगाम । 

अखस्नीमधृरुहो मेषष्ट्ः छधामा भ्वाजिष्ठो रोता 

वनस्पतिरिति दतष्षटछताः | तेषां वषेगरयः सप्र 

सप्रव नद्यश्चाभिख्याताः | शक्तो ब्धंबानो भोजन 

उपवृेणो नन्दोनन्द्नः स्वेतोभद्र इति । अभया 



क्रौच्च 

पस्टतोवा आखंका तीर्थवती पविल्लवती शुक्तति। 

यासामम्पः पविल्ममनछपयुञ्चानाः पुरषषभदूषिण- 

देवकसंन्नावधं एरुषा आपोमय देवमपःपूरयेनाञ्जलिना 

यजन्ते "भाग० ५,२०.१२, अन्यथोक्र' कल्मभेदादविरद्वम् । 

रखामभेदे न" "कौ ञ्नि भवन्ति” तिः तद्ध साम गेयगाने 

१५० रयाद्ख" ८,€गानस् । कौ ञ्चपवेतञ्च दिविधः विष्ण् - 

` पुर्णाक्रकौश्चदोपान्तगैतः श्वेतगरेः सच्रिलष्स्यः 

हिमवत् पौःत्ररूपञ्च तसेव प्रकत्य "प्रालेयाद्रे रुपतटमति- 

रम्य तांस्तान् विशेषान् सदार भ्टगुपतियथोवतमं 

यत् कौञ्चरन्धृम्” भेषदूते वख तसू" । को च्चादिव हस 

निवद्धो निच्जगाम गुश्ययुग्यः'" 

करौञ्चदारण पु" कौशञ्च पर्वतं दारयति इ-क्त च्यु | 

कातिकेये चमरः तदार णकया कौ ञ्च शब्द भा०व०२२४अ० 

वाक्यस्वा | रपरशुराभे च तत्कथा कौ च्रम्धुं चन्द दशया 

क्रौञ्चपदा “कौज्चपदा रौ सभौ ननना नृगाविष्टशरवद्चक्नि 

विरतिरिद भवेत्" ह र० उक्तो पञ्चविशत्यच्चरपादके 

डन्दोभेरे 

कौञ्चपदो सनो भारतोक्तो तोरधमेदे “असे पयखान्च 

निरविन्दे च पव्वंते | तृतीयां कौश्चपदाञ्च बह्महयां 
विशुध्यति" भा० आओानु° २५अ० 

कौञ्चएर न° यदुवं्ग्खारमन्धपनिख्प्रिते पुरभेदे “सारसेनापि 

विदितं रम्यं कौडपुरं महत् । 

काद् 

चस्पकाशोकवद्धलं वि 

एलं ताच्नच्डत्तिकम् । वमवासोति विद्यातः सफोतोजन 

षदो महान् । पुरस्य तद्ध दु श्रोमान् दमैः सर्व कोडतः। 
हरि° ९५अ*५“ततः सद्याचलयुतं स इाय्ये"णाहमच्यम् । 

चछकदितीयः श्रौमन प्रयच्छ दश्िणापथस् | करवीर 

षरद्चोव रम्य कोञ्चपुर तथा" € ईच ^तां (खङकङ्गोम्) 

नौत्वा निस््रगां तन्न॒ तांश्च च््टा तपोधनान् | रम्य 

कौड्धपुरं नाम गमिष्यामः पुरोत्तमम्" ^६अर 

कौ चचवन्धम् अव्य) कोञ्चमिष बह्खा बन्धः संन्नायायास् पा० 

सल् कादि यथाविध्यदुप्रयोगः। कुौञ्चमिव बद्धा 

बद ्त्यर्ये 

कौञ्चरन्ध, न" भौश्चख्छ रणन्वुम् । सानसस्वहसनिग ममार्गे 
"को द्ध्व तस्य रन्ध "ईइेसद्ार श्टगुपतियशोवन्ं यत् 

कौ द्धरन्धुम्'' मेष | “मानसस्यायिनोहसाः कौञ्चरन्धृख 

सञ्चरन्ते इत्यागमः" मश कौशच्चाद्व् ंशनिवहो 

निजंगाप्न गुखगच्यः "काद् तद्ध रन्ध," परशरामेष्य लतं 

गथा मेघदूतव्या्याने मज्ञिनायब्रादह 

{ २३४२ } क्रोष््, 

“षरा कि भगवतो टेवात् धृष्टः घररुपनिषदभ् 

 च्यधौयानेम श्डगुनन्द्नेन ष्कन्द्ख स्यङधया कौञ्च {श्छ 
रिस् खतिनिशितविशिखशरुखेन हेलया खत्पिग्ड 

भेदः भिश््वा ततः कौशे दादेव सदय :ससच्ज, म्मिते 

कञजिञ्चपि यथशःच्चौरनिधौ निखिलमपि जगच्जाखम् 

च्छाञ्ञावितभिति" कथा च यते 

कोच्चसद्न प° कौञ्च' मयदेत्यद्ठतं दयति शद च~ लय | 

कास्तिकेये तस्य . तथात्व कौञ्चशब्दे ग्ड नद्र्सोहतावा 

कयात् प्रयम् सख ते स्कन्दः प्ररोदत" इय् पक्रमे 

ˆ रब्व'दव्यपुद वः पाठ त्वां कौ ञजखूदनः" चते उक्तम्। 
कौञ्चनिखदकादयोऽष्यल्र “ऋषभो पमासगद्य सेव्य' कौड्- 

निष्दकम् | सरस्वत्याशपस्य श॒ विमानस्य विराजते 

भा०्वर द४व्य 

कौञवत् पुर कौड्धाः वकभेदा बाड््येन ` सन्त्यब्र मठष 

मख वः | पर्व्वंतभदे “कैलासं कौञ्चवन्तः च तथाट्ि 

गन्धमादनम्" इरि° २०२अ० । कौञ्चयुक्तमाते व्रि 
च्त्ि- डीप । 

कौञच्चादन न° द्यते कम्प्र खि ल्यट् ६त° | सटणाले २चि- 

श्चोटके (चे चको) इषे क्िकायां (चे चोमेदिनि०°{पप्मद्यां 

शब्द्रला° पद्मबोजे स््ी° राजनि डोप | 

कौद्चाराति पन्कौश्चष्य दैत्यमे दश्यारातिः। {कार्तिकेये इला० 

श्परशुराभे च शब्दमाला कौञ्चरिपुप्र्टतयोऽप्यत्र । 
कौञ्चारण्य न जनस्थानात् कोगव्रयानरे दयडकार गय 

घाञ्चव्तिनि वनभेदे ततः पर जनस्थानात् विकोशं 
गम्य राषशौ। कौञ्चारय त्रिविशतगह* तौ मल्लै 

जलौ" रामा० श्रार° ६< ° | “ततः पृवये^ख गत्वा च 

विकोशं ्वातराबुभौ । कौ्चारण्यमतिक्मयर मतङ्ग 

मन्तिके" तत्न वोक्तं: तशय भतद्का श्रमात् लिङ्गो्ान्त- 

रितपञ्चिमस्यत्वम् । 

कोशशतिक लि कोशश्ताद्भिगमनम्ति उञ | $कोथ- 

शतादागन्नरि भिच्छौ । कोशशतं गच्छति ठञ | र्कोश- 

शतगन्रि लि | उभतः च्ियां डप । 

कौष्ट1यख् प स्रीग्रकति पडखे लिङ्खविशिच्खयापि सङ्णात् 

कोष्बा गौलारत्यम् कुञ्चा ° च्फञ् ततः खाये चस्खियाम् 

अपर कौ दायगटः कोष, गोलोव् पञ्चस्त्रियागोत्रापत्ये । बह्षु 
यस्का" लूक |` कौ दायच्णाः तङ्गोत्ापत्येष | ततः अरी- 
हणा" चव॒र्याम् बृज । कौष्टायणणक सच्धिदत्तातौ लि 

कौष्ट कि पु्ीन्लोषटेव साये क तरहाप्यम् इ ।}कोष्- 

¢ ¦ 



क्लिद् 

कभ रपतये सतिं डोप । र्भिभेदे यु° ।. “तत्को द- 

विखोदाः ९ ष्न्द्रङ्ति कौष्,किः निरूक्त° ८,२ 

क्रथ वधे वा चुरा० उभभपक्तेम्धाश्पश्सेट घटादि०। कथयति 

ते क्तयति, खचिक्तथत् अक्ञायोत् अज्गयोत् । क्थययां- 

बभव चास चकार चज चक्ताय ] मध्ये छतदखयापव- 

केने च । “पौष्णो विष्यन्द्णाने मारुतः क्थन्” यज्ञ 

३६,५, “ज्ञनं ध्ये तद्या पवतं नमु अद्दीपः 

क्ञद रोदने अक च्ाह्ाने सक इदित् भ्वा° प्रण सेट. | 

कन्दति कक्ञन्दौत् । च्कुन्द्। क्रन्यते 

करद बैकच्ये दि° चाल अश"सेट. घरादि० । क्ति ककाद्ट 

 चक्लदे। कद्यति त अचिक्रदत् त। 

क्ताद् रोदने भ्वा उभ° इदित् अक््खेद्। लन्द्ति ते अज्ञ 

न्दौत् अक्लान्द््ट । चक्लन्द च्छन्द । कन्द्यत "या 

कन्दास्तभिशो चयो ऽच्ज्ञामामनो खहः ताभ्यो गन्धे 

पल्लौभ्योऽपसराभ्योऽकरं नजः"? अथ. २,२.५. ` 

क्प अब्यक्तवाक्ये चरा० उभ० अक" सेट बरा० । कपवति- 

ते आअचिक्ञपत्-त । क्षयां बभूव गस चकार चक्र 

क्तम ग्लानौ दिवारपरण्वकसेद् शमा० । क्लामति ्ङ्गमीत् 

काम ¡ उदित् क्ानला-क.न्व।। कान्तः । घज् 
न इद्धः कमः। कुमते अकमि । कम ययौ कन्द्क- 

कोयाऽपि या” “चअङ्क'य सा नियमजं कुलखत्ससज ” 

कमा० “न चक्राम न विव्यथे” भट्टिः `तपः कुम साध- 

ववत" य इच्छति" शकु° 

क्तम ग्लानौ मार परण अक. खट् । कमति इरित् अक्लमत् 

अक्ञमीत् चक्राभ | क्तशित्वा । क्तमितः। 

क्रमपएण्क म-मामे घञ् ऋडद्धिः । 

प्रं श्वाससङ्गतः। कनः स इनि विन्नोय इन्द्रियार्थ 

.प्रवाधकः” | भावप्र उक्त चमभेदे। 

क्तमध्र पुर कुम-अथच् | आयासे अमरः । 

क्रमिन् लि* कुंभ-चिदण् अषद्धिः । कुन्तिबक्तो । 

क्ब भवे दिवा आत्म" अकर सेट षटादि० । कव्यते यजन 

विष्ट । चक्षे । कषयति । वि-नेकल्ये विङुवः । 

क्तान्त ति° कुम-क्त। मातत | [ यस्तदानोस्”” मावः । 

क्रान्ति कुमक्तिन् । परिथमे “कुन्तिच्छिदोवनवनस्रन- 

क्तिद चाद्रि दिवा परण अकर बेट । किद्यति | दरित् | 

खश्िदम्-अङ दोत्-जं दोव । चकुाद । ङ दः । श्यन् 
-कुदौ.। कुद्यति ते । अचिक्रदत् त। ५तेन ` ङिद्यति 

बः" छ० । “धवेश' पुरुषं हृदा भ्वातर यदि वा 

५८७ 

[२२४ ३] 

“यओऽनाय सः श्रमोटेहे ` 

क्रि 

इतम् । योनिः किद्यति नारीणाम्" हितो. | 

यन्ति भूमौ क्रिद्यन्ि बान्धवा मे रूपन्ति च” भिः 

कञन्त्याः क्िद्धखरोऽभवत् 
आ०१२५ । “न चनं कु दयन्तय।पो न शोष्यति मारतः । 

अच्छ द्योऽयमदााद्योऽयमज् दयोऽथोष्य एव च” गोता । 

“ह राजधिडमूजन् श नव चानसतरतेः" मष्टिः । 
उपसग विशेषपूश कस्तु तत्तदुपसगद्योत्यार्थग्शिषट कुदे । 

क्लिद् रोदने इदित् भा" उभ" अकर सेट् । ङ्जिन्दतिते अ- 

ङचिन्दौत् खञिन्दिष्ट। चिद्जिन्द चिक्कन्दे | किन्द्तिः। 

परिदेवने थोके सकभसात्म° । किन्द्ते चेलम्" "सिभ्कौ° 
क्लिच्र निर किद् कत्तंरि क्र । आद्र"(भिजे) क्त रातौ उदा. 
कित्र बव्मन् न, “व्रजं बाह्ातः शनभन्तःकिच्न' सव्य प | 

कण्ड़निस्तटभ यविष्ठः कि च्रवत्मं तदुच्यते" इुद्धतोक्े नेवा- 
वयवभेद्बत्नांशये रोगभटे। 

चिब पण लप् किप एषो° | लोके | "अं क्रतो ! सर किवे- 

खर छतं खर यज° ४०,१५, 

खर" साधवः | “कल्पते भोगाय कप् रोकः तख खर 
जशारेथ आधेः खन्द भये ति"पा०“पदान्त्वाव"ेददी 

क्कि उपतापे दा° खा, अक० उपतप्नीकरये सकर सेट् 

णा०। क्ि्धते अकरं शिष्ट । ङरिशित्वा कि्ा। कथितः 

किटः | कविज्ल्पमते अयङभयपदो तेन ˆ ज्रिश्वन्नपि 

हि मेधावी" ्रत्रासन्नठषारदीधितिकरङ्जश्यत्तमोवज्ञः 
दीति" न्टपाकजौ वचिक्रिगतः सरशोतौ'" भट्टिः साधुः 

सकरा कत्व “इन्द्रिये: कामतस्तु जिगर प्रारतोयथा” 

रामा० ० १६३२७, अक्म्म कत्वे “कुशयते हि जर् 

सव्वं: तरमाणः पुनः पुनः "भार व° १९१५अ० | “"चिर ` 

ङ्गिशित्वा मम््वित्” भटः परख पित्वे “लयः पराये 

कियन्ति सक्िणः तिभः कुलम्" मचुः। “4हम- 

क्रिप्रभावानि च्चोर्तोंषो स्धानि वः” 

पचेन दि पननेवतां निधत्ते" कुमा० । 

प्रस्लवसयुक्ररसख्ः भार 

षक्र 9 क्व कप्राय लोकाय 

कुमा०। ४ शः 

उपसगपूष्बं करतु तत्तुपरुगे विशेषवद्योत्याौापतापे 

क्श बाधने सक.क्रा°जदत् बेट्। किञ्ाति अजं शोत् खल्लि- 

ध्वत् चिङुश! क्टः। कुशः क्त्वा छदा | कशिनः क्रि 

, टः ^दूत्यमाराप्यमानोऽपि ङिति भवनब्रयम्' कुमा० | 

“खयं मां सद्द चुर: कौरवाणां यश्योहरः) ङ्िच्नाति 

नाहं तत् खोदु' चिर श्यामि कौरव!” भास. ६७ । 
५८ 1, ॐ 

वऋ्रसुरस्तारकेनाम त्वया दत्तवरः प्रभो ! । सरान्टषींख् 

ज्ञाति कधस्तख विभोवताम् भाण अनु ८ 



कष्ट [२९४४] कटि 

“किञ्चच्िवाख भजमध्यशरःस्यलेन" रघुः | अत्र॒ सक्चि- 

नाथः ज्ञ्चचिति पटित्वा जिन्नातिरयं सकम्प कः “ङि 

अ(तिभुवनत्ेयमिनि दथेनादिति व्याचख्यौ । तेन टौ- 

काणुस्तके क्िशगरुच्धिति पाठः प्रामाटिकणञ । 

उपस विथेषात्त तत्तुपसगंदयो त्याथेयुक्ते बाधने । 

परि+सब्वं तोवाधने } ““परिकिशग्रमाने" पा । 

क्रिशित.वि.क्रिथ-क्तवाष्ट् ] १ शयुक्ते रडपतापिते.च 
क्लिष्ट लि° कि शक्त वा इडभावः ।. ।केशयुक्तं रपोडते च | 

श्व परविरूद्ाथेके वाक्ये न° अमरः 

क्कि्टा शली किष क्तो शः अरूगखास् अच । पातञ्जलोक्ग 

चिन्तषटलतिभेटे यथा 
^"डत्तयः पञ्चतय्यः मि, टाऽक्ि टाः" छ" 

“ङ शहेठकाः कमा षयप्रचदजचेतीर् ताः ङ्टाः | ख्याति 

विषया युखाधिारविरोधिन्योऽङि्ाः किप्रवाहपतिता 

पष्य क्िटाः । कि्टच्छिदर ष्यकि्ा भवन्ति । अङि 

च्छद्रिष क्का ्ति। तथाजानोयकाः खस्काराः ठत्ति- 

भिरेव किष्यनते संस्कारं च इत्तय दति एव. इत्तिसस्छार 

चक्रमनिशमावत्तं ते तदेव स तं चित्तमवसिताधिकारमाका 

कल्प नावतिढते प्रलव' वा गच्छतीति) ताः किष्टाच्च 

पञ्चधा इत्तयः” भाः | ५ 

““दख्यारेतत् परुषो {हि शक्ये , उपदिश्यते । न च टत्तिनि- 

रोधो इत्तोरविन्नाय शक्यो, न च सडहस्तेर्णापि पुरुषा- 

युैरलमिमाः कश्ित् परिगणयितुमसख्याताञ्च कथ 

निरोधव्या इत्याशङ्य] तासाभियरासखदख्पप्र{तपादनपर 

स्नरमवतारयति ताः . इननि रोद्धव्या बह्कत्वे सत 

चित्तस्य इत्यः पञ्चतय्यः कि्टाऽक्ि्टाः । इच्िष््पोऽ- 

वयव्ये कः} तख प्रमाखादयोऽवयगः पञ्च॒ ततस्तदट्षयवाः 

पञ्चतय्यः पञ्चावयवा ठत्तिभःवति ताञ्च इत्तयश्चौत्रमेव्रादि 

चित्तभेदात् बह्धयं इति बद्व चनखपपन्नम् एतदुक्त भवति 

चेतो वा मेत्रो वा काञचि्यव्येःघ्ा मेव तेषां इत्तयः पञ्चतय्यः 

खबर नाधिकाद्ति { चित्तस्य त चेकव चनं जात्यभिप्रायं ि- 

न्तानामिति तु द्रव्यम् | तासामवान्तरविशे घमदष्ठानोप- 

योगिनं दश्येति । दवि्ाऽङ्िटाद्नि। ऋङ्कि्टा उपा- 

देयाः ज्जा निरोड्व्यास्ता अपि परे वैराग्ये े ति । 

अद्य व्याख्यानम् । कुशदेतका द्ति। कशाः अङखतादयो 

देतवः पर्त्तकारष्ध यासां टततीनानास्तथोक्ताः | गडा 

चुरुषार्थं प्रधानख रजस्तमोमयीोनां हि छत्तीनां क शका- 

स्त्विन केशव प्रहिः कथः किम् तदासुामस्लीवि 

_ क्वष्टा्ति | यत णव क़ शोपाजं नावेमगूषांप्स्तिरत- | 
णव कस्ांशयप्र चय लभूताः प्रमाणादिकाः । खल्वयं प्र- 

तिपत्त्यधैमवसाय तत्र॒ सरक्तोइष्टो वा कम्मथयमाचिनो- 

तौति भवन्ति वस्म धण्ं प्रचयम सवमृभयो त्तयः 

क्जिटा दति अकि व्याच ख्यातिविष्या दति | ̀  

विधूतरजस्तमसो बुदधिसत्वद्ध प्रशान्तवािनः प्रन्नाप्रसादः 

ट्या त्तया विषय यया त दिषयं सत्वपुरूषविवेकषपलचंयति 

तिन शत्वप् रुषविदेकविषया यतः तर्ब गुखादिकारः 

पिरोधिन्यः कायं करणं हि यु्यानास धिकारो विवेक्रख्या- 

तिषय्यं बानञ्च त.दति चरिताधिकाराणां ठ युश्वानाम- 

चिकार विरुग्खति इति अतस्ता अक्षि टाः प्रमायप्र्टतयो 

इत्तयः ¡ स्यादेतत् वीतरागजन्दरादथंनात् क्िटन्तय ¦ 

रव सर्व्व प्रायब्डतांन च िटडत्तिप्रवाङे भवितमरन्य- । 

ज्यः । नचासूधां भाजेऽचि ङाच्दं कारिता विरोधि" ¦ 

सध्यपातित्वात् । तस्मात् क्ि्टानःषक्लि्टएभिनिरे ध- 
श्लासां च वैराग्ये श परेशे्ि अनोरवभाल्नभित्यवं 

चछा | क्ाटप्रवाहेदि । <: सयादुनानाचार्योपरेशण- 
रिशौलनलब्यजन्नो च्वभ्याखवेराम्ये लिरुच्छद्रानरे तब | 

पठिताः खवयमङ्कि्टणव यद्यप किष्टप्रवाहपतिताः | न. 

खल विशालयामे किरातशतसङ्खे प्रतिवस ब्राह्म ` 

: किरातो भवति | शकर्च्छिद्रे ष्विति निदेशनम् । 

किान्ते्ति लया च कि्टाभिरनभिभूता अङ्खि्टाः ख 

सख्कारपरिपाकक्रमेख ङिष्टा एव तावद्भिभवन्तीवया 

इ तथाज्ञातोयका इति। बङ्ि्टाभिषं ्तिभिरक्धि्टाः 

खख्कारा इन्यथेः | तदिद दत्त स्कार, चकमनिश 

मावत्तंते खानिरोधसमापेः तदेव भूतद्चत्तं नि रोधावस्छं 

खस्ारगेष भूत्वाद्मक्स्से नाबतिषटत इत्यापाकतः । प्रय 

वा गच्छतीति परमार्थतः } पिण्डोज्ञतय छनार्थमाह ॥ 

तादइति षञ्चरेवय्थकयनमा्'न तु णन्द्सिव्याख्यान' 

लयपः प्रकारेऽखरथ्यात् | ताः स्तसंन्नाभिर्दिशति” विभ 

प्रसाणविपयः य विकल्सनिदरा सृतयः" श व 
निह ये यथावचतरं विखह खाये हन्दखमास इतरेतरयोग" 1 

यथाऽजिवाऽशुचिदिःखानाग्रञ्च नित्यश्चिद्ुखान्नष्याति- 

रविदयो्य् जो ऽपि न दिङ्नोहादातचक्रादिषिभ्वमा ब्य् द्" । 

खन्न । एवमिद्धापि प्रमाणाद्यमिधानेऽपि इन्त्यन्तररद्भा- 

ब्चहवान व्य् देति तच्चिराशाय वक्तव्य पद्चतब्य षवि. 

एतावत्य एव ट्योनापराः न्तीति दर्भिंतं भवाति" विषर | 

क्रिषटि खौ कजिण-चिन् । कथे रदेवावां च धरिः । 



४ क्लीब 

^ ज्ञोत पुर सुखतो कर अश्नप्रलतिके कौटभदे। “ज्ोतः कमि- 

खरार च” दद्ुतः कौटश्यब्द् विहतिः 

क्रौतकं न कोष-किप निन्वलोषः कयं तकति सते अच्। 

 सधृकते (यदम) । अमरः | “तत्र कोतक्ञा्रनारगुञ्ञा 

शगन्वगगैरककरवाटविद्युदिवाविजयानी्यदौ सलविषा- 

खि?" सुतः | २करञ्चवौजे^खात्षनि मन्त्रान् संनमयेत्? ' 

| ^रककौतकेन" खश्च ग्ट०१,८,७,८,करङ्जवोजख्य यकं 

बीजं तदेककौ तकम् नारा इ । 

द्धोतकिका खो प्रौतादागतः कन् क्रोतकरः विक्रयः नि- 

न्दाया उन् रख लः । नीलामोषघौ अमरः । नोलवराः 

विक्रय निनिन्दिविल्भाङ भिता" श्ापस्तम्बः*“रोमकूपे 

यदा गच्छेद्रो नोलग्रारतु कचित् | लि््ेघ च 

सामान्या त्तप्ररच्छः, विशोधनम् । पालन 'धिक्रयद्चैव त- 

इत्या चोपजीवनम | एतनञ्च भवेदिप तिभिः रच्छ 

भ्यंपोहति" 

द्लतीतनक नर क्ोतं कोरभेद' खदति नुद7-बा* ड संन्नायां 

कन् ¦ लधचिक्नायाम् यतिरसायाम् राजनि० । 

क्ौब(व) 3कलपरं अप्राजलब्ये च भ1* आका अक" सेट. । 

करीव (वति खक्रीवि(वि)ट । चिक्गोे(वे)कगोनि(वि)त्वा । 

पा मते अयं पव्या न्यः कविक* लते अन्त्यस्थान्तदः । 

ऋदित् चङ्क अचि्वाच(उ)त् त। 

क्लीव(व) पृ न° । कौ(ब)-क । पुसरीभिचचे तृतोयप्रद~ 
लौ षर | ख च “न मृतः फेनिलं यद्ध विष्ठा चापञ्च 

-निमच्जति । मेद्" चोन्ादशुक्राभ्यां हनः कौवःस उच्यते" 

दति काल्यायनोक्तलच्तयः। सघ च चतुद विषः नार- 

देन दर्थितोयथा । 

‰“चठहूं शविधः शास्त्रं षण्डो दष्टो मनोषिभिः | चिकित्- 

श्य्चाचिकित्खञ्च तेषाक्तो विधिः कमात् | निसगेष- 

जडे} ऽनर्डञच रपक्चघरड शसैथ च । अभिथापाश् 

शरो रोगात् ५देवक्रोधात् ईतघेव च | रैवयाष्ण्य 

७स्तथाऽऽचेक्यो दवातरेता <€ दखेभगः१* | चाक्ेप्रा 

११मोषवौजचच १२्४ाकोनो १ दऽन्यापति १४स्धा । 

-तनादययावप्रतोका्यौ पक्ताख्य' मासमाचरेत् | अलुक्र- 

माच्रयद्याय कालः सवतसरः स्मृतः | रैष्यी षण्डा- 

दयोयेऽन्ये चत्वारः सखदाष्ताः । त्यक्तव्यास्ते पतितवत् 

शचतयोन्या चपि च्तियाः। ओं मोवगोजान्धां 

हतेऽपि पलिक्मैग् | पतिरन्यः खटनोनायां वत्सरा 

प्रतीच्छ त शाकीनखापि उश्स््रीशंयोगाइच्छयेत् 

{ २३४५ कोवं 

ध्वजः । तं होनवेगमन्यस्तीबालाद्ाभिरूपाचरेत् । 

अन्यस्यां यो मनुष्यः खादभतषवः सवयोधिति । लमेत 

श्वाग्य' भरत्तानोएतत्ाय्े' प्रजाते । अपया स्ियः 

टाः स्तौ चेन् वौजिनो नराः | शेतं बौजवते देय 

सवीजो चेनमरति" अल्र^नटे ते प्रन जिते जीते वा 

पतिते पतौ | पञ्चख।पतदच्च नारौणां पतिरन्यो विधौयते" 

इति कुौवयतिपरित्यागे ` प्राप्ने कव्य चिकितृखथाखि- 

कितखलत्वभेदेन दं विध्यस्घा चिकितख्छस्य काल वेष 

पर्ये नत' ्धतादुक्तवाजोकरणादिन7 उपचग्य ता अचि- 

कितखदय ठ सवया त्याच्छता दिता । तन्न निसर्गै- 

षण्डः अन्तो मातापित्रोः समो जातः | अनण्डः 

, ऋण्डहीनः रिच्राण्डः कऊंतक्तोवच्च तौ दौ श्चप्रती- 

कायौ. अचिक्त्द्छौ | पक्लाख्य पव्यापकषणङ 

मासमाचरेत् चिकित्सेत् । ल्रयद्य गुरोरभिशापरो- 

गदेवको पकतकङ्ग्यख संवत्सर॒ चि{कित्खत्वम् । रर्था- 

घर्डादयस्तु चत्वारः अचिकित्ख्धत्वात् पतितठलय्रत्वेन 

` सर्पा त्याज्याः न तत्र कालप्रतीच्ा ! अ.्प्रा वीजख 

ईैषलृ्तेप्रा दभ नमालादेना खलित : मोधवौर््ं : 

खपत्योत् पादनायोम्यबीजः तौ हौ षणमासं चिकित्स्य 

शालोनख तु चिकितखस्वेन ऋत्याज्धता | ऋन्यपतेसतु खवेया 

त्याज्ता | अत्रं चतयोन्या इति विशेषात् कोवपति- 

त्यागवचनं वागदन्ताविष्यभिति कलनं निरस्तम् । न 

ग्टतेद्त्यादिवचनं युगान्तरविषयम् “दत्तायाञ्चेव कन्यायाः 

पनर्टांन वरय चः इत्यादित्यपराखणे कलिवच्चं धम्म 

, ष्वभिधानात् इति माधवाचाय्य :। खन्ध तु कलिश्चस्मप्रक- 

र्खे पराशरेण तथाविधानात् तेः पुराणात् बलवत्त्वेन 

कलावपि ततृप्रहचतिरि त्याः । खाम्म्रदायिकास्तु वेदार्थं 

नुभयजन्यलनिप्र्ोतवाक्यख व॒ख,तित्वेन युराणान्त- 

मतघन्प विधायकनिषे धवाक्ययोरपि सख तित्वात् “दधे 

बहनां वचनमिति"न्यायेन बहनां तयारुम्बत्यभावात् शि- 

्टाचचारविरोधाच्च पराशरवाक्यभनादटत्य बद्डसम्प्रत णव 

पच्च आद्रणोय द्त्याड्ः'। द्ष्रषण्डादिलच्तणं सश्ु- ` 

तोक्तम् । शश्वते ठ नपु'सशोत्परत्तिकारणस्ितासह्धेदा 

अन्यथा दिता यथा 

“पितो रव्यललवोजल्वादासेक्यः य् रुषो भवेत् | स शुक्र 

प्राश्च लभते ध्वजोच्छरायमसंशयम् । यः पूतियोनौ 

जायेव स सौगन्विकसंन्नितः। स योनिेफसोगेन्मा- 

श्राय लभते बलम् । स्वे गुरेऽब्रह्मचरयाद्यः स्नीष ए- 



क्तौव 

बत् प्रवर्तते| कुम्भीकः स च विज्ञय यकं ष्टण 

चापरम् । टदा व्यवायसन्येषां व्यवाये यः प्रवत्तंते। 

-भयंकः स च विन्नयः षण्डकं श्टणु पञ्चमम् । यो भा- 

ग्ययाखतौ मोहद दनव प्रवत्तं ते । ततः स्लोचेदिताकारो 

जायते षर्डसंन्नितः | कतौ प् रुषयहापि प्रवत्ते^ताङ्गना 

यदि। तत्र कन्या यद् भवेत् सा भवेच्नरचेष्टिता। 

श्चासेक्यञ्च गन्धी च कुभ्मीकञेषयरं कस्तथा | सरेतस- 

समौ स्या अश्ुक्रः षण्डसं नितः । अनया विप्र्त्या ठ 

तेषां शक्रबह्धाः शिराः 1! इर्त् समु टत्वमायान्ति ध्व- 

जोच्छ्रायस्ततो भवेत्'* | 

तख दायानधिकारिता ऋअर॑शशब्द् १४३० क्ता । तत्राय 

"क्लावोऽथ पद्ध रुन््त्तको 

अन्धोऽचिकतितखरोगाद्याभत्तं व्याः खुनिर'श्- 
विशेषः | परतितस्तच्जः 

जडः | 

काः" या° व्याख्या मिता° 

दोषपराप्रावनं्त्वतव' न पृनविभक्तान, पिभा गोत्तरकालम- 

प्यौषधादिना दोषनिदरशे भागगाश्िरस्त्येव ^विभक्तषु 

खतोजातः सवायां विभागभाक्" इ्यस् मानन्यायात्। 

-क्तावान्धौ यदि जन्त खारभ्य तदा विभागानड्धौबेव यदि 

स्वरा तदा, तदपगभखेदौ षशा.द्ना, तहि “श्श्ाहा 

तद्िभागः खादायव्ययविथोधितादिति" रौया विभागा 

इवेबेतय क्तम्" । अन विषः कोादीनामनअत्वात्तत्पु- 

ला्ामष्यन'शत्वे . प्राप्न इदमाह" मिता० ““यरौरसाः 

च्ेतरजास््े षां निर्दोषा भागद्वारिणः' | यार ^एतेषां 

-क्लोवादोनामौरसाः ने्रजा वा पला तिरदौषा अंश 

हणविर)धिक्ञयादिरोषराहिता भागह्ारिणः, श्ंश- 

मरहिण्ो भवन्ति | तव क्लोवख चनजः पुत्रः सम्भष- 

व्यन्येषासौरस। अपि । शौरसच त्रजयोखं इणः इत- 

कोवादिदहितृषां विश्ेषमादड 

इताश्चघा प्रभतव्यायावद भटसुत्कना | 

रपलव्य दासाथम् | 

जिताः" ^“ 

या. “एतेषां कोवादीनां छता ईहिनिरो या३हिवाह 

संररूता न भवन्ति ताव्डधरखीयाः | चशड्द्त्घ स्कतायां ख । 

कोवादिपडोनां पिरेषमाड मिता०५ अपुलायोणितद्चौषां भर्त. 

व्याः साधृटत्तयः। निर्गाद्या व्यनिचारिखवः प्रतिङ्रूलास्त- 

येव च"या० | “दां कुवादोनामण्नाः पकरयः सा्डत्तयः 

सद्ा चाराद्द्भतव्या भरणोयाः। व्वभिचारिण्यस्तु 

नि्वायाः । प्रतिकृ ब्रास्तयैवच निर्दाखाभवन्ति भरणोया- 

श्वाव्यभिच रिण्यद्यत् | न पुनः प्रातिङ्गू्यमाल्नेख भर- 

स्पमयि न करव्यसू'” मिता 

{ २२४६ 

«एतेषां विभागात् प्रागेव 

क्लीब 

` बौरभिल्न)दये शेष श्ीवादोनामश दारपःरयद्ेख पुश 

ष्व उक्गी मलना “यद्यथिता त॒ दारैः खात् कोवादीनां 
कथञ्चन । तेषापन्नतन्त् नामपन्' दावम" । तन्त 
रपत्यस् । नच कुोवादेरुपनयनाभावेन परतितल्वात् कथं 

दारसम्बन् इति वाच्यसू । उपनयनानहतया चऋशुप- 
नौोतत्वे शृ द्रवद्पतितत्वात्'" । 

एतञ्धिन््य' ““खखेभगाञ्च ये केचित् कौवप्राया नषुखकाः। 

जह्मदख्डहता ये च ये च ये बाद इताः । महापात 
क्िनोये च पतिताख्ते प्रकोत्तिता” शु° त बद्मपु- 
कोवद्य प्रतितत्वोक्तो : । केचित्त तत्र उत्तराङ्ख'५पतितानां 
न दाहःखान्नान््ये दिना स्विसञ्चयः पातः कर्तव्यो नचाख्ु 

` नाशौ च खद्कक्रियाः” इर्य क्त रथौ चाद्यभावाङ्गसिदं पा- 
तित्व' नाग्यल् । अतरएष अनं शिगणनायां यान्नवल्क्यादि- 
भिः पततात् यक् कोञख कोत्तं नं स ङ्खन्छते इत्याञ्ः । 

मदुनाऽख्यापाङ्क्र यत्वखक्तम् “सा चार हीनः क्लौवञ्च. नि- 
त्ययाचनक्स्तथा'” इत्य्, पक्रमे “एतानृ विगहिताचारान- 
पाडतो यान् िजाधमान् "इति ।*अखयोत्पत्तौ कारणसक्त 
सहना । “पुमान् पुरोऽधिके श्रुकत स्त्री भवत्यधिक 
स्याः । साम्य ऽप्मान् पस्त्रियौ वा च्षोशाद्ये च विप- 
ग्य यः” ९०य्'सोवोजे अ धिकेऽयुन्माख।प एतो - जायते स्तरी- 
वोजेऽधिकं युम्नाखपि इह्धितव । अतोडष्याहारा{दना 
निजवोजाधिक्य' भार्या वाञ्ञाहारलावशादिना वीजाद् 
लसऽगभग्राबुम्मास््पि पुलार्थिना गन्तव्यमिति दर्शित 
सत्रीषु सायोसु वोजखानेगऽपुमान् न पुसक जायते पु 
स्तरयाविति यमौ निःसरेऽख चोभयेरेव वीजे गर्मखा- 

१ वः"' कुह्ञ,° । 
कत्तव्य म्र छरनिसद्साेश्यधीरे ४वक्रमहीने अमरः ` 
तख भावः।ष्वज् । क्तव्य न° । तल क्ोवतःः स्त्रो । त्व 
क्ञोत्व न° तद्भाव “मा क्तेव्यः गच्छ कौन्तेय । नैतत्- 

त्व् पपद्यते गोता | घुनरक्त।वतया प्रकाश्चत,म 

रषः ।.'यक्तोऽतया ध्ये म्ञि° । कोहि धर्कोऽस्त 
ते भीग्ज ! बद्धच्यं मिद् इवा । यद्खारयस्ि मोहाद्गा 

क्घो।त्वाद्या न संशयः” 

न्द्रियोपषातः 

प्रसेको रक्तशुक्रता च 

८,६,७, क्वोवद्वाचरत घ्रः किप वा । क्रोवायते। का- 

मा९ इ०४०अख९ | ज्ञव्यञ्च पुस्त 4 

अशक्तिशब्द् ४७२ ए° उद्ा० । जातख 
छोवताकारणं च छधते दथितं यथा“शुक्रवहेद्े धमन्यौ ` 

तयो रलं स्तनौ हप्खौ च तत्र विद्गख कोवता चिरात् 

। “क्तोउद््पांस्तिरीटनः" अध ¦ 

4 



[ 

पि आक्ार्कौबते सग्ध° | ४शब्ध्निष्ठञम्म् भेदे तद्हटतिः 
€ न + 

शब्दाथरत्रे यथा 

“लिङ्नत्वन्च प्राकृतपुखगतावस्या्मकोधन्म्ंएव तदिगरेष्च 

घनप्म॒ञ्तवादिः। तथा हि सव्ये^वां निगुणप्ररतिका- 

ययं नया शब्दानामपि तवात्वेन गुणगतविगेषाच्छनटेष, 

लिङ्कविशेष इनि कञ्छदरुते स च विशेषः शास्त्रं इत्यमभ्य 

श्चायि । विलतसत्वादीनां तलङूपेणावस्यानात् नपस 

कत्वं सत्व द्याचिक्ये प स्वम्» रज्राध्यित्ये स्तरौत्मिति । 

„ एवञ्च लिङ्गखख शब्द्धम्प्त्वे ऽप शब्दन सहार्थाभेदा- 

रोपात् अस(त वाघके अ्ऽपि सात्तात् तत्पारतन्त्ये ख 

वा सव्वंत्र तद्य विशेषणत्वम् शाब्द्भोे शब्द्भानखेद- 

त्वाञ्च शब्दस्य नाम्गथेतावत् तद्रत^लङ्कखःपि नामाधतौ- 

चित्यात “न सोऽस्ति प्र्ययोलोके यः शब्धातुगमादते'" 

दूतिपरायु्रो:^“शब्धोऽपि याद् मेरेन विद्वा खात्तद्ा तथा । 

नोचेत् श्रोत्रादिभिः सिद्धोऽग्यसाव्ये ऽवभासत्े"'द्तिद्धु- 

क्त शब्दाना नासाधेतावगतेः। तथा प्रातिपदिकाथः। 

मेद् विवक्षायां ठु खोना'दभिरेव सिदः ज्ञातः सन् अथं 

प्रकारतया भासते इति तदर्थः । युक्तश्च तत् पिङ्गः गः 

वदऽ तिव्यवहारात्^“खमोनेपुसकादिति"पाण्ले शब्दस्येव 
नपु सकतव्यपदेशात् दारानि्यादौ पु स््ान्वयबाधाड लि- 

दश्च शब्द धमप त्म न्यधेतेष लिङ्काद्यनन्यापरत्ते बवदा 

रद्धत्रनिदेासङ्कत्यापत्तेचच । तथा यथभेदाच्छन्दटभेद्- 

बत् लिङ्मेदादपि शब्द्भेददति कल्यते प्रायुक्ताधम्म [वशे- 

घद्ट्पमेदकसद्धा वात् । उक्तञ्च भाग्ये “एज्ा्य शब्दान्दत्वा 

दष्ट शिङ्कान्यत्मिति'" | एवञ्च तटादिशन्द्ानामनेकलि- 

क्गत्वव्यवद्ारः समानानुपूरव्वीं$त्वेनेव वस्तुतस्तं षां भिच्धा- 

नामव भिन्नलिङ्कत्वमिति दिक” । “शअकारादि च्कारा- 

न्तान॒ क्रोवदह्ीनान् लिखेत्ततः 1 ऋच पख हय' द 

इय" क्तोब' . प्रचच्ते'" अकडमचक्रो तन्तरसारोक्तो कऋ- 

कार दिख चतुष्कं च 

क्त गतौ आ, श्वा सकन्यनिट् । क्तात अकोट द्कूवे 

क्ञप्त लि सपक । रचिते रकल्छते इवि्हिते०निरखरिते च 
४ शब्द चर “"पति'वरा क्त.प्रविवाह्ेषा? क्रप्रिन रोपान 

पथेन मञ्चम्" रचः | ५र्बापिति च." कप्रकेशन ख्यखदानः 

श्ुक्ताम्बरः शुचिः” मनुः 

क्,घकोला श्लो कतत कौलमतर। (पादा) इलिख्याते । नि- 

दि दकरपदणा्ं दत्तमिशद्स्र ह णोपयोगिखत्व्नापके 

पतरमेटे नि° 1 

९५ बा०्मागरे 8 

क्तप्त [ २२४७ ] करद 

कोद प्ण क्रिद्-भावे चज. । $्राद्रंतायाम् | सा च जलवि 

कारभेदः यथाह या० “रखात्त् रसनं शेत्य स्ते 

कद् समाद वभू" । “रसाइद्कात् रसनेन्दरियः गेन्यम- 

कराना, सते ह (सग्यताम् सदत।सद्ित' कदमोद्र ताम्” 

भिता०। देचस्वः कद्# छ प्रकार्य: कु टनश््ध 

विद्टतिः। “(तदञ्चनक दसमाकृलाच्म्”' “स तौ कुश- 

लवोन््टगभेक दौ तदाख्छया"रघ॒ः। पूतीभावे णब्द चि 

ˆ 'षदस्यितस्य पद्मस्य बन्धू वरूण मास्करौ | पदाचनच्य- 

# तख तस्छौव के दकु ग्कराबुभौ" 

क्तोद्क तरिण्कु द्यति ककिर खच्, ल् । शक दकारके रेह 

स्यकपेः क दनशन्द् विद्तिः। स्क दकारकं जलादौ 

लि । दे हस्यदशद्धिमध्ये रेवद्धिभेदे ऋग्निशब्द ५० टर 
पदाथेद्भेवाक्यम् दश्यम् । जलख कोदकत्वोऽपतवर 

अग्ने : साच थांरेव तथात्वम् । 

क्तोदन् ९० क दयति क्लिर-णिच्-कनिन् ( चन्द्रो टणः०) 

क्ञोदन प्ण कुदयति क्िद-खचच्ु । कु द्कारके देस्थे 
ज प्रभेदे तदिटतिः भावप्रकाशे 

“कफसमैतानि नामानि क्त दनसख्चावरम्बनः | रसनः स्ने 

नायि सेद्रणः स्यानभेदतः | आथ ज्ञं द्नादोनां 

स्थानान्या ह"ऋमाशनेऽथ हृदये कण्टे शरसि सन्धिषु । 

स्यानेष्वेट मनुष्याणां स्रा तिषटत्यलुक्रमात्'' | दौषाणां 

सकलशरीरव्मापिनामपि पञ्चपञ्च ख्यानानौति बाडला- 

भिप्रायेखे क्तानि | तथाच वागभटः "इति प्रायेण दो- 

घाां स्थानान्य कोडुतात्मनाम | व्यापिनामपि जानोयात् 

कर्म्माणि च थक एक्” । चरकञ्च ' ^ते व्या{पनोऽप 

च्राभ्योरधोमध्योह्ं संख्याः” इति । अथ तत्ततस्यानग- 

तस्य क्ले एणः कम््ांणयाह ^कद्नः क द्यन्यनच्रमात्मर- 

छर्ापरारयपि । ्रलुग्टद्भाति च खद्मस्यानान्यट्क 

कम्मं णा" | अयमथः क दनोऽच कद्यति नेन संहतः 

मन्न भेदं प्राप्ति | खपराग्पि शछेष्मस्यानानि ृद- 

खादोनि मार्गेण गत्वा तत्र॒ तत्र ृद्यालम्बनसन्धा 

रणरससरहणसमस्ते न्द्रयतपंखसन्विखंसेषयादुद्क कम्प - 

भिस्तुम्टह्लानि उपकरोति । तथा च “रसयक्तात्मषीर्येख 

इदयस्यावलस्बनय् । त्रिकसन्ारणं चापि विदध्त्यव- 

लम्बनः'› | ल्िकं {शरोबाड्हयसन्धिः | "उभावपि 

लतः सौम्यौ {तषूतञ्चान्तिके यतः । ततो "रसान्विजान- 

यात् रसनारसनौ समौ" रसना ररूनेन्द्रयं रसनः क 

शठस्यकषः | “स्ने हनः सने हदानेन समस्त दयतपणः। 



क्ते [ २३४८ ] 

प्रयः सचंसन्धोनां संज्ेषं विद्धत्यषौ" | रकुद्का- 
रक जलादौ लि । 

क्लेद पु° ्रद-उन् | १ चन्दर उच्चतर रसच्चिपाते लिक्ञा? 

ङ्घ श॒ पुर क्कि1भावे घज । उपतावे दुःख क्िअन्ति क्किप- 

बधते क्तरि अच। पतञ्लशोक्तष॒ अविद्यादिष 

पद्वष । “ज्ञणकमो विषाकाशवेरपराष्टटः एुरुषविशेष 

दैश्ररः'' पातर ख० | “श्विद्यादयः क्रेशाः' भा०। 

ङ्ग अन्ति खल्वभो पुष सांसा।रक विविधदुःखप्रहा- 

रेखेति"" विवरणम् । ऋअष्िद्यादीन यथक्ञहेतत्वात् 

तच्छःदवाच्यत्यम् तया तेषां निरोधोपायद्च तद्व साधन- 

यादे दर्भितो यथा ॑ 

५खथ के कशाः कियनोवेति'" मार 

“अविद्यऽदखितारागडेषाऽभिनितेगाः पञ्च क्र शाः सुर 

“दूति पञ्च विपर्यया इत्ययः | ने स्छन्दमाना युखा- 

धिकार दुर्यान परि णाममवश्यापयन्ति कायंक.रण- 

ोतउन्नमयन्ति परस्मरानुप्रहतन्लोम् त्वा कन्ब (वपाक 

चाभिनिहररनि" भाष्यम् | 

“च्छति अर्यो । अविद्ये ति खल्रे ख परिहारः । 

अविद्यादयः क्ोथाः। व्याचष्ट पञ्च॒ विपश्चया इति। 

वऋविद्या ताबाहपर्ययय एव ओअतादयोऽवविद्योपादा- 

नात्तद्विनिभामवत्तिन इति विप्रथयाः। ततद्चाविद्या- 

समुष्छदे तेणा्नयिि स्खदूटोयुक्र इति भावः । तेषा- 

सुच्छतव्यताड़ेतुः संसारकार्त्वपराद ते स्छन्द्मानाः। 

सश्दाचरन्तो गुखानामधिकारः दुर्यान बलवन्त कुत्व न्ति 

अतय रपरिख।भमवस्यापर्यातत अव्यकमड्द् ह ङ्ारपरम्प- 

स्याह्िकाव्यकारणलोत उद्वमयन्ति ब्ध! वयन्ति । यदं 

सव्वमेतत् कुन्ति तदु. ति परश्परेति। कम्माखां 

विपाको जाचयायुेरैगल्च्तणः पुरूषाधे तममी क्त 1 

अगशिनिहरन्ति निष्पादर्यन्ति ! किं प्रत्येक १ नेत्याह 

षरप्परानुपहेति काभिः क्खाराः क्तख कमांखोति" 

व। चस्पमतिगिवरणम् । 

““ञअविद्याच्चनख तरेषां प्रहप्रनदुविच्छिन्नोदाराखाम् "स् 

«अनाऽपिद्या कलेर प्रसव्रभमिर्त्तरेपामद्ितादीनां चठु- 

विधकःलखतानां प्रघप्रतदुर्प्छद्रोदाराखाम् । तत्र का 

प्रश्निः१ चतसश क्तभात्रपरतिष्ठानां बीजभावोपगमः 

तश्च प्रबोध आलम्बने सुशुखोभावः प्रसख्यानवतो दग्धक्ञ 

शवोजख संखलोभूनेऽयालम्बतेना ऽसौ पुनरस्ति दग्ध यी जस 

कतः प्ररो इति। अनः सोणक्ठुथः कुथलसुरभरेह 

केश 

द्तयुच्यते तश्र सा दग्धगोजभावा पञ्चमी ज्ञेशाव्स्या 

नान्यलेति सतां क्घवानां तदा दीजसामथ्यः दग्धमिति 

विषयख सं दखोभावेऽपि सति न भक्तये षां प्रो रत्यक्त 

 प्रहश्निदेग्धवीजानाम् अप्ररोक्ख्च । तडत्वशचव्यते प्रतिष- 
च्वभावनोपहताः क शास्तनवो भवन्ति.। तथा विच्छिद्य 

विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः एनः सखद्ाचरन्तौति धि 

च्छिन्नाः कथं १ रागकालेक्रोधस्रादथेनात् | न डि राग 

काले क्रोधः सउद्ाचरत रागच्च कचित् दशवमानो 

विषयान्तरे मास्ति, नेकखगरां स्तियां चेनोरक्त इˆत अन्यच 
स्तो विरक्तः, किन्तु तत्र रागोलब्चडत्तिः, अन्यत्र भषि- 

ष्य ्तिरििसह्ितदा परहप्रतदु उिच्छिच्नोभवति । वि- 
षधे यो लच्धगृ्तिः स च्दारः । सव्वं ते कु शवघय्े 

नातिक्रार्माति |. कस्तह्हि विच्छिन्नः प्रचुप्रम्तनुरुदारोवा 

कशः १ इत, उच्यतिस यभेञेतत् किन्तु विशि्टानामेदैतेषां 

विच्छिन्नादित्व यथव प्रतिपच्छभावगातोनडत्तं तथौव ख~ 

व्यत्नरञ्जनेनाभिव्यक्रम् इति सच्छे एशामौ ल्वेया अवि 

वयाभेदाः कात् ९ सब्येघ॒ अविद्यं वाभिञ्ञवते यदविद्या 

वस्वा कायते तदेवाचुथेरते क्ल यःः विपरा शप्रत्ययक्राले 

उपलभ्यन्तं स्तोयमाखणां चाविद्याननुच्तीयन्त इति" भा । 

“'हेवानां क्के नानविद्यामलत्व' दशयति अविद्याकतेव- 

मिव्यदि। तत्र का प्रहुश्र रति खोचितामर् [क्रयामकव तां 

क्ञयानां सद्भावेन प्रमाणशस्तीव्यभिप्रायः एच्छतः | उत्तर 

चोतसोति। म' नामार्थ क्रियां काषः ज्ञगाः विदेह 

प्रल्तिलयानां बीजमाव प्राप्रास्तु ते शत्तिमात्रख 

सन्ति च्तोर इव दधिनोऽविवेकख्यातेरन्वदस्ति कारणं 

लद्भन्दतायाम् अतोषिटेप्रसतिलवा विवेकख्याति 

विणड्िणः प्रपरह्ञोशा न यावद्वधिकालं प्रार् बन्ति, 

ततः प्राप्रौ त एनरा$ृ्ताः सनः कु शास्ते नेषु विण्येष 

सं तोभर्वन्ति | शक्तिमान प्रतिष्ठा येषां ते तथो- 

क्ताः | तदनेनोत्म्ति्ाक्तरक्रा वबोजभात्रोपगम इति च 

काथ्यशक्तिरिति | नद विवेकश्यातिमतोऽपि कुशाः 

कशां प्रषप्राः १ इत्यत आह प्रसंद्यानवत इति । 

चरभे न तशय रेकाननरखत्मतृखते यदपरेच्याख 

टेः पूरव इत्यथैः | दे हाद्षि्यधः नान्यत्र नच सतो 

नाव्यनलविनाथ इति किमिति तदौययोकङ्धिबलेन 

पिघयसंच्वौभावेन क्तं याः प्रडध्यन्ते इत्यत गह सताः 

भिति। शन्तु क्शाः दग्धस्ते्ां प्रसङ्खय)न)म्निना 

बरीजमाव् इत्यथ: | क अपरतिपच्चः क्रियायोगं 



कोष. 

भावनभतुढानं तेनोपद्भपास्तनवः अग्रया सयगन्तान- 

विद्यायाः प्रतपतः, मेददेनभस्डिपया माध्यखटयं 

रगदवेषयोः,अनु3्खबुखनिर्रतरभिनिवेशश्येति | विच्छि- 

ल्तिमाह तथेत । ज्ञा शानामन्यनमेन सनदाचरता- 

$गशिभवाद्वाऽ यन्तविष्यस्ैवयावा रि यत्रिच्छिद्य तेन ते- 

नाश्मना सट चरन्नि विभवन्ति बोजोकर णाद् पयोगे- 

न वाभिभावकदौबल्येप वेनि । वौपषया च चिच्छदमसुद्ा- 

चारयोः पोनःपुन्य द्यैवता यणाक्तात् प्रउुप्रात् मेद उ- 

क्रः) रागेण वा ससुटाचरता विजातोयः क्रोधोऽभिभयते 

अजातौप्रेन वा विषथान्तरवर््तिना रागेणेव विषयान्तर 

वर्ती रागोऽभिभूयत व्याह रागेति भदिषदलेस्त्रवो 

रतिः यथायोगेदितन्ये त्याह | सहोति भविषदह- 

लि शमालपराभर्थि सर्मनाम | न चैवरागपरामभं तख 

दिच्छिन्नत्वदेवेवि | उद्.रमाह विश्य इति| नन. 

दार एव पुरुषान् किञ्चातोति भवतु कशो खन्य त्वक 

छनः कय कशा १ द्यत आहू | सप एथतेदति क 

श्राविष धत्व क शपद्यच्यत्व नातिक्रार्मान्ति उद्।रतामाप 

दयमानाः अतण तेऽपि हेयाद्ति भावः| ज्ञो श्वे नैकतां 

शम्बमान चोदयति कस्ते त | क्तो शत्वे न सपानत्वे ऽपि 

ययो क्तावस्वाभेदाहिगेष इति परिहरति उच्यते सयमिति 

खधारेतदिदातेा भवन्तु कोशाः. तथाप्यविद्यानिटत्तौ क- 

छान्निवत्तन्त१्न खल पटः कुविन्द्निटत्तौ निवत्तते इ- 

त्यत आद सथरथति मेद्ाद्व भेदास्तद्विनिभागवत्तिन 

इति यावत् कस्मात् १ इरति'प्रञ्नः | उत्तर' खद प्रति तदेव 

ऋफ,टयति यदिति आकार्यते सनारोयते चेष छगमम् 

“प्रद्ष्ठा्तन्त्वलोनानां . तन्ववस्याच्च योगिनास् | विच्छि- 

च्नोदारद््पाश्वक्क शाविषयसङ्किनामिति"स'खडह्ः'> विव | 

“क शप्रहाणमिड लब्धसबीजयोगाः" 

 “व्दाश्रथ्योः चकु शः" रघु 

“कु शकमफन 

भोगर्बाज्जिःतस्* माघः । 

“कर शः पञेन हि प्ननेवतां निघतं” कुमा 

“यन््वातापितसौ क्रं सहेते सम्भवे णाम्" मनुः | 

^तद्याजनरोवास्तु जननोक्तोगकारिणः"भाघः रकोपे 

शेव्यवसा्े भेदि० | तयोरपि त्च तुत्वात्तथात्वम् । 

^“अधे कोशतमसोः'" पा खन्तेःड | क्रंशापडः पुव 

छि यकर विर किण-वुज । ज्ञ गभोने «रव,ला सिद्धं बुञ् 

श्रिधानं तच्छोलप्रादिषु वासद्पन्यायेन दलजादयो न 

सि° कौ०। तेन क्खाधित व्यादि असा । कन्ःरि.खि- 

जिस्य भवचव | "नःद्ारेनाभरजग्रलःद्खशिना षिच्िप- 

[ २३४९ ]. तीण 

नतौस्" मावः ताच्छोलेय इयुक्तो क्तरि ठच् भवत्येव 

तेन `'विहांस्तथेव यः शक्तः > ग्मानो न कुष्यति | 

ऋअनार्धित्वा क्वोरार परलोको च नन्द्ति"भा०व° ९६अ० 

क्तोत॒किक नन्कोतकन निदं त्तम ठ । भदे च्द चन्द्रिमा। 

क्तोमन् न° क -गतौ मनिन् | दयसग्राधोभागे दच्िय 

क्रुस्व मांसपण्डाकारे पदार्थे “तद्याधोवानतः ञ्लोहा ` 

फुपफस्च ददििण्तो यक्षत् ज्ोम'' च्श्ुतः । ̂ “वपावसाव- 

हननं नाभिः ज्ञान यलत् जहा” या० | वदनन ॥> 

पफसः सोहा आदु दप्रसिद्धः तौ च मांसपिण्डाकारौ 

खव्यकल्तिगतौ । यजत् काकं, क्ञाम सांसपिख्डस्तौ च 

दचि शकृल्तिगतौ "भिता० । “ड ङ्योः डी द्कि यति इदव 

क्लौन्नि वा तथा | श्वासो यति ष्णा च पिपासा 

क्ोमजेऽधिका | नाभ्योटृ्ृदय क्तोमनिषडाखवादथ'” 

कर्ठड्द्यनेनज्ञो मनाडीष॒ मण्डज्ञाः” शुष्वाक्ञोमगलाननः” 

दूति च छ्नः। शब्वे' नान्ता अदनाः स्य्रिव्य्क्तो 

क्ञोममप्यव्र भरतः। कोम च्च पिपासास्थानभिति वेद्यकम् ॥ 

छतर्व सुखुते पिपासा क्ोमजेऽधिका द् क्तम् ̂निष्क्- 

तत्य कोम” दशकुमा° “वलभौकान् क्तोमभिः"" यज 

२५,८,अख् प“स्वमपि । ̂  यज्लत् क्लोमान वरूखशोभिषच्छन् 

यज्ल° १६.८५ 

क्तो प° कोश+-र्छ लः 1 भये । ^ सिन्धूरिव प्रवण च्ागुया 

यतो यदि क्गोश्मलुप्वनिः' ० ६,४६.१४, क्श ति भ- 

यनाम?' भा० 

क्त अ° किस्+अ किमः कूः । ककिनित्यथै “के दरूमास्ते 
क वा यामे सन्ति केन प्ररोपिताः”सान्द्«“शस्यायं स्थायं 

कचिद्यान्तः क्रान्त्वा च क्रन्त्वास्थितं कचित्" भट्टिः 

कशब्द ख्ार्थान्विनयो्महदनरं ख चयतः । ^“ खयं - 

प्रवो वंशः क चाल्सविष्या मतिः” रवः | रव्यं वंशकवि 

प्रन्नयोषय विषयभावो ऽत्यन्तमसंम्भवौ ति गम्यते | एवमन्य 

त्रापि यथायथयम्डम् । ततो भवार्थे त्यप॒ त्यक्वा रू्य 

कञ्डिन् भषे ख्ये लि । ततः खा्थे क टापि। कल्यिक्ता | 

खग्धबोधमते खात् चिद्चनौ कचित् कचन | “क[चत् 

कचित् भिवरणे गृढभावः प्रकाश्यते" विवरखनोका । 

«क्रचन पतनयोगभ्य देशमन्विष ताधः"” मैष० | अमरमते 

ह्ये पदे ति भेदः तथोः समासे काद्ाचितकपदषिद्चिः 

काङ्ग, ए" क+अगि उन् । कङ्ै(काङ्नो) घान्दभेदे हेमच" 
छण अष्यत्तशन्द भा" प्र० कृ सेट । कणति अकताणीत्- 

अकणोत् चकराष्य। च्चला° कणः काणः | कणम् । 



क्ल 

~ विलोलबश्टाकश्वितेन नागाः" रधः “दुःसहाद्हि 

परचिप्रः कणद्धिरलिगाथकेः” अकाविष्.शय्,नेत्- 

` साडः?" चकणाशद्धिनोयोद्ध स्" “विभूषणानां कणित- 

ञ्च षट् पद्ः"भट्टिः “किञ्चित्कणः किन्नरमध्य्व स" कमा° 

उ प्रादपूवंः वौणायाः शब्द् मरः | णिच् 

कणयति । 

क्षणा प° कथ-अप | वीणायाः शब्दे, अमरः रध्वनिमात्ने 

हेमच° । कत्तं र अच। रब्द् कारके विर 

कणन न°्कण- भावे ल्यट् । १वीखायाः शब्द (कनकन) इति 

स्शब्ट्भेदे। क्तरि ल्यु । श्तुदरहर्डकायां (च्योट- 

हाड) तिका° । 

ककय निष्यचने (कायशब्दोक्तपाकभेदे) भ्वा०पर०सक° सेट् । 

कथयति एदित् अकथीत् चका काथः। कुथ्यमानः | 

शिच कोघयति' "जलाशयेष्, तष, कथ्यमानेष, वद्धिना” 

भा" आ ३२६अ* ““पच्चानयोवाय श्नोयात् यागु क- 

शितां" सकत" मनुः 

कथित लि° कथ-क् । १अनिशयपक) व्यञ्जनादौ, रद्शमलपा 

चनादटौ च हेमच० | भावप्रः कथितजलगयुणा उक्तायथा 

“कथितसग्र जलय शो तलोक्नस् शिशचेषमादह शुखुतः । 

“भुताम्ब्, तत् निदोधन्न' यद्न्तवीष्पशोतलम् । अद्म - 

नभिषगृन्द् कुमिरट ज्वरहृङ्खव, ।` धारापातेन विम्भि 

इव्जंर पनाहतम् । भिनत्ति छग्रसंघात मारुतद्ध- 

पक्ति | अजौ जरयत्याशु प,तसुष्णोट्कं निशः" 

अन्तष्यशौोतलम् पिहहितमेव शौतलम्" 
क्यिना स्तो भावप्रण उक्ते (रड़ो)दतिख्याते पदायै “स्याल 

टते वा तैले वा इहरिद्राह्िङ्ग, भजेयेत् ! चऋवलेडनसं- 

युक्त तकनलेव निःच्िषेत् । एषा रहा समरोचाक- 

शितः कथिता बुधैः । अवलेहनस् | (अर न) इति 

क्ते | “कथिता पाचनी च्या लघौ वद्किपदौोपनी । 

कफानिलविव्न्छपुणे किचुत्ित्प्रको[पणो। अलीकमतृ्वाः 

शष्का वा कि वा कितया पुनः | बहा रोचना 

ष्वा उल वातगदाप्डा । कोषठशुद्धिकरो शुक्रा 

किद्धित्पित्तपकोयनो ! अर्दिते सच्लुस्तम्भो विशेषेण 

हिता स्मृतौ" । 
ङ्घ ६* ऊं+गअल-यच। प्रौढवद्र फले “(कुवलं यत् पूतीक 

याँ पर्णवल् के नद्ात् सोस्य" तद्यत् कलेरालसं तत् 

तद्यत् तण्ड, वँ देवं तद्यदातञ्चनेन जुं तद्यदभ7 यत् 

चन्द्र रह्नातना क्त इेन्द्रत्वायः इति तैत्ति* २।५।३।५“योमव- | 

[२२५० ] काथ 

ज्लीसमानाया लतायाः खण्डाः पतोकाः। पलाशकाध् 

स्थांशाः परवल काः प्रीदबद्रफलानि कलाः । रैष्दम्ह- 

तक्रम तञ्नं एूतकदिभिरातद्नः सोमप्रियम्'" भा । 

काण पु.क्ण भावे वञ् | 3 शब्द् उपनिप्रादपव्चं कस्तु दीणा- 

याःशब्दे अनरः। ज्वना०कन्तंरि ण | २शब्द्कततै(र ति. 

क्राथ प्,० कथ-करणे घञ् । १अतिदुःखे हेम" । दुःखेन डि 

चित्तः कव्यमानमिव भवतो'त तख तथालवस, बैद्योक्तो 

जलादेः पाकभेटे यथा भावप्रकाशे 

“पानोयं घोड्श्युणं चख टदरन्यपले छरिपेत् । सत्पात्रे 

काथयेद् साहाम्टमांशावशेषिनम् | कष्रीदौ तु पलं याव- 

इयात् -पोडशिकं जलम | ततस्तु कुडवं याषत्तोयमष्टगुखं 

भवेत् । चतर्मु मतयो यात्प्रस्थादिकरं ललम् । 

घोडशिकं घोड्शगुणम् | “ "त्जलं पाययेद्धोमान् कोष्ण" 

खदग्निसाधितम् | श्टतः कायः कण्ायश्च निर्युः स 

विगद्यते'" । कापानमालामाइ ““सान्नोत्तमा पले 

तत् स्यात् लिभिरचैस्तु मध्यमा । जघन्टा च पलाद्ध्न 

सते हकाथोषधेषु च| तन्त्ानर "क थ्यद्रव्यपले वारि इि- 

रष्टयुग्य मिते | चतुभागा्थिदन्तु पेयं पलचठुटयम् | 

दीप्रानलं मद्गकायं पराययेदेश्र^लं जलम् । ऊन्ये त्वङ्गं 
परित्यज्य प्रतिं तु चित्किसकाः | काथत्यागमनिच्छन्त- 

श्ष्टभागावगेण्तिम् । पारस्पर्योपदेयेन ठडवेव्याः पल- 

इयम्" । ष्टभागावगेषितद्य. च्ठभांगावशिष्टापेच्चया गु- 

रुत्वात् टोप्रानलं भद्धाकायं पलद्वयं पाययेन्धध्यमाःस्न 

सल्पकायं पलमात्रः पाययेत् माल्नोत्तमा प्रलेनखादि्यादि 

वचनात् | “काये ्िपेव् सितां 7 खत्थाटमणोडगैः । 

वातपित्तजफातङ्क विपरोतं सधु ख्टतम् | जोरकं य॒गयु- 

लं, क्षारं लवणं च शिलाजतु । इदः तिककं चेव 

कथे शाणोन्कितं चिपेत् । चीरं ष्टतं गुड तलं मत 

चान्यत् द्यं तथा । कलक चां द्कं काये निःचिपेत् 

कषरुभितस । तत्रोपविश्य वरिचान्तः प्रसद्ववदनेत्तणः | 

अौषधं हेमरजतदद्धाजनपरस्थितम् ) पिवेत् प्रसच्न- 

दयः पोला पालमधोशेधम् । विधायाचस्य लिलं 

ता्ब, ला पयोजयेत" । | 

काथसेउनप्रकारादि भावप्र द्रति यथाः 

"त॑ल्लानुक्तो प्रभातं स्ातकषायेए् वि्चेषतः ) रुख्यमेपच्यस- 

स्बन्धो निपरिद्स्तरण ञ्वरे ̀| तोयपे यादिसंस्कारे त्वदोधं 

तत्न भेषजम्" | सख्यनेषजञं क्राथः तद्ध सम्बन्धः पानम्। 

यता "न कप्रायं प्रशंसन्ति नराणां तरूखे ज्वर । 



त्त + { २३५१ 1 ततश् 

कधरगेणाकृलोभता दोषा जेतं. खदस्तराः" । अआकृनो- 

भूताः पडा स्वमाने परिन्यज्य इतस्ततोगताः | अतर 

कष्ायशब्ट्न कायो गुते । उक्ताञ्च कावस्य पाशाः । 

रटत काथःकणायख्च नियः हः स निगद्यत, इति । “तो- 

यपोयादिसंस्कारे निर्षं तत्र भेषजमिति” । तत्र तस- 

सञ्चरो भेणजम् सर्यभेषजं कायर्ूप नतु कलक्नस- 

दिश्य कषायः प्रतिष््यत इति कल्कनं तोयपे यायवा- 

ग्वादिकम् | नलु “खरसञ्च तथा कलकः काथञ्च 

हिमफारटकौ । ज्ञेया कप्रायाः पचेते लघवः खुयेयो- 

न्तरम्" इति वचनात् सखवरसादयोऽपि कथं न निपिध्यत्ते। 

तत्राह “तत्र यस्तु कघायः खात्॒ वज्ज स्तरुणज्वर” 

इति । चतुथेभागागेष्रकरणेनाष्टमभागगेषकरणे च 

कायवणेः कप्ायरसञ्च खात् । स कायः कायः स 

तरुण ज्वरे निषिद्धः | कषायस्य लच्तणमादह, “पादशः 

कषायः स्थात्” । अतः षड्ङ्कादितरुणज्वरे न निषिद्धः 

पाकाद्रडंपाङे वचोक्रलच्तणाभावेन कषायत्वाभावात् । 

अथ तरूणज्चरे कघायख दोषमाह “दोषा इद्धाःकषा- 

येण स्तभ्भितास्तरुणज्वरे । स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कृथे- 

न्ति विषमज्वरम्" । कषायेण स्त{म्धिता प्रहत्तये निवा- 

रिताः} यत अह कघाररसगुणान् “कषायः स्तम्भनः 

श्नौतोदचः {पित्तकफापड्ः” इत्यादि | स्तभ्यन्ते अध्परानं 

कुर्द न {पच्यन्ते ङ्खेन न विपच्यन्ते दुःखं टत्वा- 

विलम्बेन विपच्यन्ते इति यावत्" । [अमरः । 

क्राधोद्वः न° काथाद्गवति चद्+भ्.अच। वल्याञ्नने 

क्तोल कम्मे आअक० गनौ सङक° पण सेट कचि । कोलति 

अकर लीत् क दित् चडिः अचिक्रोलत् त । 

छप्," लि-बार ड। संवते ररा रनर 9्विदाति 

५ चेतरे ६चेलपाले ७नाशे च भेदि० । वश वाचक्शन्द्ाः 

तन्त्रशास्ते वरए धाने उक्ता यथा 

“तः कोपस्तुम्बुकः कालो्न्तः संवर्तकः परः| न्टसिं- 

ोविदाता माया महातेजा युगान्तकः; । परात्मा क्रोध 

सहास षरणीनो मेरुवाचकः । सर्वाङ्गः सागरः कामः 

सयोगान्तस्तिपूरकः| च्त्रपालो मद्ा्तोभो मारका- 

न्तोऽनलः चयः: । सुखं कव्यवदाननना कालजिद्धा गणे- 

श्वरः | खायाप्ल्च् संघातेामलवस्रौललाटगः" त्र संयो- 

गान्त इष क्ता: शब्ट्कल्यद्रुमे ्तशञारदय वणा रत्वकल्पनम् 

लोकास्तव रद्धत्वादतीष प्रालादिकम् | तर्य 

ष्य कषयाः शंयागजत्वेन कादिव्वप्र। एधगवरत्वे 

५८८ 

चच्चमे चच्छोद चिषेमेत्यादिकषपद्ं न॒सिद्धेत् असंग 

तया इलादिशेषाप्रसक्तौ कवग दित्वाभावेन ₹त्वा- 

प्रसक्तो: | किञ्च संयुक्तयरणात् प्व्बस्य गुरुत्वेन ““निपीय. 

यख च्ितिर्तिणः कथयाम्" नेषधरे “लङ्क लवि प 

विसर्भिंशोभेः . कुमारादौ काव्ये च “गजाद्दोयाति- 

न्लिनिपतिरित्यादौ ” “दच्तणे काछिकेःत" च मैवरनन्त्रो्ा 

कालस्ते च सवत्र नत्पन्व ख॒ गुरुत्वे सरव छन्दोतु- 

युता असंयुक्तारं त्वे समे तर न्दोभद्गः खात् | न च 

तख्ासेयुकतथा कचिद्प ततृएब्बं ख लघुत्व' ष्टम् | 

अतएव कविकल्यद्र मे" “सखदाद्यन्ता(दमक्रमः'" दरति प्रति 

ज्ञाय का्दिष्वेव च्कारादिधातषाठः मेदिन्यादौ कोषेऽनि' 

तथैव कादिषू्, तख पाठः । 

तन्त्र कष्योः संयोगजत्वेऽपि माटकावखनासेक- 

पञ्चाशतसं ख्याप रपृ्त्यै लकारवत् यक कौरत्तन" 

न्यासादिका्याथे' “पञ्चाशङ्खिपिभिमाीला विदिता सव्व 

कसच्च | अकारादिच्चक्रारान्ता वंमाला प्रकीत्तिंता | 

चयं मेरुसखखं तत्र कल्ययेन स॒निसन्तम ! । अनया सत- 
मन्त्राणां जपः स्वसष्टङ्किदः”” इनि गोतमतन्त्रोक्तजपा- 

ङ्गमाल)कल्पमनाधञ्च न वरा नरत्वार्थस्र | एवं सऽसामञ्जे 

व तरत्वक खनं ,“ लोक शास्तन विरुब्गत्वाटुपेच्छम् | ““विभेषं 

कथयाव्यद्य प्रोच्धायथीः कण्ठतः खराः | ऋदयं जिह्वया 

सदा हयं द् जिह्वया । खुखस्थानाङ्गलो वाच्याः क्षकारः 

क ठघ।तञऊः” इति वरदातन्त्रो {°पटक्े तद्य ॒ करठ- 

ख्यानोद य्य त्वे'क्तिरा ऋद्धकङकाराभिप्रावे द्रव्या । 

“श्रतएव षान्ताः खयेदि वा चाना .वखानामनुरोधतः । 

धक क्रमेण वच्यन्ते तथाऽप्यते समन्वयात्"? विश्च 

प्रकाशे तस्य उभयद्ध्पतासमन्वय उक्तः । तत्समन्वयश्ष- 

उक्तरीता बोध्यः | रतेन वङ्गानां खतल्यत्वेन सैय- 

लानां च तद्य दकारत्वेनोद्धार्य' प्रामाद्किमेव । 

चज कच्छ जीवने इदित् चुरा उभ० कक सेट् । चञ्जयति 

ते अच्लघ्चत् त। चक्चयां बभूव आस चकार चक्र | 

त्षज व्रघे भा० चखा सक० खट् घटा° | त्तजते अत्तजिष्ट | 

चच्तज {षत् च्षजा | त्षजयति ते अच्क्िजत् त। 

त्तज गतौ दने च भ्वा° आत्म" इदित् सक० सट । चञ्जते 

अच्तङ्खि्ट चच्ञ्चे । कम्प्र सषघ्नयने षटा० चद्चयति 

दशि अन्त(चः) चि णसलि क्षं चञ्च त्षाञ्जं चाञ्जस् 

अलुपश्चाया अपि दीवंः 

षण वधे तना" उभ" सकर खट् । चणोति चणुते । अच 



चतरं 

णत् अच्त'ण्ट | चच्वाण चशे । उदित् चणित्वा 

नत्वा । त्तिः त्ततः | चः | नान्तत्वमतेऽपि ङ्प 

ठल्यस् विचि चन इति भेदः । 

चणा ए* चण्योति ड खं चण-अच । १उत्सणे रख कक 

कालय द्ादशांओ्े लिंश्त्त्लाद्पे काल्शमेटे अमरः 

श्प्रथस्त इ इत्ते दौपिषग भ बद्टुचरवे वालजिहस्ता 

समेन: चणसदयमयषां सत् इ केन्द्रयतेष"" नाडो इवा 

तमके ४ खपे कालांये सिर ° तङ्ाक्य १७८८४ 

दर्भिनसम् । 

शब्द चि° तादशाथा भप्रायेख “च णादिः खाद पाधितः'" 

५निमेषक्रियावच्छद्धज्ञालदखय चतु्धंभागे 

साघा. ब्या० ख॒क्तावलोवाक्य' तद्ध कालश् १९८५४ 

दितम् । ईनिव््परस्विलौ अमरः ७अवखरे र्मध्ये 

शपराधीनतायां हेम॑च.। तत्र॒ उतृखवक्षालमेदयोः “लं 

च्णोत्च्तिप्रगजन्दरशन्तिना'" “गा - 

स्यू चतं त्वे क` टर चणम चरेत्” उ०तश््रह्मए* | 

“चणसतखवस्* ड ०त°रचु°। कालां क जु भां चणभि- 

सावः । उतसव 

च्रसौहदः” “स्थिताः चथा पच्छस् ताङ्ताधरा कुमा 

ऋवसर 

नरः | तेन नारद् ! 

^ "दयते अ शयितुः शयनोये न चः चखद्याऽपि 

बधरभ्य :" माघः} छन च्णद्यापि न चणो दत्तदति 

^ “ख्यानं नास्ति चणोनास्ति नर्त प्राथेयता 

नारोखं सतोत्वस्प्ायते" 

उत॒सवार्यत्वेन विरोधस्य कालविशेषार्धत्येन परिहारात् 

विरोधाभासः \ “नीता रातिः चद्व मया शाब - 

मिच्छारतेया'" मेकः 

्णत्तगा अव्य बार प्रकारो-दित्वम् | च्णस्ात्रे लिक्षा 

जलसांतु ए. चण-भावे बा ऋतु । चते बिदरणादौ हेसर 

णद् ए* चं यानादिमद्ंत्त उत्सवं वा ददाति दा-क । 

शमौ न्तिके गणके भेदि० २जले नण्डेम० शरान ४रि 

द्रायाञ्च स्त्ली अमरः “च्णदापायशशाङ्कदशेनः'" रषः न 

णः चणद्यापि बधुभ्य' मावः 

च्षणादाकर एर च्ण्दां करोति हेतौ ट । निशाचरे चन्द्र 

“आर्हा नाष्य: चणद।स् यले" भाषः 

त्षगांद्ाचर पस्ती ्षणदायां चरति चर-ट । ल्निशाचरे 

राच्तमे ““ब।न्तिता धम्मं राजेन प्रसदः ज्षणदाचराः" भार 

व° ५५अ । “सानुञ्वः प्रभुरपि खणदाचरणाम्” 

रघुः | स्त्रिय) ज्ञातत्वात् ङगेष \ र्निश्वाचरे खगादौ 

लि स्त्रियां डोप । 
च यद्ान्धर न चण्दायामान्वयम् | रालिक्ञाणत्ये । “को 
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त्थ. 

तों लन्धव' शष्णां रे काञ्च।पि पेषयेत् । अजम् ख 
ता वर्तय: चणदान्धवाञ्जने ताः?” सश्तः 

चणव्य ति स्तो चं दयुतिरद्याः । चणप्रभायां विदुति । 
णन नर छ भावे लुट. | बधे हनने अमरः 

तणनिः श्वास इस्तगे" क्षणात् छद्त्पीत निःश्वासोऽख । 
शिशमारे (शोक) शब्द्रला० स्त यां जातत्वात् ष । 

च्षणप्रभा क्ली कणं प्रभाऽखाः । विद्युति चञ्चलायाम् अमरः 

च्णाभङ्ः ए च्षष्डात्परः अङ्कः ५त.। सव्वणं भावानां 

चखिकत्वे *चणनश्वरत्वं । स च स्वं ०द्नदर्भिनोखथा | 
«तन्न॒ चशिकत्व' नौोलादिचग्यान सत्त्वे नाद्ुमानव्य' 

थत् खत् तत् चकं यथा जलधरपटलं सन्तश्चामी भावा 
्ति। व॒ च-यमङिद्धो हेतु, अथक्रियाकारित्वलच्चख 
खतत्वख नोलारिच्चणानां प्रत्य्च'सद्त्वात् व्यापकब्याडत्त्या 

व्याघयव्यारर्िन्येन व्यापकक्रसाक्रमव्याटृत्तादक्षश्िकात् 

खत्तवव्यारत्तेः सिद्त्वाद्च । दद्वाधेक्रियाकारित्व' क्रमा- 

कमाभ्यां त्याप्न न च कऋषाक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः 

समस्ति “परस्यरविरधे ह न प्रकारए्नरस्छितिः } नेक- 
तापि विर्द्धानाख्विंभातरविरोधतः ९ति न्यायेन व्याषात- 

ख्योद्धटत्वात् । तौ च क्रमाक्रमौ स्थायिनः सक्ाथाद्या- 
वत्तं मानौ अर्थक्रिवानपि व्यःवरयन्तौ च णकत्वपत् एव 
सृतत्व' व्यवस्यापवत दति सिद्धम् | नगत कख्यष्य्रि- 

` याक्तारित्वंकिंन् ख्यात् ‰ इतिचेत् तदयुक्तं विकल्पा ह- 
त्वात् तथा इह॒ वन्तंसानाधैक्रियाकरश्रकाले अतीताना 
गतयोः क्िमर्यक्रिययोः स्थायिनः ामर्थ्यसस्ति १ नः 

वा?} चाद्यं तयोरनिराक्षरणग्रसङ्कः सर्थद्य देषा 

योगात् यत् यद् यत्करणसमये तत् तदा तत्करोग्ेव 
यथा सामयी खका्य समर्घ॑चाय' भाव इति प्रसदाच 
मानाद्ध | दितीकेऽपि कदापिन कुर्यात् सामथ्यमाना- 
हवन्विलादथेक्रिया कारि व्व, यत् यदा यच्च करोति तत् 
सदा तरासम यथा अभिलाशकलमङ्करे, न चेव" 
वत्तं मानाधक्रियाकरशकाके उन्तवत्तिं षमा अरधत्रियेः 
करोीति त्वप्यंयाद्। कतु कश्यत्यहकारिलाभात् 
श्यायिनः ऋतीतानारतयोः कमे कमणछपपद्यते इति 

चेत् तन्रेद् भवान् टो बग्याचष्टां, दष्कारिष्यः कि 

भावस्छो पञङवन्ति १न वा ‰। नो चेत् नापेचयीयास्ने अ~ 

कि{ञ्चतकुव्वं ताः तेष तादाय्यौयोगात् । उपकारकत्वत्ते 
सोऽयषपक(रः किं भावा्द्यतेशनवा१। मेदक 

शगन्तुक्खव त गार्रतवं दयात् न भावच्याच् शकर . 
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श्वागन्तुक्रातिशयान्वयव्य तिरेकानुविध1यित्वात् कार्यस्य । 

लदुक्रस् ““वणीतपाभ्यां किं व्योम्त्रसम्पर ग्टस्ति तथोः 
फलम् १ । चर्मोपमञ्ेत् सोऽनिन्यः खतुल्यञ्चटसत्फलः” 

ष्त | अथ मावस्तौः सहकारिभिः सदेव काये करो- 

तोत स्वभाव. इति चेत् अङ्कः तहि सहकारिणो न ज- 

यात् प्रत्य् त पलायमानानपि गले पाणेन बद्वा ठ्य 

कायै" क्यात् सखभावस्वानपायात् । भिञ्च सहकःरिज- 

न्योऽलिशयोऽतिशयान्नरमारमते ९न वा उभयथापि 

प्रागुक्तदूषष्यपाष्ा्वपैणप्रसङ्खः | ऋतिशयान्तरारम्भपक्तं 

बसु खानवस्यादौख्यप्रमपि खात् ! अतिशये जनयितव्यं 

खहकाय्यं न्तरापेच्चायां तत्परम्रापातङ्त्ये कानवस्वा 55- 

स्थेया | तथाहि सहकारिभिः खलिलपवना"द् भः पद्ा- 

दयसार्यैराधीयमाने वीज ष्या तिथये वौजत्माद कभम्युपेयम् 
अप्ररथा तद् भावेऽयतिगयः प्रादुभवेत्,वोजञ्चातिश्चमाद्घानं 

हकारिखापरेक्तमेगधत्ते अन्यथा सुव॑टोपकारापत्तौ अ 

छः रखापि षदोदयः पच्य त । तखादतिशयायं मपेच्छ- 

शा वैःलहकारिभिरलिशयान्रमाधेयं वोजे,तकिन्नषय पकार 

पूर्व न्धायेन खहकारिखपेच्स्य वीजस्य जनकत्वे सडका- 

शिविम्बददयुबौोजयतातिशयानवस्या प्रथमा व्यवस्थिता । 

च्ययोपकोरः कार्थ्यमपेच्यमाणोऽपि वीजादिनिरपेच्तः 

कार्ये जनयति तत्छापेच्चो वा । प्रथमे वौजादेरहेदत्व- 

आपतेत् । हितीये अचेच्छमाखेन वोजादिना पकारे 

अतिशय आपरेय एवं तत्र त्ापोति वगैज्ञादिजन्यातिशय- 

वनिगविश्यपरस्पराषात इति हितोयानवस्या {थरा भ 

त्रि । एवनपेच्छमाओेनोपकारेण वौोजादौ धम्प्िसय्, प- 

कारान्तरमाधेयखिय् पकाराधेयवौलातिश्या चरद्यासिशयप 

रस्पराप्रावद्लि हतीयानवस्या इरवश्या दयात् | खथ 

मावादुभिन्नोऽतिशयः सहकारिभिराधोयत द््यभ्य् पग 

य॒ते तद्धि प्राचीनो भावो ऽनतिशयास्ना निटत्तः अन्य 

-खानिशयगलमा कुपदरूप्ादिषदबेदनोयेे जायत इति फडतं 

ममापि मनोरबद्र मे । तस्मादचखिकद्याथे किया इषेटा। 

नाष्यक्रमेख बटते विकल्पासहत्वात् | तथाहि युगपत्य- 

कलकार्यं कर्खमधेः स भावस्तदुत्तरकालमनवततेतेन वा । 

प्रथमे तत्कालथत् कालान्तरेऽपि तावतृकाय्यं करणमापते- 

त्] हितोषे स्यावित्वग्याशा म् धिक्भच्चितवोजाद्ाव- 

द, रादिजननप्राथैनामद हरत् | यत् विर्द्धधम्पध्यस्त 

अदानां यथा शौतोष्ये विर्डरमनाध्यस्तश्चायमिति ज- 

षरे प्रविवन्धसि्विः) , क^वायमसिद्धो दत्रः लयायि- 

च्तण् 

नि कालभेदेन सामथांसामर्थवयोः प्रसङ्कतदिपपर्य्यर 

लिङत्वात् । तल्लासामधसाधकौ प्रसङ्कतदिय्यं यौ प्रायुक्रौ 

सास््रसाधक्षावभिधोयेते यद्यदा यच्जननासमथं तत्तद्! 

तन्न करोति यथा शिलाशकलमङ्ग्रम् असमयंच्चाय' व~ 

त्मानार्धक्रियाकरणकाले अतीतानागतयोर्क्र यथो 
रिति प्रसङ्गः यद्यदा यत् करोति नततदा तल्ल॒समधं' 
यथा सामयौ खक्रा्येः, करोति चायमतौीतानागनक्राले 

तत्क (चवसिन्यावै किमे भाव इति प्रसङ्कव्यत्ययः विप- 
ययः | तस्माहिपत्त क.मयौ गपदाव्याडत््या व्यापकान् 

पलम्प नाधिगतव्यतिरेकव्याश्चिक' प्रसङ्गतदिपय्यं यवलात् 

ग्ट डो तान्वयव्या्िकं सत्व सषशिकत्वपच्च एव व्यवस्याख- 

तोति सिद्धम् । तदुक्त नान्या ““यत् सत्तत् च्छि 
यथा जलधरः सन्त भावा अभी सत्ताश^क्ररिदहायेकम्प {ख 

भिते सिङ्गध् रिङ्गन सा | नाप्योकौव विधान्यथा पर- 

सतेनापि करियादिभेषेत् द्वेधापि ्षणभङ्कसङ्गतिरतः 

खाध्ये च विश्राम्यतीति" । म च कशभत्तादिपश्क्ती 

कारण सत्तासामान्ययोगित्वमेव स्वमिति मन्तव्य, सा. 
मान्यविेषसमवायानामसन्तवप्रसक्कात् । न च तत्र खद् 

पसत्तानिबन्धनः सद्यवह्णारः, प्रयोलकगौ रवापन्ते : अतग 
-शत्वानडुगतत्वतिकल्छपरा तेच सपेपमहोघरादिषु विक- 

च्वयेष कशेषवलगवस्याकारख भयिषु लषह्ध.तगखयेष यु. 

खवद्धाप्रतिभासनाञ्च । किञ्च सामान्यः सव्वं गतं,खाच्रय- 
सव्वंगतः वा 9 प्रथमे सर्ववस्तुसद्रण्सङ्कः ऋप“सङ्धान्नाप- 
ल्तिञ्च यतः प्रोक्क प्रशस्तपादेन “खविषयसप्रगततिति' 
किञ्च विद्यमाने वटे वत्तं मान" सामान्यभन्यत्र जायमा- 
नेन सम्बध्यमान' तस्नाद्ागच्छत् सम्बन्धे अनागच्छहूा 

आद्यं दरव्यत्वाप्तिः दितोग्रे सम्बन्धादपपत्तिः । किञ्च 

विनष्टे बटे खामान्यमवतिषते १ विनशयति ९ स्थानानरः' 
गच्छति ९ वा प्रथमे निराघारत्वापस्तिः, हितये नित्यत्व 

वाचोयुक्तयवुक्तिः, तोये द्रव्यलप्रसक्तिः इत्यादि दरू 

षय हसरस्तत्वात् श्ामान्यमप्रामाखिकम् | तदुक्तम् “च्- 

न्यत्र वत्तं मावस ॒ततोऽन्यस्यानजन््ननि । तदाद रतः 
स्थाना.त्तिरिव्य तिक्तता । यत्रासते वर्तंते भावस्तेन 
सम्बध्यतेन तु | नद् शिनच्च व्याञ्नोति किमग्ये तन्हा 
ह्भ.तस् | न याति न च तल्रारोदस्ति पंबान्चचांशवत् । 

जहाति पूव“ नांधारमड्ो व्यसनन्ततिरिति" । शलुटत्त 

प्रयः किभालम्बन इति चेत् चङ्क अन्यापोह्टालम्बन 

वेति ज्रन्तोव्यमायुघ्नतेवि चअलमतिप्रसङ्कन'' । 
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विवरणे पन्यसे चायं प्तः पएष्वं प्चोलत्य दूषितो यथा 

“अधेव' वटादिष् क्षणिकत्वं साध्येत विमताः उपान्तयरा- 

दयो घटसत्तात्तणाः स्वस्वानन्तरत्तणभाविघटनाश- 

व्याप्राः षटसत्तात्तणत्वादन्तवटच्चणवदितिः तन्न †ब- 

मतो चटनाशच्तणो घटसत्तावान् कालत्वात् सम्प्मतञदि- 

अत्र घटाभावातुभवविरोध द्तिचेत् 

त्किं ्षणिकत्वानुमानेऽपि सोऽयं षट इति प्रत्यभिन्ता- 

त्याभासमानत्वात् | 

विरोभोऽस्ते त्र | नतु सर्वे भावाः चखिक्राः अधैक्रिया 

कारित्वात् व्य^तरेकेण शशविषाणवत् विपचे स्थायिनोऽ्ै 

क्रियालुपप्ति्बशिका | न च स्थायिनरएव पदायेखखय नि- 

भित्तस्ंयोगादन्ययाभ्तस्या क्रियाप्यं कं काय्यं छत्पाद- 

यित" खामच्यं न ककखेति -7 यम् किमषौ ख्याय 

पटा एकमेव काय्यं सत् पाटयेत् ‰ उत युगपदनेकानि ? 

जवा क्रमेणानेकानि ९,तलर प्रथभदितीययोः लत' स्या 

वित्वे नासत्कार्ययोत्पादनखय च खिकेनेव सिद्धः | न छतीयः 

समर्थ्य स्तेषायोगात्। ऋअतोभावानामेकद्धिच्नव च्चखे- 

ऽथ क्रियाकारित्वः सत्त्वमिति, नेनदय क्त त्वन््ति अर्धं 

` क्रियायादुर्ि्प्त्वात् | किमर्थक्रिया नाम संविद सगो 

चरन्नानजननं १ किंवा च्षणान्तरोत्पादनम् ? आदोऽपि 

स्वसन्ताने तञ्जननं¶ पुरुधा सन्ताने वा सपेन्नसननाने भा १ 

नाद्यः स'विदां स्वप्रकाशत्वेन तदसम्भवात्, अस्तु तहि 

दितौयः, देवद ्तरुबेदन' हि सखप्रकाश्मपि यन्नदत्तसंबे- 

टनस्य विषयत्वाव्लनकं भविष्यतीति, तदसत् न तावत् प्रत्य- 

त्तन्नानद्धय विप्रयतया जनकिति शक्यं वक्त, न द एुरुषा- 

न्तरत्तारनं प्रत्यत्ततया कच्, | नाप्युमानन्नान विषय- 

लया जनकं खया पुरुषा नरप्र्ज्चन्नान सेव विष्यजन्टमि च- 

ङ्गोकारात् | ननु ति टतीयोऽस्तु सख {हि प्रत्यच्चन्नानः 

सर्पपुरुष्गतमंत्रेदनानि विष्यीकुत् तेजन्यते, मेव' तथा- 

सति सोपः सासारिकरंवेदनेरोचरसंबेदनमयय् पञ्च तं 

स्यात् लन्छते ज्ञान ज्ेययो र खेदात् । अथ दै्रन्नानसपल त 

सपिनोपश्चवटोपं भजते तत्वन्नानेनोपश्नवश्च बाधादि" त चत् 

सेवं न तदेव ज्ञानः सोपद्मव' बाधते उपश्चवस्येकखि- 

नेव से प्राप्मिव्राधयोररुन्ावात् नापि ज्ञानान्तरर्त्माद्य 

उपश्मवः बाधित तमति पृ्वंन्नानोपश्नव्ख ज्नानान्तरा 

विप्रयत्वात् विघथत्वे ववं ज्ञानान्तरमष्य पञ् त" सत् कथं 

वाधक स्वात् ९ नचोपञ्चवांगं विद्धाय संतेदनांशखं बेश्वर- 

ज्ञानं प्रति विपयनय। जनकत्वं,नखखिन् स् पञ्चवानि्ः 

कथर्मा्र् उपटटियेत् | नापि अणान्तरोतुपाद्नसघ क्रयेति 

चणा 

हितीयः प्तः, त्वत्प्रक्रियया चरमच्तणस्धा सत्वप्रस- 

छ्खात् तथा हि विक्रानानि स्थायित्वकल्यनया दरव्ययुखा- 

दिदोषेषिषये शोप तानि एव्वं पून्सजातीयविन्नानरुक्- 

खेभ्यः सुस्कारेभ्य उन्तरोत्तराणतपद्यन्ते ` तत्र र्व भिद् 

शखिकमिति भावनया स्थायित्वकल्मन। निवर्तते खलत्- 

शमिति भावनया दृव्यगुणादिकल्यना नश्यति ` दुःख 

मिति भावनया रागादिदोषप्रहलिद्धखद्ःखोपञ्चवाः 

क्षीयन्ते, शन्यसिति भावनया विषयोञ्ञवविगमः । ततन 

भावनाभेदे्चतुविधे खवर्विधसंस्कारविरोधिभिचतुवि धोप- 
ङञवे क्रभेण सन्दौकते भावनाप्रकण खान्प्रम् तादुपानर 
प्रत्ययात् सर्मपञ्चवविरष्हि पिन्नानसत्पद्यत तञ्च संस्कार 

सन्तानान्ताञ्चरमस्चण इति गोयते, तख च कार्या- 
भा गदशत्त्वापत्तौ तथेव क्रमेण पृष्व पूथ्बं ज्ञानानाम्य स्व" 
प्रा्रयात् | चरमच्चण ईश्वरन्नानख जनकस्तद्वियत्वादिति- 

चेत् ताह चरमन्तणसधन्न्तानयोर्विशुद्धतया तुल््यस्वभ7व- 
योरेकसनानत्वं खात् तल्यखभावयोः कार्यकारणमभावस्ै- 
कसन्तानलक्षणत्वात् ततञ्च सनाना विच्छ टद् निमेः 

ष्यात् | सवेत्तसन्तानप्रवेशणव मोच्च इति चेत् एवभपि चर- 
मच्चणख् रैरत्तानविषयत्व' दुर्म्र्पाभत, तच्जनकत्व* 
दरूरापाश्त, भेदे हि सति सं दो ऽषयविष्यिभावः नच 
भेदोऽस्ति । न तावत् संवित् संविदन्तरात् मंविदाकारेखं 
भिद्यते तथासति वैलच्चणयसिङ्कये प्रतियोगिनोऽखं विच्च 
प्रसङ्गात् नाष्यसं विदाकारेश ध्विकोररं विक्वपस ङ्गात् 
तखाञ्चरमच्चणस्य ख्न्तन्तानोत्प दनलच्तणयाऽर्धकियया 
खत्व इःसम्प!दम् । यद्यस्ाथेक्रिया कल्स्रोन तदापि 
सा किं कारणस सत्वः सम्पादर्थात ९ उत प्रतीतिम् ` 
नाद्यः कायात परमेव कारणस्य सत्व'त अन्यथा कारण 
त्वायोगात् | हितीये तत् कायं ' खकाय्ये'ख प्रतिभातं 
खत् कारणप्रत्यायकं तदपि तयेवेत्यनवस्या खात् । स्वित् ` 
स्वयमेव स्वात्मान प्रकाशयतीति नानवस्येति चेत् तद्य ~ 4 

किया प्रतीतेतुरित पन्तोदधीयेत । खयरेव स्याथ किये- 

निवदन आओआत्नाश्ययदुनिरवरम् | तदेवं न सत्तेनाथकिया- 

कारित्व' किन्तु खाभाविकः कञिद्धमेः, तघा देकश्नु ` 

चण्ेऽधेज्जियां कत्वा एनरत् व्णों भतच्छापि . स्या यनः सत्व 

न विरुध्यते । यदुक्त स्थाधिनः कमेणानेककार्ययात्पाद् 

कत्व' नास्ति समधे च्तेपायोगात इति तदसत शक्ता 

पि खहकारसच्चिधानवियेष्वमापेचया कार्यंकमञ्पण्चचः 4 

चोके तचेषाुभकात् | ऋय मतम् शक्तख खटकार््य- 

पक क द "न क्क 
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भेक्षाया अष्वयुक्तात्वात् अशक्ता ए स" ष्टा्थाः परस्य- 

रापेचया सामसी जनयन्ति सा च शक्ता काय्यं खत्पाद्. 

यति, तदययुक्त' सामसी प्रत्यपि श्क्तत्वे पदार्थानाम- 

न्योन्यापेच्वा न युक्ता खशक्तत्वे च तदजनकत्वात् निष्फ- 

साऽन्योन्यपे् त अनपेच्तव समेत खात् । मा 189: 

कश्यापि सहकार्यं परे्चतचेत् न अलुभववरोधात्| नचा- 

चभवोभ्वान्तः, बाधाभावात्, | यद्यपि शक्रखाशक्तद्य वाऽ 

प्े्ठा न युक्तेत्यत तयापि शक्तत्वाशक्तत्वञिगिख क्रवस्तु 

माव्रख सहकाय पचा खात् न्यायखाख त्वथाष्वङ्को काय्यं - 

लवत्! तथा द्धि जाश्येसत्तवे ऽसतत्वहानिः असते चासंब- 

ता कारणधवगेपेण काय्यं विभेषसख समवायानिरूपणात् सं 

सभखमादृत॒पद्यो तेति परेण चोदति सनतासन्वसम्बदड्ता- 

संबरह्त्रिशेषं पिसच्य नियतपुब्बं भावि कारणं निवतो 

त्तरभाषि कार्यैिति त्वथा निद्धपणोयस अन्वयव्यतिरेकौ 

तत्र निद््पकौ स्तद्ति चेत् सहकारिरटयि तौ स्तएव त्मा 

षदल््येव सहकार्यपेच्चा ततङ्तस्योपक्ारविगेपञ्जिन्खतास् | 

यत्त्वबेकरेशो मन्यते अन्वयव्यतिरेकसिद्वा भस्य द्कादसद् 

कार्ण वोजाख्ये कारणे विशेधदच्छ7ताख्य जनयन्ति 

ततस्त ्ोजछड्, राय काय शक्तम् अन्यथामुपक्तारो भम्या- 

दि्जेन नापेच्छे तेति, तदसत् बोजे सखगतपिेषोतृपत्तौ 

शक्रम चेत् सस्तरसन्निधानमपि न तं जनयेत् तनो- 

नाड रोत्पादनेऽपि शच्छति । अथ शक्त" तदापि यदिस- 

इक्षारिखहृङतः विथेषान्तर ̀  प्रायोच्छ नतायां शक्ग्यात् 

तद्ा$ नवस्या खात् । खथ तद्पराप्यौव तन्न शक्त तदाङ्करेऽपि 

भिशेषमन्तरेग्ेव शक्त' ख्यात् | अथ मतम् चङ्क, रोत्पत्ति 

रू नत्वजनपूथ्विंका चच्छनतोतपन्तिसतु सहकारि 
सच्धिधिभात्रसाध्या तधैव दष्टत्वादित चेत् न तथास^्त 

शक्तिमता कारणेन स्वातरन्यनुपकु्च्चपि सहकायपेच्छत 

दति त्वयैव खमतव्याघात आपदः खात् | तखमान्नोक 

द् शिपन्तो युक्गिसहः। नन्वत एषधाखन्तमाद्रणौयः न हि 
वयं तदत्कौर णसवद्े सहकायुंपकार ब्रमः किंत- 

हि चणका लकार ादुतूपद्यमान' कार्यः सहकारिण 

मपेन्तते कार्यस्य ब्धक्ारणसाध्यत्वादिति ब्रमः। 

यद्यपि श्यायिकारणमतेऽप्ये तावत् समानं तथापि तन्ते 

थावत् कारणसत्' नेरन्तथये^ण कार्यातपन्तिदःवारा नि- 

यामक्ाभावात् | न च सद्का(रसम्बन्धो नियामकः स- 

म्बन्धश्यापि यावत्सम्बन्िसत्च' भवितव्यत्वात् } न च तख 

` शम्ब॑न्धान्तरः नियामकम् अनवख्यापातात् । न च वाच्य 

४९“ 

चखिकपक्तेऽपि न कारष्णसत््वच्तणे कार्य'जायते तयोग 

पद्य प्रसद्धात् अन्यदा जन्ाङ्ीकारे चानियमापत्चिरि{त, 

कारणान्तरक्तषणस्य का्यनयामकत्वात् अतः च्षखिक- 

स्वपचएव चयान्, मेवं सवन कायेकारणमभायो व्यानि 

बलेन निचे तव्यः तत्र ज्जि तन्ति काथ्ंकारणव्या्चि घं 

भाग्निव्यक्ता रो: १ उत तत् सन्तानयोः ९ । नाद्यः चखिकयोर 

न्वयव्यतिरेकबुद्िदयकालावस्थानायोगात् । दितोवेऽङ्ग- 

रावस्थाद्श्वग्ने घंमोजायेत तद्सन्तानपातित्वाविशेषात् का- 

छाभावात्तदा जन्मनेति चेत् तख्यापि खसन्ताने विद्यमान- 

त्वात् नचाग्निका्टयोः सम्बन्धाभावः सत्तानदयनित्य- 

त्वेन तस्ाप्यनिव्वा व्यत्वात् । सम्बन्धः सम्बन्धान्तरपूज्वंक 

त्वात् न सदातन दति चेत् न अनवस्यापत्तः लिचतुरक- 

च्ताविच्रान्त्यभ्य् पेन नानस्था इति चेत् तह स्थायिका- 

रणाम्य्. पग मेऽप्यनवस्थाया 1 चपरिहरत्वान्नोक्तदोषः | 

नतु स्थिरकारण उपकारकत्व।ज्गोकारे यदि स्यायित्ववादी 

स्यमतमपि समोकु्यात् तहि नच्नङोकुमं इति चेत् 

धूमकाषयोः कायेसहकारिणोरुपकार्मपकारकभाव- 

ख्यान्वयव्यतिरेक{मडुस्धावच्जं नोयत्वादन्वयव्यतिरेकयोडो- 

पकार्योपकरकभावसाधकत्व मृलकारणतत्काययोरग्नि- 

भूमयो ट' तस्ादुपकारके सहकारिखि मतदयेऽष्यपे- 

त्ता समाना । तथा च चखिकपक्त यथैकस्य वङ्कः सह 

कारिभेद्त् देथमेद् ञ्च युगपदनेक का्यममभ्यपेयते वङ्कः 

श्लदेगे वद्कयनरः जनयति उपरिष्ाङ्गमम्, अधस्ता- 

दख, पुरप्रे धिन्नानश्च ति तथा स्थाविप्चेऽ्य कख. का- 

रथश्च कालभेदात् सशकारिभदाञ्चानेककारयज्ननकलत्व ग् 
तत्र क्रमकारित्व' क्रि न ख्यात् | नचेताब्रता च्षखिकख्या 

यिवादरिनोरमतसाङ््यः शङ्नीपं पूर्वस्य प्रतिकम्बंव्यब- 

स्यावादखान्ते निराङतत्वात् । तदेवमतिडु्ट' क्षणिक 

विन्नानवादिमतश्पेच्छ कूटस्थनित्य चैतन्ये सव्वं मध्यस्त- 
तथा प्रतीयत इत्ययमेव वेद् न्तवादोऽतिनिर्दषत्वाद्ाद्र- 

शोय" इति | । 

ऋल्मदत्तयिवेके च “अथ बाधकं भवदात्मानि क्षणभद्े- 

वेत्यादिना?” पद्युविप्रतिपत्तीनार्द्धावितानां मध्ये प्रथम 

विप्रप्रतिनिरासेऽख विदतिदंश्या 

त्षणभङ्ग र लि चयं प्राप्य भङ्ग.रः । माने ख विनाश 

शालिनि“यद् पुनरमो किमपि नाह्माभ्पद्मस्ति किञ्च 

दपि वस्तु सिरं, विश्वमेव न्षणमभद्भरम्, अलोक पेत्यवधार 

बेरन न किद्धिद्पि काभयेरन्. न चाकामयभानाः 



चत { २३५६ ] 

केश्िटपि प्रवत्तंन्ते" अत्मत° शिरोमणिः [शब्द्मा० 

सथारामिन पस््लो" चणेच्णे रमते रम-णिनि। पारावते 

्षणिक लि° चण: सखसत्ता व्याप्यतयाऽख्यख इन् । चणमान 

स्थार्यिन । तज्ञ्ण ञ्च चालत त्वविवेकव्याख्याने रघुनाथ 

शिरमण्य क्रम् यथा 

५“च्णिकत्वञ्च स्वाधिकरणसमयप्रागभावाधिकरणचणा- 

इत् प्तिकत्वे ति काद् चित्कत्वम् उद् प्तिस्छ "वा | उ- 

वृपन्तिज्चि स्वाधिकरणक्तणाटस्तिभ्रागभावप्रतियोगिक्षश्च 

सम्बन्धः| चण स्वाधेयपदाथप्रागभावानाधारः समयः 

 अखिद्बद्ु विधेभयांयिकानाौ प्रागभावे चरध्वं से च, 

निषेध नौद्धानामलीके, सखाधिकरणसभयप्रागभावाचि- 

करणकच्तणाडत्तिश्व' श्च णकत्वसिति तु ज्यायः” | अनन ग~ 

दाधरव्याख्या कादाचित्कशब्द १८८२ प° दथिता अनर 

काद्ाचित्करत्व' से सुति किञ्धित्कालदनत्यभावप्रति- 

बागित्वम् | "चख्िकत्वश्च ठ तोयच्चणडत्ति्च स प्रतियो* 

मत्व्" सक्ताव० । रविद्य् ति स्त्री हेम 

खणित लि° चः संजातोऽस्य तार° इतच् । जातच्चणे 

चछणिन् वि° चण: विश्रान्तिकालः उत् सवोवाऽखूयसरं नि । 

क्षयात् १विश्रान्ते २उत् सवान्विते च । ̂ 'तं विचरन्तः शुभे 

शत 

पूयादौ सजे डेमच० “प्रकुपितास्तु दोषामे्ट्मामषच्चा- 
भांसशोखिति प्रदूष्य कण्ड,* जनयन्ति तत करण्ड. यनात् 
चत सुङपजायते चते दुष्टमांसजाः प्रोडाः पिच्छिल 
खधिरक्ताविणो जायन्ते कचं कि्ोऽभ्यन्तर खपरिष्टाहा"* 
खश" “यस्तु चतेषपयुज्यते स भयःकलक विसन्नं 
भते”” श्रु" ्रणशब्द धितिः 

चतनिमित्तमरणेऽयौ चभेदमाह शु* त* व्याघ्रः ^न्तेन 

न्नियते यस्तु तखाशौचं भवेद्खिधा | खा सप्रा ङा ्नराबर 

स्यात् दशरात्रमतः षरम् । शस्त्रषाते त्रयडादूह्' यदि 

कचित् प्रमीयते । अशौचं प्रातं तत्र सब्दं वसव नित्य> 

श "1" कत्र स्त्रवतषदं चते नरशस्त्रषातपर' पारिभाधि- 

कशत्त्रवात्नरमपि | यथा देवीए (पक्षिमत्खश्ेये तु 
दं दिष्टद्धिनखेताः | कतनानशन प्ायेवं ल्) मि तिषयन्- 
नैः | खता जलप्रबेयेन ते वे श्र हताः ख्टताः2 । अ~ 

स्यधा चत विना पतनादिभिविलम्बद्धतानां दिनयष्+ 

खेऽनध्यवच्षायः खात् । न च शास्त्रोठे ब्यवहारेऽन्तरक्क- 
त्वेन पारिभाषिकयह णस्य व ` युक्तत्वमिति वाच्यम् राद्ध 
पारिभापिक्रापारिभाषिक्शस्त्रवा तसह णवद्न्नापि वया यु- 

क्तत्वात् पारिभाषिकत्वादेव न प्रकरणनियमः'" शुग्तर 

देे कख्छिनं कल्यमच्य् तम्'' भा स° १२अ | च्तियां | चतकास एु ५० । चचतजाते कासमेदे “ “पञ्च काक्चाः खाता 

डगेष सा च देरालौ न्द्र 
चयेपाक प," चशे पचगरते पच- कम्प्र श घज न्यङ्क! कु 

वातपित्तशच प्रचतच्तयैः" भावप्र* । कासशब्दे २०४२४ 

विहतिः [ शब्द् च । र्लान्ञायां स्तो हेम० । 

अलुकस° | णोन प्रमान पदा । [च चच्चम् । | चतन्न ष चतं हन्ति हन ेतो-क । (क्रमो गा)! चुपभेदे । 
त् स्त्रो* चण-भावे सपर किप । हननेरविदारखे दोडने क्षतज न° तात् जायते जन-ड । {रुधिरे “अमरः स 

चत ति° चण क्त । {व्दिरिते रपौड्ति रे्वषते च। 

“रवबोरवटरम्भमग्रेन पत्रिणा इदि लतो योनेभिदष्यमर्षणः? 

रघुः! भचचतियुक्त “रदरःयामपम्ङ्गानः तङ्कार 

शंविनः" कुमार "कततिभिरेष दिगव्रधृखद्ेष" भट्टिः त्त- 

तयोन्या कपि स्न्रियाः'' +अन्यवा्लतयोनियां पाखिय- 

चणदूषिता› इति च नारदः | विद्ारणञ्च शस्त्रादिभिः 

रषयव्रविमागः, 'चयङ्कुलोषोर गच्तता” रघुः | सपेण 

दथनेनाङ्कल्या†उदारणात्तथात्वम् | भावे क्त ।५विद्ारणे 

ज° ^“मद्धक्तानौष वनस्वरोनाम्' 'कुमा०'अनजङ्, तेऽपि 

चन्द्र ! हरसि मनोमे यतः प्रम्रभम् किं एुनरलदुः, तस्व 

नखर चतेसतस्थाः" सा*द्०। षभ “ ् तोख््वलाङषनखं- 

शभिन्नया'" माषः | उपचारात् ततृकाग्धेः ऽद्ःखादौ 

“अनात् किल लायत ष्य दयः चच्चख शब्टोभुवनेष् 

ढः” रषः उपचारात् (षा) दूति प्रसिद्धे खवलूक्त 

च्छच्नमलः छतजेन रेषु; "रषः '(्तज्ञकणवर्षवभव् णा | 

भ्वमता^काद्* रपूये हेम०| शेचतजातमाल्ने लि । चुः 

न्तेक्त ४काञ्नभेदे कासशब्ट तदिस्लार खक्गप्रायोऽपि 

स्पटा्थं सुश्तवाक्यभलोदा्चियते यग्रा 

५उक्ता ये हेतवो छ. षां रोगयोः श्रासह्हिक्योः । कास्- 

द्यापि च िन्नेयास्त एवोत्म्तिह तवः । धूभोपषात।द्र- 

ज्चस्तयेव व्यायामङ्चछान्ननिषेव्णाञ्ं | विभासगस्वाद्पि 

भोजन वेगावरोधात् च्षथोस्लेव । प्राणोहा.दानाल- 

गतः प्रदुष्टः संभिच्रकांखखयस्ननदल्यकोषः । निरति वक्रा . 

त्यदसा सरोषः कासः सु बिहद्धिरुद्ाहृतम्तु | स वात 

{्ित्तप्रभवः कफाच्च च्षतात्तथाग्यः च्यजोऽपरच । पञ्चू- 

प्रकारः कथितो भिघग्भिविवद्धिं तो दच्छविकारढत् खात् । 

भविष्यतस्तश्य तु कण्डकक्छ ्मौज्ोपरोधो गलतालकेयः । 

स्शब्द्तैणम्यमरो चकोऽग्नस्।द्ब लिङ्गानि भवन््यमूनि । 



चत 19 

इछङ्खमर्जोदरपाश्चन्दलो शामाननः चीणवलस्वसैजाः 

प्रसक्रतेगदच समीरणेन काशे, शुष्क खरभ दयुक्तः | 

उरोबिद्ा हञ्चरवङ्गाये षं रम्यं तस्लिक्रमुख सत.षात्त : । 

पित्तेन पौतानि षमेत्कटनि काेद्य पार्ड; परिद- 

मानः | व्िललियमानेन ख्खेन सोदन् शिरोरुगाततंः 

कफपूणरेहः । अभक्गरूग गौरवसादयुक्तः कासद्ग.थ' सा- 

न्द्रकफः कफेन । वच्ोऽतिमानर' विदतश्च यख व्याया- 

अभाराध्ययनाभिषातेः | विद्धिटवच्ताः स नरः सरक्तंलो- 

बत्यभोच्छा' चतजःस उक्तः । अतिव्यवायभाराध्वयुक्ता- 

अग्रजपियर्चैः। द्च्थोरः चतं वायुर हीत्वा कासमाव- 

चत् । सख पू कासते शुत्कं ततः वत् सथोखितम् । 

` अण्न रुजतात्यधे विभिच्धे नेष चोरसा । सूचोभिरिष 

जोच्छाभिसतुद्ययानेन लिना | इःखस्यर्थेन व्ूलेन रेद्- 
पौडाभित.प्रिना । पैभेदज्वरश्वास रष्णागे लव्यं पौडितः । 

खाराषतद्वाङ्गजन् काद्मयेगात् चवीद्धवाद्" । 

चतजनव्रण पुण भावप्रभ्डक्ते व्रणमेदे 

“वङ् समखदोषोलया रक्रजागन्तुजौ तथा । व्रकथोचाः 

भते खुःंयक्ञाः योधलक्षेः । (शोषलकचचयेः पूर्नः) 
विशिष्टः पमा । #विषम' पच्यते वातात् पिन्तो- 

स्थञ्चाचिरद्खिरम् । कफजः पित्तवच्छचो रक्तागन्तु 

सखद्धगै " । अत्र रक्तजे क्तं : चनजव्रणस्त्येव शन्द्स्यो- 
चित्यात् शब्द् कल्दरुमे चतत्रशब्द्कलपनं प्रायादिकिम् 

आवप्रण उक्तो ५प्िपासाभेदे स्त्रो यथा 

“भयशमाभ्यां बलसंच्चयाहा द्वं वित पित्तवि- 

खद नेच । पित्त सवातं कुपितः नराणां तालु प्रपन्न 

खनपरेत् पिपाश्ठाम् | सोतःस्प्ंवाहिष दितेश् दोयेच 

ट सम्भवतीह जन्तोः । तिस; ख, तास्ताः तजा 

चतुर्यी चयात्तथान्वाऽऽमसणद्धवा च । भक्तोद्धवा सप्र 

मिकेति तासां निबोध निङ्गान्ब चुप थस्तु'"। नराणां | 

चितं श्वस्वान एव ॒सद्धितं परितः श्रवातं पित्तविवदनेः 

-कडन्डोष्यादभिः कुपितं भय समाभ्य बल्ंच्तयादुपवासा- 

देख वातः कुपितः। तद्दयस् ऊरुं ' ए्रषरत् तालु प्रपच्च 

त् पिपास ज्ञनयेत् | न केवल तालन्वोव दूषिते दब्णा 

भवति । किन्तु जलवा स्लोतःसपि अत श्राह सो 

तःख्ित्यादि। नन्व बह्धवश्वनः न युक्तम् । यतो ज- 

वहे षे खोतसी छतेनोक्तं । उच्यते । तयेरोवा- 

लेकप्रतानयोगान्च दोषः। अपांबाहिषु सोनःखिति 

 विङ्कादेरष्य पशकष्म् यत श्राह चरकः '"रखवाहहि 

चत् 

नोक घमनौोजिदह्वा इदयगलतानु कोम = । संो- 

ष्यन्णां दे कुरुतस्त व्णासतिप्रबलौ पित्तानिला- 

विति। संख्यामाह निस, इत्यादि । त॒श्णायाः सा- 

भानलच्चणमाह। “सततः यः पिबेत्तोयः न वप्र 

मगिगच्छति | मृधः काङ्कत तोयन्त॒ त' तुष्ण §ितना- 

दिशेत्” । चतजामाह “तख रक योखितनिर्ममा- 

भ्दां तष्णा चतुर्थौ चतजा मता तु" । चतख ॒ शस्त्रा- 

दिच्चतञुक्गख रुक. पौड़” | 

च तविष्व सिन् इतं विध्व'सखयनि वि+-ध्वतृरु-णिच {ख 
नि ६त० | उड्दारकटके शब्द् च* 

च्षतत्रतं ए चतं बतम्ख। म्टह्ोतव्रतञ्लाजिनि आअवकी- 

खनि अमरः तत्प्रायचित्तमाह प्रायचित्तविगेके 

५अथावकोखिं परायचचत्तम् “अथावकी खीं सेषुनेन शत- 

व्रतः यथाह यान्नवल क्यः ̂ अको भवेदुगस् 7 जह्य 
चारौदठर्यो त सति"” प्रायबित्तमाहाक्रिराः “खवकी, 

शं. {नर्च नह्महल्एत्रबदवःव्। खरचम््ावासाः ष 

भासांरूथा खच्ये त किल्िणत्'" ¡ अवक्रोखं वकीखं ता - 

भावेक्तः । अब्र खाङ्खं सप्रघेनवः | ददः प्रमादस्यचरे 

एतर्दिषय एव याज्ञवल्क्य : “खव ङौ खँ भवेद्रात्वा बद्मवा- 

रौ ठ योषितम् । गङ्धम' पशुमालभ्य नेशत" स विशु- 
ङ्गपति'। प्रयन्नात् ख्िवखतखाद्य प्रकते व महुः “रत 
खिन्नोव संप्राप्रं वास्त्व मङ्गं भालिनम् । सप्राहानाचरे- 
च्यः स्वकम्पं परिकर्तयन् | तेभ्यो लक्चेन सच्छे 

वन्तं यन्न ककालिकम् । उप्र, ` स्तिषवणमवदेन ख वि~. 
शुद्धयति? | एतदिषयणवाभ्यास्धे शातानणः ““खथातो-* 

.वकौ खि प्रायचित्तं वब्याख्याख्यामः “्रह्मचारो वद्यव- 

कौयये"त चतृ्ंकालमन्द्ः भेच्छः चरेदेवंपूतोभवतीति- 

तथा पेठोनसिरपि, “चखवकोखगौ गद भाजिन" वेत् 
स्र वतृसर प्राजापत्यः चरेत्” शङ्खुशिख्िताभ्यान्तु विक- 

ल्म एवोक्तः । तद्यथा ` प्ररातरे यावकौग्ेःत मैश्चाग्नि- 

काये कुवन् सदयः कामात रेतसोऽन्यल स्लभात् तन 

प्रायित्त' महाव्याङृतिभिङुङयात् चोङ्ककारपूष्वि काभिः 

सवतृसरं वा नक्ता मैचश्चरेत् चतुर्काके भितभुग् गायनं 

तरत्समालगाञ्चपेदिति'? । गायन्मीमपि क्र'वत्सर' ज- 

पेदित्ययेः। महाव्याहृतिद्योमञ्च लघत्वादातिरेशिक।व- 
कौख्छित्वेन भैन्दाम्नित्यागे स्तुय' विना कामात् सढद्रेत- 

स्तागे व्यवतिष्ठते, ल्ि.य' विनापि कामाद्रेतस उत्सर्गे 

प्रमादगमने चं वथिष्ः" ब्रह्मचारो चेत् लि यज्मरेयाद्रण्ये 



चताभौच न* च्तनिभित्तमशौ चम् । 

चअतुष्मये लौ ककोऽग्नौ रचतोदैवतं गङ्मं पशुमालभेत नेच - 

लं वा चर् निव्ंपेत् त्य ज्यात् कामाय खा हा काम- 

काभाय खाहा | >कत्यै खाहा रक्तोदेवताभ्यः साहा 

दूतिणएतदटेव रेतसः प्रयत्लोत् सगे दिवा खवप जतान्तरेष च्च" | 

ऋस नावत्त नाद्र तो विसर्गे दिषाखपरे चाभ्यास ज्ञेयम् । प- 

शोरभावे मेत चर" निर्व॑पेदिचथः | एतच्चामावाखायां 

करेव्यमित्याद बौधायनः | ^अधावक्लीखं मावसायां 

निशयग्निरुपसमाधाय सपरिस्तोग्यं दाव्वीः हौभिकीं 

परचेटां कत्वा इ च्याव्धाह्ती ज्यात्?" | अव 

च व्रतान्तरेषिव्यभिद्धता वशिष्ठेन हादशाहादिकबतेष 

प ण्ाधं चान्द्राय्णादिष च यथातिदिष्ट' तथा दैतदसिदिष्ट- 

भविशेषात्। अतएव कामतो रेतसः सेकं व्रतस्यसयु 

दिजन्डनः | ऋनिक्रम" बतसपराङ्धर्म्ा ज्ञा ब्रह्मवादिनः" 

दूति मनुना सामान्ये नेवावको संलच्चतणमन्वज्ञारि अका- 

भतो रेतसः ख्लावे मतुः ““खम्रं सिक्ता बह्मचारी दिजः 

शुक्रमकामतः। स्ञात्वाकषमचरं यत्वात् पनभ्वं नित्यच जपे- 

त्*। बरह्मचारिणोगुख्दारगमने ठु तद् गमनोक्तप्राथचित्ते- 

नैव युरुखा लघ्वरको खि प्रायचित्तं लशतन्भवेत् । यथा 

 दण्डनिपःतप्रायदित्तेमेव गुरुणा तन्नान्तरीयकावरोर 

प्रायदित्त सम्पद्यत" । 

ततर न° चतं इरति इ-हेतौ ट । चतहरचद्ेतौ १अगु- 

सचन्द्ने शब्द् चर | र्चतहारकमाबे विर 

ज्र णादित्ततशते 

श्वय क्त अथौचे) “सव्रणः तको यो मत्तोदधत्तर- 

जललाः। स्टतवन्धुरबन्धुञ्च वर्ज्यान्य्टौ खकालतः" 

प्रात देवलः | अशु चत्वमग्याह तद्व सण । “दन- 

लग्नभसंहायं लेप मन्येत दन्तवत् | न तत्र ब्धः 

कुयात् यल्नखङ्गरणे एनः । भवेदशौ चमत्यन्तः ठ णवेधात् 

परे छत । तु णवे घादिव्य्,पलक्वणं व्रण हेतुत्तनमभ्रनख । 

अद्धापगाद्ः ““चन्दरद्धये यहे चेव क्टतानां पिख्डकम्प - 

शि । महातोयं त॒ संप्राप्र चतदोष्े न विद्यत" प्रा*त 

पलस्य: । स्टतानां पिणडकम्मं {ण निरवकाशत्वात् चिता- 

पिख्डोदकदानादौ | सप्राप्रं नियतवासादिनि सम्यकप्राप्ने । 

त्ति स्तौ चण-क्तिन् । ! हानौ,२अपचयेशेच्तये च ।““हयानां 

म त्तिः काचिन्न रथद्य न मातलेः''भा० वर १७२अ० | 

"मषा च्तीयां प्रथमे शिलोरखाः"किरा०. 

्तोदर शंतजाते उद्ररोगभेदे उदरशन्दे } १५० ° वि- 

तिः । ल्यगित्यादि तनत्य ' सुखतवाक्य' भावप्रर व्या 

सतो [२२५८ चतत, 

ख्याय चरक्सुनि सम्प्तिप्रदर्भेनेन विशेष उक्तौ यथा 

“शल्यं करटकककंरा{द् | च्यन्नोप हतं भुक्त यत् न्न" 
भिनत्ति तथा अन्यथा खागतं भोजनं विना आगतं, शद 

राभ्रितरथापि यदन्नः भिनत्ति तत् । उपलक्षणम् । 

जम्भणमत्यशनं वा यदन्त्रम्भिनत्ति। यतञक्रञ्चरकेण 

शकरारणक्ाष्ास्यकशटकेरच्रसंयुतेः । भिद्य तान्त" 

यदा भक्तं जुम्भयात्यशनेन चेत्'"। तस्मात् भिन्रादन्त्रात् | 

यदत्त भूयः चन्तरा सुत्य॒षनरुदतः सू बेदिवयः । 
दाति विदाय्यंत एव । पदसिद्धिराषैत्वाव् | रत् 

च्नोद्रन्तन्त्रान्तर परिसब्य् दरस्प्रदिषटम् 

चत्त इ" सौ° छद्रभ्टतो संत्नायाम् तृच् अनिट् । सारयौ 
श्हाःस्यं श्चलियायां शृट्रेण जाते व्णसहर एुख्ो° 
अमरः स्तयां डप । ४दारीएनं ५ नियुक्रो धसि पर 
भेदि° 9मत्खे संप्रसा । छपधादोषविधौ चन्तथन्द स्य 
एषग्ग् हणात् यौ णा द्कट जन्तद्ान्यख्य निभेघेऽपि दौषः 
चकारौ ( चत्तारौ ते मजापते। ताबिह्ावतां श्फातिम्”” 
९.२४,७, “यत् चक्तार हइयत्या" अथ €,६,४९.आ- 
विच्ितख्ाग्निः चत्ता विश्वे देवाः सभासद्" शतण्वुा० १३, 

५,४,६, “विविक्त चत्तारम्" यज" १०,११, | “चतिया 
मागध वैश्यात् शूद्रात् चत्तारमेव च'' या चक्गोः 

` "शद्रादायो गवः चत्ता चण्डाल चाधमो्टणाम् । वेश्य 
राजन्यवि प्राञ्च जायन्ते वख सष्कुराः | एकान्तरे स्वातु- 
लोम्यादम्बोखौ यथा स्मृतौ । कचत्तवैरेहकौ तदत् 
प्रातिलोम्ये ऽपि जन्मनि" मनृक्तच चनियायां विप्रा 

चख्लात इति अमरमतत्वेन शब्द्क० उक्तिः प्राभादिकी। 

"चत्ता खात् सारथौ हास्ये, चनियायाञ्च शद्रजे” 
षति नाना्यँऽमरोक्तोः. महयाश्चवल्वाक्य।दिख'वादाञ् 

^माहिष्योऽयं लनरिययोः ̀ चत्तायाशद्यो : सूतः” सत्यम 

रोक्तौ अर्या द्रजातख चत्त त्वोक्तावपि तत्र अब्यां खा- 
भिनौ योम्यत्वात्तबर चनिया, तेन न पूव्वीपरबिरोध दति 

भालतदी ज्षितव्याख्या । श्नतयव मेदिन्याम् "चता शद्र्- ` 

वियाजे प्रतौहारे च सारथौ | ` भजिषय्रातनयेऽपि 

द्याच्धियुक्रवेषसोः एमान्"। तस्व इत्तिमा इ. मदुः“चच्नय 

एक्रसानां तु बिलौकोबधबन्वनम्” | तत्न दासौोपुत् “ततः 

प्रीतमनाः चत्ता (विदुरः) ्तराष्ट' विशाम्पते ! । 

उवाच दिष्टया कुरवोवङ्गन्त. इति विस्तः) चित्र 

बीर्यस्तु ष्टपो निशम्य किडुरसयं तत्'” भा०खआ,२.०अ०| 

विद्रसयरं दासौपुल्त्व' विदुर न्ट वच्छते “ततोऽप्यत् 
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विद्र दं मारादभ्यायान्ः सयसन्धः स॒ राजा | 

अथात्रपीत् श्वातरं भीमसेनं किलु नत्ता वच्छते न 

५^तत द्वास्यः 

प्रविद्धं य् पकम «ततो टो मत्शराजः क्षलार- 
लिदमत्रवीत् 

जगत्" इति च भा.वि.६८्च.। सारथौ ` “जान इुतिङ- 

पोत्रायण उपगुखराव सह सजिदान एव च्ततार- 

सनेत्य १" भार व ५अ. | इ ःस्वे। 

99 ८६ ्त्तार' कृरुराजम्त, शनेः कगासुपा- 

वाच” ५सन्ह च्षलान्वितरु नाविद्मि^त" "सह च्षत्ता- 

$विद्मि^त'” च द्धा उपर | रकोषाध्यक्ते च “अय 

चत्ता पलागतीमभिमेथति'" श्त बा १३।१।२।८ 

५च्ततासच्धिधितः कोषाध्यक्तः* भा 

[क्न पुन । त्षतस्तरायते त-क ५त° चद्-संभुतौ क्तरि त्र 

` वा अद्ध चा०। \च्तिये “यख व्रह्म च च्षचत' च उने भवति 

च्राद्नः'“खुतिः“"यव् न्ध च च्छत्र सम्यद्नौ चरतः सह” 

यज्०२०।२५।८.ज्च्चं च तयजातिः? बेददो° “तात् किन 
"त्रायते इ्युसः त्तस्य शब्टोशवनेषु ददः ° रध्: | ल 

मल्लि" “णु सायाभिति घातोः रुम्पदादित्वात् किप् 

गन।दीनाभिति वक्तय।द्नुनासिक्रनोप ठुगागने च 

दित दप सिद्धम् षतः न शात् नायते इति च्चः 

पोति योगविभागात् कः | ताभरेतां व्य् तृप्तिः कनि 

रधेतोऽनुक्रामति च्षतादियादिना। उदयः उन्नतः 

च्तच्रख चच्नगर्थद्य वाचकः शब्द्: चकल्रण््द स्यथः 

त्ततात् व्ावते दि ब्य् नूत्या भुवोषु ष्टः किल 

प्रसिडः खल् नाश्वकग्णादिवत् केवलद्टः {न्तुपड़जा- 

दिवत् योगद्टः"।. “नाब्रह्म च्च रन्न ति नाचच्न' बह्म 

ब ते । बरह्म चचश्च स दुक्तमि हान च वदते” मतः । 
द्यते स'भश्वियते रात्ता, चद-कम्प्(ण त्र | रराद "चत्त 

वाण प्रपद््ते योरा प्रषद्रते चच राद्म् 

त° ब्रा" ।२२ । चत्र कम्मं खण । तत्कस्म ि» 
““चाच्नं दिजलवज्च परस्पराथेम् "भट्टिः तसे दमख् ¡ चता 

ततसम्बन्धिनि लि “चाचतः कम्पं स्वभावजम्"गोताः 

शउट्के ४घने च निष० ५देहे उशादिको* नगरे नर 

राज्ञनि° 

च्तच्रक दन् नर ६त । ^“णौयं' तोजोष्टतिदान््यम् युद्धं॑चा- 

-पयंपलायनम् । दानमीश्वरमावद्र लतकम््ं खभावजम्” 

मोतोक्तो कम्मं भेदे । अवर क्ात्त' कम्मोणति वा पाठः 
~) ५१ स 

चछ्तच्धर्य ए" ६त० | खूटयाुक्ो च्य धमाभेदे। 

यथाह हारीतः 

५९१ 

चतत 
“राज्यस्थः चनियञ्चापि प्रजा धम्पे^ण पालयन् ) कुया 

दध्ययनं स यगयजे हयन्नान् यथादिधि । दव्यादानं हि- 

जातिभ्योधम्ब बु इिसमन्वित ६ | स्वभाग्यानरत नियः 
षड् भागाद्ः सद्ा न्धः | नी तशास्त्रा्कुशलः सन्ध 
विखनहतत्तवित् । देवब्राह्मणभक्र्च पिकाययं परस्तथा । 

धम्पोण यजन" कां मधर्म्गपरउजनस् । उत्तमां गति- 
साभरोति कचत्तियोऽघयेवमाचरत्” । 

“व्रौखि राजन्यख्ाध्ययनं शस्त्रेण च प्रजापालनं 

स्व धमस्तन जोवेत्"व शः । पद्ध पु स्वगं खण्डे २६अ० 

““्च््रियस्याप यो धन्त" ते वच्छामि पायव }| द 

द्याद्राला न याचेत यज्ञत न च याजयेत् | नाध्याप- 

येद्धोयीत प्रजाञ्च परिपालयेत् । निन्योद्युक्तो दद्यु 

वधे रणे कुयात् पराक्रमम् । येतु क्रत॒भिरीजानाः चखुत- 

वनश्च पाथिवाः। ये त॒ युङकं विज्ञतारस्ते तु लोक- 

जितो न्टपाः।. चअविक्ततश्रीरो हि रसंगरादुयो निव- 
[म € +. 

` ते । त्च्ियख त॒ तत् कम्म नोभयत्र यशःप्रदम् । च्- 

चियाखामयं ध्म निर्थैगो रूनिभिः परः। नाख 

क्यतसं किर्िद्रान्नो दख्य्.विनिह्धात् । दानम॑ध्ययनं 

यन्नो रान्नां च्रे योऽभिषौीयते | तस्माद्रान्ना मह्धाराज ! 

योडव्य' धम्मं शोचिना | प्रजाः स्वेघ चच धम्मो स्था- 

पवेत महोपतिः । धन्य प्यव छि कमर्ण कारयेत् 

सत प्रजाः । परगां स्तिमाग्नंनि च्पतः पररिपाल- 

नात् । क्र याँदन्यच्च वा कुथां ङ्गलो राजन्य उच्यते । 
राजन्यानां करादान" विना वैवाकश्च यः| म्रतिमरद्धः 

स निन्दयोऽन परत्र चाद्वखप्रद्ः | युद्धे पलायनद्धौव तथा 

कातरताऽयेष 1 च्यपालन' प्रजानाञ्च दाने घर विर- 

क्तता । अनवेक्ता खरादख ब्राद्भग्ानामनाद्रः| अमा- 

त्यानामसन््नानस्ते षां कम्प नयेच्च णस् । सष्टयानाञ्च परी- 

हासो निण््धि' च्च्चजननाम् | राजन्यस्तु महाराज) 

यथा च्चेभमवाप्र,यात् । तत् ण्टण्ष्व तवा ख्याखे धर्मम स- 

प्रहततूपरः | बेदानधोत्य धम्पण राजशाख््ाखि चा- 

नघ || सतानादीनि क्ण ठत्वा सोभ निषेय च| 

पालयित्वा प्रजाः सव्वं ध्न जयतां पर । राजस् 

याश्वनेधादीन् भखानन्यां स्यैव च । आहृत्य च वथा 

पाठः विप्रेभ्यो दत्तद््वणः | सयान विजय प्राप् 

तथालपः यदि वा बड | स्थाप यत्वा प्रजापाल्न पन्त 

राच्ये च पाथिवः | खन्यगोत्र प्रशस्तः वा च्षच्िय' 

च््ियभेभ | । अद्ध यत्वा पितन् सम्यक् पितृयन्ने यथा- 



चतत् 
रिद | देवान् यन्नेषोन् बेदैरद्धंयित्वा प्रयत्नतः) 

अन्तकाले च सम्प्ाप्रे यः इच्छ दाचरमान्तरम् । सोऽनुप्या- 

आभान.राजन् ! गत्वा सिद्धिमवाप्र यात् | राजपित्वेन रा- 

न्नेन्ट । सच्च चय्यौध्वसेवया । खपेनम्ट हधम्पीऽपि चरेच्जी- 

िनकाम्यया | न चनद्धाठकं. कम्प लया णां भिद् च्ि्णम् | 
चतुथं राजगाहूल ! णाड्धराश्रमवासिनास् | बाह्भायत्त' 

च च्रथेमानवानां लोकच्रेठ धम्म मासेवमानेः। सव्ये" 

धीः सं पधम्प्रीत्त याणां रान्नो धमा दति बेदात् 

श्ररणोनि } एवं धर्म््ा (जषम्पो घ ख्वान् सव्वावस्य सं 

प्रलोनाच्निबोक | अन्य्रमानल्पफलात् वर्दात्ि धम्म्ान- 

न्यान् केदविदोमदुष्ः: । महाचरमः बकल्याशद्पः 

चाचः धर्म" नेतर प्राङ्धराग्याः | सव्व धर्माः; राजघमं - 
नक्त: दाष बन्ध {लवे “ह्ययं 

तन्नवन्धु एगचत्त, रषं बन्बु रबा । $ लिये नाद्धं ज्ञ- प्रधानाः सव्यः धर्माः पालमानाश्र्न्ति। सत्यं त्यागो 

राजधम्मे'घ राज सख्याग धम्बद्वा्धरयरं पृराणस् । 
6 

सव्ले ्रयौदस्डनोतौ चतायां, सव्ये धम्म्ः प्रचयेयु- 

व्विरुड़ाः | से" धम््शचाचरमायां चताः ख,: चाच ` 

त्यक्तो राजधन्मे पराणे । स्वे. तागा राजञषम्पोष 

चोक्ताः सदा विद्या राजधघम्म्'्, युक्ताः । सवे लोका 

राज्ये प्रविष्टा यथा जोवाः प्राशतेर्बध्यसानाः। 

म्यं खुतानाखूपपीडनाय एवं धम्प्ौः राजघम्विखक्ताः। 

दातुराश्रम्यधन्म्खच यतिधर्मं प्राथिंव ! | लोञवेदो- 

्राद्ौव च्चाच्रे धमो सप्रहहिताः। सवौ लेतानि 

चमांण त्ताच्त्रे राजन्यसरम ! । प्रतदुच्च' बह्हारः 

ध्माखमवासिनाम् | चलाते योव {ह धर्मेण प्रत्त 

क्रियते न्ध्य ! | दिजाद्ुनं चच्चिधाणां तया. नाराय- 

श्नम् | राज्यानां पालनञ्चव रण्ये निभेयता 

तथा । नित्य दानः ब्राह्मखेभ्यः शरणागतरच्छणम् । 

रवुः प्रजाना दुःखिनां परिपालनम् । शस्त,- 

स्ताणाञ्च नेप गयः - रथो श्यं तयेव च } तपश्च 

धम कत्य यलतः कुरूनै खदा । पर्ति नोतिच्ास्त ̀ 

नित्यञ्च परिपालयेत् । सनामध्यं वासयेचच नित सद्भिश्च 

हसयश्चरयपादातः सेनाङ्नञ्च चतुटयम् | 

नितव्रः यणस्लो च प्रतापवान । 

सयुतः। 

पालयेत् यल्लतो 

रयोऽरिमन्तरितद्यौव दनेनाभिख्खो भवेत् | रथेयो 

वा तग्रजत् प्राखान् तद्ध खगो यशस्करः” । विस्तरस्तु 

भा शार राजधम्ब्े 

तचव्रन््रन् प* नङपभ्वातुरनेनसोवंग्य संकनेः पते ष्ट 

खनेदे। रंलनेरपि भम्र्ा चतृधम्मां महायशाः! 

[२२९० ] च्च 

अनेनसः समाख्याताः चद मे श्टण्” हरिव 
२९ अर 

चत्त ख ।. धम्म । रर्चाति यख ॒धम्मोप् युद्धादौ । चत्त, 
नतसम्बन्धो धम्म यस अनिच समा० । रे्त्तियघमं- 
युते । “शास्त खाभिरुखोयस्तु बध्यते चलधम्ं खाः" मनुः 

त्त्नघछति ए*रतभ दे "चतत टिः" तडुभयत णके निटोमच्यो-. 
-ति्ोमा"कात्या° चौ ०१५।६१।२४।२५।..तनोमाङान्ते आव 
यास् चन्तष्टतिसंन्नः करठुभ वति । कव्यं न्ति एके उप 
रिष्टात् #॥ अत्र च वश।खामावासुयां पशुबन्धो, क्यौ क~ 

सासपौ यससयरां केशवपनोयः, शआाघाद्धां न्य् षि 
रावः, च्राङप्यां चत्त ्टतिः'" भाद्रपदाश्ुजयो स्तिः ोमः- 

चौ तोमौ, कार्तिक्यां सौत्राम्ोति” ककः | 

लं षेत् चत्तबन्धु मनामयम्") “आ हःविंथात् च । 

त्त बन्वोरा उतुरिशते{शः'' मुः । चत्त ख बन्ध् रिव ॥ 
चन्ति यर॑ल्ये अपज्टचत्िये । ““चत्तबन्व् :.स चानार्य 
रामः परमदु््निः'' रामा० ल. ३२अ० 

तच्रभृत् ए" चते विभक्ति शट-किप् । लन्तियभरणज्त रि 
ऋअग्निभेदे । ` “अग्नर््रह्ारानग्निः अर्भ्यत्”” आश्वन््रौः० 

४।१।२२] " विराङ्ग्ने चष्टदा दिह"? यज्ु^ २७।७) 

चत्त भतत व्यत्य नास्यख मतुप् मख वः। चन वत् तद्व | 

च्च्चअनि स चत्त, वनति “खन्द्खि वनघनरच्तिमन्वासु" 

पा क्मगय्.प प्ये द्न् । {चत्त जातिभागिनि। “नद्ध 
वनि त्वा च्ःवनि रामस्तोषर्याति” यजु २७] षां ख 

लुगिति" पा-खव॑त्र अमो लक । कचित् कम्मं खि वाच्ये 
ऽपि इनि। र्चत्तष्यव्य 'शूवमसि शिवी टः 
जह्धनि त्वा चषतवनिः'" यज्^ १।१७। “च्रे य वन्यते 
षुरोडाशनिष्यत्त्यषं ̀  च्नवनि '' बेददी° 

च्च विद्या स्त्री ६त०। ध्वे । त्य व्याख्यानः कग॒यन7०. 

चण् 1 च्दात्तद्य १तखाव्याख्याने सन्ध तां वेत्ति अ- 
धौते वा ऋण । ^“विद्यालक्णक्रल्पाननाञ्धे ति वज्ञव्यम् 
वात्ति ° विद्यान्ततवेन ठचि प्राप्ने “` अङ्न्तत ध्म विपूर्व 

विद्यान्नाच्ने ति? वान्ति ठञो निेधात् न ठज्ञ। चात्त- 

बेद्य तदद्याध्ये तरि तदत्तरि च न्नि° | 

च््रतच्त ए, चतरः च्ततरेविशेषनामा च्चः । छचकुन्दाख्ये 

श्े राजनि° तस छचङ्गन्दलत्त नामञन्तात्तथातवम् । 
त्त चष्ठद ए०आयुग्बे इद्यन नामान्तरके पभेदे “ चतधा न् 

न्द् दष्म् | अनेनसः समाष्याता ज्चदङ्ख भे ष्टण । 

("4 क । 



श्च 

च तद्वातमजम्तत्र सृहालोऽथः महायशाः? रिवं०२९ अ° 

च्जत्रवरघ अयत्न | “यः पुद्रवस पुत्र ऋयुस्तखयाभव- 

म् छेताः। नङ्क षन छइ अ जराभचच बीर्यवान् | 

अनेना इति राजेन्द्र ! ष्टण चत्त धोन्वयम् । चत्त 

ख्तग्यासन सहोतरखयाद्मजास्त्रयः” भाग ९।१७ ९ 

चतष इडः 
मक मनो". शेपुनभेदे “नयोदर्स्य. युलास्ते विन्ने- 

यास्तु रुचेः छता: । चित्रसेनो विचित्रञ्च नाभोधम्रं 
भृतोषटतिः | . सनेवः चतध सुतप.निभेये इदः” 

रिव" ऽच्० 

सच्रसव घु" ६त° | चत्त यकत्तध्ये यन्नभेदे 

चच.न्तकं प° ६ैत+ । परशुरामे “चसान्तकसाभिभवेन 
च"भद्टः ६त°। च्ततान्तकारिन् अपव “महानन्द्तः 

शद्रा गरभोङ्भवोऽतिलुच्धः परशुराम इव अपरोऽ{खलच्त- 

्.न्तक्ारौ भविता ततः प्रष्छति शद्रा भूपाला मविष्य- 

न्ति शुर त° विष्णपु* 8 

प्षल्िय इख्त्रौ च्रे राष्ठ साध् ताप्य जानौ वा षः। 

१नाह्मखाननरवे अमरः ठाप॒ | “्ध्पायां ग्टपरुस- 

गात् प्रकन्रात् गूढजातकः।' सोऽपि चक्तिय णव 

सादभिषेके च वल्जिःतः” उशनसोक्तं न्पःत् खपरणौ- 

तायां चत्तियजातिस्तियां गृढोत्पन्ने पूवे च" । पार 

खक्रोषस्तु जाताकेप ऋपत्यमाल्रे इञ्। त्तानि च्- 

जातेरपत्यमाले पुतो स्तियां वाङ । खाये क| 

तला स्लियां टापि यपूवंत्वात् वाचयत इत्वम् । 

चशियथिका चिका | ततो भावे त्व ्ता्नियत्व 

लभ तल् च्च्ियता स्तौ तङ्धावे। तब्राह्मणत्कपत् 

च्च ियत्वख जातपिेषत्वेऽपि गुणविशेषेण श्खद्रसखयापि 

.त्रच्िवत्वाद् भवति| “द्वोनौ हि जातख मद् 

यख्धानलुतिषठतः | वैश्वत्वं लभति बरह्मन । ऋच्ियत्व 

तथेव च | चावे वत्तमानख ब्राह्टमभिजायते" भार 

वऽ २११ ० | सट्गुणाच्च तनरैदोक्ताः | शशद्रष्योति 

कम्मण ष्टो वैश्यत्वाद् कततुं सदुगुणवन्त' वैश्टतलवादयः 

स्वयमायात्तीति गुणङत एउ वरखछुविभागो न जातिङ्लत 

दूति भावः" नौलक० | तद्ध पली ङोषवा ऋतुक। 

शचवाणो चन््ियौ अमरः ।""यय्यचछ्रयाभ्याम्"वा- 

स्वा्े आनुक ष चेति विर को० | पत्यान्तु डोषे- 

बे क्तम् | जानौ त् योपधत्वाव् न डनष एकन्तु. दाप् । 

श्लिषा चत्त षन्द् चद् | 

[ २३६१] 

र्श्रष्टचल्तिषे व्रयोदश्ख रुचना-. 

चप 

च्च्िध्रहणा प° दक्त्रिय' न्ति अच णत्वम् । परशुरामे । 

शक" न कै क्रियो हरतुल्यपराक्रेसः। विदितः 

ष ! रामस्ते यतस्व योङ्,मच्छसि” भार 2० १७६अ० 

त्त्तिथासन न° ^च्त्ियासन माव्च्छे यत्कत्वा धनवान् 
` भवेत् | केशेन पाट्युगलं बहा तिश दधोखुखः'* रटरया- 

मलोत्ती चअआसनभेरे 

चट् संभतौ पेषर्दे भन्ते च सौ० अन सकर सेट । च्षदते 

चक्चदिर च्त्नः। तद्ययैवादो मदुष्यराज आमतेऽ- 

ग्य्खिन् याहलुच्चाण बा वेचतं वा चद॒न्त एवसेवखा 

शत्" रेत° व्रा १ ।१५“शतं मेषान् इर्ये चचचदानम्" 

कऋ° १।११६।१६।८तख दतं हरां मध्वन्नमन्न' दामे” 

चथ] १०१६।५ 

च्द्मन् न= च्द-भच्चणे-मनिन् । १दके रन्न च निषऽ"दा- 
द हाणो वज्ञमिन्द्रौ गभ्यो चाद्यं व तिग्ममसनाय संग्यत्* 

ऋ०१।१२०४ च्म वाथेषु ततेरौोय उया” ऋ००।६०६।१७ 
चन्त लि च्म-दटच | चमाशीले सरह्िष्णौ अमरः “ये च- 

न्तारो नाभिजलपन्ति चान्यान् ” भाग्०|१०२अ० । 

त्षन्तव्य त्रि° चम- नव्य । १सोटग्ये “तदेतत् च्षत्तव्य' न खल् 

पशुरोषः शटठचितः'> कपू रस्तवः, भावे क्ता कत्तव्य र्त 

सायां न" “च्न्तव्य प्रभुणा नित्यः क्षिपतां काद्िंणा- 

न्टखाम्” । मनुः “सव्वं था वत्तं मानस्य रान्नोहाख हिपैः 

सदा | च्न्तव्यः एत्र "भा ० 8१ 

त्प चप चद्°च्रा०डभगसक, सेट । चपयति ते अचिन्तपत् 

त । क्षप्यास् बभूव स चकार चक्रो |“अरण्ये का-. 

छवत् त्यक्ता च्तपयेयुस्त्यद्हं ततः” मचुः 

त्प हने चरा० इदित् उभ. सकग० सेट् । चम्ययतिते 

ऋचक्तम्पमत् त। चम्पयास् बभूव आस चकार चक्र | 

व्ययं सित् तेन इण अच.म्प-अक्ताम्पि। शसलि ्तम्प" 

चस्प-क्तम्य' चाम्यम्" अदुपधाया अपिवा दीषः। ` 

चप स्तो च° क्षप-किष् । रात्रौ “स चपः परि षस्वजे” 

च०८।४१।२। “च पोरात्रीः भा० “चप उल्ला वरिवद्यन्तु 

देवाः” ६।५२।१५। 
चपप्० च" पकम खि अच । खद्के निष 

त्षपण प्,° चपयति षयरागं च्षप-ललु | बोद्संन्यास्िनि 

दिगम्बरे स्वार्थे क | तथार्थे “एकः क्षपणक | शाकाहत्ती 

तत्र चपणक ! देश शाकाशाः | यत्न अपणक। दश शा- 

काशास्तत्र चपणक | का शाकाशा"उद्ध° “सं पथ नग्नः 

त्पणकमपश्त् भा० खा, ७८६ सज्ञो०५नग्नचपग्क देये 



त्तम 

रजकः कि कटि्यति पञ्च भाषे ल्यट् । रच्तपणे “स- 

जरह्मचारिणेकाहमतोति च्परणं खटतम् "भक्गातोऽन्ट + 

ततमस्वान्ननमया गं लरहम्" मदः कर्तेर ल्यु | 

१ के लि “चरितानि यत्र गयन्ति लोकशथमलंच्चेपणा- 

नि भक्ताः" भागर २।१५।७स्लो° 

छ्षपणौ स्तो च्तग-कम्बणि ल्युट डोप । चेपण्यास् अभरटीो. 

्षपण्य चप-बा० अन्य | अपराधे शब्द्मा० | 

च्लपा स्तगे क्षपयति चेदाम् चप-अच | १रात्रौरहर्टरियां 

अमरः.“ पातमस्काण्डमलोमसं नभः । प्र तज्पं इ 

प्र तेष यल नाघः «दिनि पामध्यगतेष सन्ध्या” रषः । 

त्पाकर पुर पां करोति लट । १ चन्द्र २कपूरे च अमरः 

किप त्षपाछद् यन ।‹^विशद्ाश्सक्र्घटि्ता: क्षपाङ्लतः' "माषः 
५ 

त्षपाचय षस्त" चपावां चरति चर-ट | {रसे “निर्याणे. 

च मत कत्वा निधायासिं चपाचरः'' भा० वर्रटप्खर 

स्तिया ज्ञातिल्यात् ष् । र्राति चरमाते वि° । 
चपाट पु"प्ती° क्पायासटति अट-पचा° अच् | रभते 

“ततः चपाठः पुथुपिङ्गनाचे."भद्धिः स्तयां डेष ॥ 

च्षपानाध ए*६त° । + चन्द्रे २कपूं रे च “चिप्र पानाय. इवा- 

धिदटः'' मावः च्पापत्यादयोऽप्यत्र 

चलम सहने भ्व।दि० आत्मन्सक०्वेट । च्षमते अच्तमिष्ट अक्स्त 

च्तमे च्तान्तः त्ता चिः | चिता न्ता |““इन्दर् त्वा यन्नः 

च्ममाण मानद "कण १०।१.३।३। योनित्य' चमते तात ! 

बडन् लोकान् सं विन्द्ति"'भा०व० १८२५ स्लो । “का- 

पगयात् स।घभावाञ्चं कुन्तो राजन्न चच्त7' भा° चा. 

१५७अ० | “तरे रवेः क्षालयित लमेत कः'' माषः 

कुरुस्व" भीरू ! वत्तभ्योदर् दद्धोऽयि कलमाह" 

द्िः। ण्त् चना “तेजः कसा वानेकान्तम्” माषः 

पदके त॒ नि° चषि च्भिति। श्तिपा 

च्म सहने द्वा परण्सरण्ैट शमादि इरित् । क्ताम्यति 

ऋलतमत् अच्नीत् | चनामकामं चाग्यत् यः लमी"माषः। 

चतम् न° ्षम-ग्रच। युद्ध | 

रणे--काकृतस्य' भीर् ! कः चमः'' भटः 

रशक्तो, “रयितुः सहितः 

च्यात्रकमं 

चयं देस्” रघुः ^ध्ियास्, बालास रतन्तमाद्" 

च मैप $श्तमावति तिर “यतोऽत्र. ईहते, कञ्चित् 

भवतीं वहक्तमाम् ' कुमा० | 

च्मता स्त्रो- "नस्य भावः तल् | 

अधेप्कागनसामय्ये च ‹ शछुतिद्वितीया च मता 

न शिक्घम्" भहूमारिका । 

योग्यतायां, शब्दनि 

[ २२६२ ] चमा 

चमा श्लौ च्म अङ. "नाद्य वाध्यात्मिके चैव दुःखे चौत्मा 

कचित् | न कु्तिन वान्ति साच्तमा.प(रङोन्ति ध 

“खाक्रषोऽमिहतो वापि नाक्रोज्च्र च इन्तिवा। 

च्दुष्ट वाडमनःकायस्तितिक्तोः सा चमा मतेति? चोक्त ` 

लच्तणायाम् तिविचायाम्. वचिन्तषट्तिमेदे, “चाक्र रोऽ 

भिहतो यस्तुनाकोगेच्न हनेट्प । अदु वाडमनोका यै" 
स्तितिक्षशच चमा करत!” मातुद्यो १२० अ° | | 

गशौलः सततं चमायुक्तोदयान्वितः ग्टहस्यः स्यात् 

च्मायुक्तो न ग्टह्य ग्ट भवेत् “लमा दया च 

विन्नानं स्यञ्चैव दमः शमः। ऋध्याक्रनिष्ता {ज्ञानं ` 
क्नानमेतद् ब्राह्णल्णम् । विगहा^तक्रमो हिसाब 

न्धबधात्मनास् { अन्यमन्य स एल्यानां दोषाणां वच्जं न" 

लमा" कूं ०१४अ० । रमूमौ च । अमरः । चान्तौ 
अव्यः जखरा० । पो चाम् चमा सा क्षमि कामा 

इत्यादयोऽपि निषन्चमायां धघवायां “्षाम' तुम्य' इत्ताः 
श्या त्तत्त' मह्ना मनत द्यौ: ऋऽ ४।१७} 1१ “कलछौ- | 

ऋ प्वाञ्जनिमन्त्े जतक्ताः" ४।२२।४ ^“अजोन कलां दा- 

धार शरथिवोम्''ऋ०४।६७।५ "चतां द्सायोण्वर्ीं कः" 

१।१७४।६ “बुद्षो वतेते यन्नभि चाम्" १।१८३।२ 

“दव चना च” ५।५०।२। "चमा मन्दे रपो विचि 
नो अस्तु भेषजम्" अथ ०६।५७।२ “अभिमि विष्यं 

यदस" द. ७।२७।२ ^ श्रत्नरवद्रोषति क्षमि" कन 

४।४३।६। «स परिकरा लक्ता च्छो दिव्” १।१.५।१५. 
"द्यावाच्तामा' ऋ०।९६।५ "तुरगरसयति नौैततौगः' 

च्म" ° र० उक्त शत्रयोदेशाक्त रपादक्े खन्दोभेरे 

“गौ शिवा क्षमा धात्री स्वाहा खधा"'नमोऽसतु ते” 
इत्यक्त दुगीशक्तिभेदे ५राधिकाषषह्र्रीमेदे “ 

पूव्वन्तुत्वं दष्टो गोप्या च चमया सह" “ज्मा दें 

परित्यज्य लच्जलया थिव गत” ब्रह्धवेषु* ब्रह 

तिखं° €अ° । खदिरे राजनिर | 

्षमाज ए° चमातोजायते जन--ड ५व०| {मङ्कले २नरकाढ़रे 

२ 7जातमाने लि* चमाजात।दयो ऽयत्र 4 

च्षमादश ए" मायाः दंश द्व | जिन्नात राज्ञनि 

च्तमापि क्षमं च्षननन्वितं करोति लम--णच सवा, पुक्दी 

ञ्च | च्मापयति ते अ"च(च)चमाप्त् त चमापयाम्- ` 

बभूव मास चकार चक्र } ““तच्चिमित्त ब्राह्मणं चमा- ` 

पयति हेतुबचनोक्तवा" उान्डन्माः। चमापय महाभषग 

ततः. शा भवष्यति? भाग ६४५२ चौर 
५ 

न 



चतय [ २३६२] 

त्ममभिज पुर चतां भुनक्ति भृज-श्रषने किप् । पे “खरः 

वैरिव्च उरसि चमामुजः" मावः । क । तच्भाभजोऽयतर 

्लमावत् निर चमा+ब्रस्यये मतुप मदयवः। नायुक्तं । 

“रुकः क्षमावतां दाघो हितीयोनो पपद्यते | यदेनं चमवा 

युक्तमशक्त' मन्यते जनः" गरूर पु*२१४अ* स्तियां ङीष् 

्तमिट विर चम-तच् | .साठरि सहनशौले अमरः 

तमिन् त्च म-ताच्छोल्ये विचुख । चमाशोले “कामं चा- 

म्यतु यः चभो" मावः ˆखक्ररः मेशगो दचेदच्िणः 

चम्िणां वरः" विष्ण स स्ियां ङोप् । 

छ्य ए० ज्ि-च्ये चि-निवासगयोग भावादो ययाथम् 

अच । लिगँ तगेते नौनिनेदिनां रान्नाम् {अष्टवर्गं 

पचये | अटवगेख । “कषि्ेखि श्पयोदुग' सेतकुञ्जर 

बन्धनम् । धात्वाकरः करादानं सन्यानाञ्च निवेशनम् । 

अष्टवगेः स्मृतो राज्ञाम् "भरतः । “च यस्यानं च टद्धिख 
विवरगो नीतिवेदिनाम्” अमरः | क्षयः अष्टवगे ापचयः 

लद्येवोपचयः द्धिः, स्यानं तद्य उपचयापचयदहोनतया 

स्थितिः" रेप्रलये तेसखिन् स्वेषां ्यात्तथात्वस् । रेपः 

चये सच भावविकारभेद्ः याक्कोक्तः यया 

"षड भाषविक।रा भवन्तीति काष्णांयण्पिः जायते$स्ति 

विपरिखमते वधैतेऽपक्छीयते विनशग्रतीति। जायत 

दूति पूवैमावद्ा दिमाचष्टे नापरभावमाचष्टे न प्रतिषेधति, 

अस्तो त्पच्नख सत्तसयावधारणं, विपरिणमत इत्य 

प्रचवमानखय तत्त दकार, वधेत इति खवाङ्गाभ्य् इव, 

शांयौ गिक्षानां कम्पा वर्धेते विजयेनने{ति वा वेते श 

रौरणेति वा, अपक्तोयत द्ग्यनेनैव व्याखःातः प्रति- 

चों, विनशतीव्यपरभावख्ादिमाच न पुवैभावमाचष्ट 

नः प्रतिषेधति" । ग्ट अमरः ५यच््यरोगे यच्छटोगख 

छयसंन्नाकारणं यथा “क्रियाच्चयकरत्वाञ्च च्य द्व्य् - 

च्यते बधेः। रान्नयन्द्रभसो यद्मादभूेष महामयः । 

तद्मात्तः राजयच्छाति केचिद्ाड्मेनीपणः' घुस्ु° | 

““रक्तपित्तात्भपरेत् कासः कासात् संजायते चयः'› वैद्यकम् 

““राजयच्छपरिहाखिमाययौ” ए पक्रमे “राच्च 

तत् लणमभृत् वात्र" रषः । ६ैरोगमात्रे राजनि, । 

घष्टिव्धन्तर्मेते षरशटितभे वर्ते तज्ञज्ञणं ज्छो०त° भवि०पुर 

“निदिनौ लभति देषि ! सव॑भूतं चराचरम् । देणभङ्गञ्च दः 

भिं ˆ चवे संन्नोयते प्रजा। सौराष्रं भालयेदेरे द्. 

लिखे कङ्कणे तथा | इर्भिक्तं जायते बोरं चये संवतृषरे 

श्रे } । जौदीनमां दाद्याञ्च यशनानमर दातम् । विः 

९७ वा० भाग ३ ५९२ 

च्य 

न्ववायां सौन्धवच्चापि विनश्यति न संशयः। सिंहलो 

मध्यदेशञ्च कालञ्जरप्तयेष च | तये चयन्ति सर्वांखि 

नानथा वरवखिनि ¡"| १ 

ता* व्राह्मणोक्त ट्तोत्स चे रदेवसंषे च यथा 

“रश्डिरसिक्षयाय त्वा कयं जिन्व सविशप्रद्धता इहस्परतये 

स्तुत"ता०ब्र।*«तेतोरोया यां पञ्चमकाण्डो क्ताबराह्म णे रश्लि- 

रिति मन््र.णाम्मदित्यादिष्टटिद्ेतुत्वाभिधानादादिन्यादि- 

परतया रश्सरादिब्दव्याख्य याः तत्त्, बाह्मणखत्तर- 

ल्ोदाहरियते। डेआदि्य! त्व रश्रसिरसि र्म 

खुक्तोऽसि देवा यदित च्वियन्ति निवसन्ति इति स्तोत्र 

स्च; च्यः तद्म थाय तत्सङ्काय ततब्राप्रव॒धेहे 

शादि] त्वां द्रामोति शेषः | तत; त्थं देवसङ्घुञ्जिन्व 

प्रीणय चयशब्द्सख देवपिषयत्व' तेत्तिरीय।स्त. तौयकाख्ड़ा- 
क्तत्राह्मणे समामनन्ति ^रश्सिरसि चयाय त्वा चयं 

लिन्द देवे चय इति'' भा. । ज्योतिषोक्ते 

द्दिसंक्रान्तियुक्त शएक्तप्रतिपद्रद्यमःवखान्ते चान्द्र मासे 

यथाह सिश्शिर 

“खसं करान्निमासोऽधिमासः स्फ्ट सखादुदिंक्रािमासः 

च्याख्यः कदाचित् । च्चयः काति कादिनेवे नान्यतः 

ख्यात् तदा वैमध्ये ऽधिमासहयं च" । 

^्यखित् शशिमासेऽकंसं क न्तिनास्ति सोऽधिमास इति 

प्रसिद्धम् । तया यल मासे संक्रान्तिदयं भवति स च्वय- 

मसो ज्ञेयः| यतः संक्रान्त्य् पल्तिता माखाः। अत 

एक्खिन् मासे सक्र न्तिदये जाते सति मासयुगलं जा- ` 

तम् | स चयमासः कदाचित् कालान्तरे भर्वति । यदा 

भवति तदा कात्तिं काद्य ण्व | तदा चयमासात् पूरे 

भासनयान्तर एकोऽधिमासोऽग्रतद्च मासन्रयान्रितोऽन्य- 

श्वासंक्रान्तिमासः खात् । अलोपपत्तिः। चन्द्रनासप्रमाण- 

मेकोनलिंशत् सावनद्नान्योक्विंशत् घटिकाः पद्चाश्त् 

पलानि २६।२१।५०। तथाकभासश्छि यदिन नि णड विंशति- 

षैटिकाः सप्रट्थपलानि ३०।२६। ७ एतावद्धांट् व९ रविन- 

ध्यग्या राशिं गच्छि । यद्ाकंगतिरेकषषटिः कङ्ास्तद्ा 

सर्दिकोनलिंथता दिने २६।९० राशिं गच्छति । सत 

खान्द्रमासादस्मो.कमासस्तदा सात् | एवं रप्मास्ख 

परमाल्पता २६।२०।४० | सा यैकष{ट मातर दिकाद्लिये- 

ऽकस्य | स ईट्थोऽ ल्पोऽकमासो यदा चन्द्रमाश 

नल्मखयानःपाती भवति तदकखिनु मासे संक्रमणदय- 

खपपद्य । ऋत उता" चयः काति कादितरेय इवि । पू 



तय { २२६४ ] 

किल भादरपदेऽकंसंक्रान्तिजाता ततोऽकं मतेरधिकत्वान््ार्म- 

शोणौ दिसंक्रान्तिः} ततः चुनर्गतेरखखत्वाञ्च तोऽप्यसंक्रान्ति- 

भेवति । तनो वषमध्ये ऽधिमासहयमित्य पपन्नम्'"प्रमिता० 

मेषादिषु शव्य ख गतिभेदात् भोगकालसावनद्नादिक 

मेढ |नि|क सिक | त॒ | || मङ्ग [मौ 

१०| ३१ | ३१/११ | ३१| ३० | २९ | २९२९ २६।२९.।१. 
५५| २४| ३७२८] २ | २६.| ५७| २७१५ २४४९ |२४ 
९२। ५६ | २२ ।२५। ५२, ४ । २ | ३६। | ०।४२।२१ 

ददान गछकानां प्रत्ययं च्यमाखकालानु गतःगतान् 

कर्तिचिद्गेयति ख" प्रमिता. | 
"गतोऽच्यरद्रनन्द <७४ सिते याञ्कले तिथी १११५ 

भेविष्यत्वथा ङ्गा चर्य: १२५६ । गजादरयुग्निभूमिं १३७८ 

स्तथा प्रायोऽयं कुजेदेन्द् १४१ वः कचिद्गोक्गभिञ्च १६ । 

“स्यटम् । अल्नोषपत्तिः | यदा किलेकविंशतिः शु्धि- 
स्तदा भाद्रपदोऽचिनासः | तस्जिन् जाते कात्तिं कादित्रये 

चयमासः संभाव्यते! साच तयाविध्ां शुङ्धिः कृवेदेनट् 

१४\ वरन्ते कले धुनभवति । किन्तु सलिभागाभिः 

ष्डभिषं टिकाभिरधिका भवति । कद् चिदेकोन विंशत्या 

वद्धैस्ताटश्यौ भवति | तत्र लिभागतेनाभिख्तर्दपवटिका- 

भिरधिक्रा भवति | कुवदेनट् व भ्ल को पिं ्तिवभे भ्यो - 

दिधाग्दा दिरामेः खराभेव भक्ता पव्यादिना लम्ेष्वधि- 

सारुष, शेषरतिधिण्, यन्य प्रथमस्थाने सनशाः षव 

ट्काःच्य्: ६।२.। हितीये विलःव्था्त्हं श १३। 

$. ¦ खत उक्त प्रायोऽयं कुविदन्द वः कचििङ्गोकुमि- 

शेति | प्रागायत्चेत्यथौदुक्त' स्यात्" प्र मला. | 

कालमा. उक्तं सिश्गि वाक्यं व्याख्याय विशेषोऽभिहितः 

“स्फ टनानेन योऽयमसक्रान्नः सुः स्फ टोऽधिमासः तेनव 

स्ञानेन यो हिखंक्रान्तियुक्तः स् चयाख्यः स च कात्तिक 

मागेशीपपौषेषे व्॒रिष्वन्यतमोभवति नान्ये माषादिष 

नवसु ररव धिक्ञयमासयुक्ते वपरे ्षयमासात् पूष निष 

मासेष मध्ये कञिद्धिमासो भवति चयसासादूङ्गंमपि 

भासत्रयमध्ये ऽपरोऽधिमासः | तदेवंविधमेकवभेस्य' सल 

मास्यः चिरेण कालेन यदा कद्ाचिद्ायाति नत्वकावि 

भासवत् एनः एनः चयस; समायाति तच्नतियागमन 

कालः सिडानशिरोमणौ दभितः। “गतोऽ्रद्रीयादि 

(बाक्व प्रायुद कृतम्) यरद्धायमधेः | चतुःसप्रत्यधिकन्- 

त्य 

वथतख'ख्या‡5ॐ; परिमिते ` शाककाले कञिदुक्रमासब्- 

योपेतो वद्वरोगतः। यथोक्तस खा चाच्छ्द्धिनन्द- 

रित्यनेन पदेन विउच्चिता | अञ्वयश्त्वारः अद्रयः 

सप्र नन्दा नव} एतत्'खाल्नवगमक्रा खडा गणकप्र- 

सिद्धता प्रातिलोम्यनः लिखिता यथोक्तसंख्यायां पर्य्यव - . 

खन्ति । तिथोभेरित्यलापि तिथयः पद्धदश शशा णकाद्श्च 
नल गणकतेरङ्कष प्रतिप्रेषु पद्धदशाधिकशतयुकाषहल- 

रुख्या सम्पद्यते । तावद्धःथकव मिते काले, कचिदु- 

छषमासन्रययुतः सवत्र: । अद्धक्त छ यै^रित्यत्राङ्गानिः 
षट् अक्ताणोन्द्रियाण पञ्च यया दादश तत्राङ्कप्रचेपे 
षट् पञ्चाशदधिकशतदयोपेतस इ खूं ख्या सम्पद्यते \. ताव- 

द्विवेतृसरोभिते शककाल ययोक्तमारुवयोपेतः कचिल्य^- 

बतूसरः । तस्य चोदाहरणम् | पूर्ष्वादादहत श्ट्य 

खंवल्यरः प्राचीनोभावो वा संवत्सरः । ततर भा्रपदबद्धला- 

मावाद्ायां कन्यास क्रान्िस्तत ऊद्खं म् असं क्रान्तमेकभाख 
मतोन्य चत्तरयोभांखयोः क्रमेण तुनाटिकसंक्रान्ती 
तन ऊङ्खं मेकद्िन्नेव मासे शएकप्रतिपदि धलुःखक्रान्विः 

ततच्खं' देँ मकर क्रान्तिः । तत ज" कुम्भरसं कान्तिः 

समनन्तरे मासे दर्थे । तत जगं सस'क्रान्तमिासमतो- 

त्योत्तरख्यां शृक्घप्ति पदि भीनस'्रान्िरेवः च रकस्ि- 

स्नव वह्यरे हावसक्रान्तौ मासौ खकोद्धिस क्रान्तिमास इवि 

यथोक्कतमाख्तरय रुम्पद्यते । गजाद्यग्निमूभिरित्यलापि 

गला अष्टौ, अद्रयः सप्त, छग्नवच्यः भूरेका ताद्क- 

प्रेपे सत्यरटसप्नत्यधिकशततयोपे तस इश्छस "ख्या सम्पद्यते | 

तावद्भिगतसरमिते शाककाले कविदुक्तविधः सम्पतते 
वत्सरः । कुषेदेन्द् + रत्यव करकः वेद्ाचत्बारद्न्द् - 

रेकस्तत्राङ्प्रत्तेपणकश्वत्वारिशथट्धिकशतस'ख्या भवति 

एतावद्भिः क चित्पर्रूरच्यमासयोव् वधान भवति 

गोकभिख त्यम नद सकवजितेष॒खरान्ते ए गरयमानेष्वो- 

कारो नयमः सम्पद्यते | कृरेका तलाङ्कप्रत्तेये इति एको- 

नविंशलिर्भवति तादद्धि्वतृचरः कचितपूर्यरयोः चय- 

मासयोव्य वधाननिति | अत्र {इस रान्तियुक्तस्य य 

ब्रन्नायाषटपपन्तिरुच्यते । यदा धदुःस्थे रवौ देत्ति 
स्तदा तस्य सेषा {दस्यव चनेन मार्मशीरषत्व' प्राप्रम् । तथा 

सुति पूर्गादाृते दिनः क्रान्ते मासे धलःस्थे रवौ दरश 

न म्रमाप्रः मकरस्य त॒ रवौ समाप्नः। अतः पौष- 

मासत्व' तख सम्पन्नम् | तथा च मार्गो तन 

लुप्रलात् नख चयमृद्रा दुक्गा। अत॒ रदैकमाम्न- 



चय 

सासित्वादं हसः पापस्य पतिरिति य् त्मत्त्या स॒ एवां 

स्यंतिस ज्ञयापि व्यरबा्धियते | स च व्यवहारो वा्े- 

स्पत्यज्यो{तिय न्य दण्यते “यस्तु भासे न संक्रान्तिः 

ख! क्रान्तिदयमेव वा| ससपा हस्तो सासायधिमासच् 

निन्दितिः” दूति तत्र॒ यमासा चोनोयोऽसंक्रानः 

स संसर्पस्तस्यास'करान्तत्वे ने तराधिमासवत् कर्मानः 

सन् सम्यक् सर्पतीत ससपेः। नख कर्मानडत्वना्चि 

रवं ख्यते “सिनीवालोमतिक्रम्य यदा स' क्रमते रबिः। 

श्वि! रद्कितो मासोहन हेः सवेकम्बं ख "त"! तदपवा- 

दव" सर्य ते । “मारदवयेऽवृदमध्ये त स करान्तिने यदा- 
भवेत् । प्रातस्तनरं पूवः ख्यादधिमासस्तयोत्तरः” दनि सं 

क्रान्तिरहितयोदं योमासयोयेः पूर्ऽस'क्रानः स प्रा 

शतः शुद्धः । कम्पे इत्यथः । व्ञिन्नेवा्थे जावालिः 

“एकज्धि वेव वर्म यदौ भासावधिमासकौ | प्राणतस्ततर प्व £ 

श्यादत्तर स्तु भलिन्ज् चः” इति | अतः स सपत्वं नस्योपप- 

शम् । असं क्रान्तमासद्यमध्यवत्ति नः यमासस्धां इस्य- 

¶तित्वनिसक्तिः पूवेन्ेव दर्थिता। तद्ुन्तर्भावनोऽ 

कंक्रान्तख कालाधिक्यादधिमासत्वम् | त एते ब्रयोऽपि 

च्योतिःशास्तरप्रसिद्धा विवाहादौ निन्दिताः | यथोक्त 

 ब्रकारो णांडस्यतिनाच्नः चवभासदख दितोयसंकरान्तिप्यु- 

्रनामस्वे सति शुद्धमासवत् स्लातन्त््ान्न ूर्वत्तर- 

मासगे षत्वशङ्धावकाशः” । 

ख्छ> चि, पी ताटशमाखत्रयख ' माद्धल्यकम्बर छ 

वच्छतोक्ता यथा 

“ग्ड हभने्यगोदान स्य 7नासनमहो तृरुवम् | न श्यत् 

ख्मासे त संसर्पेऽ'हस्यती तथा'' जरौचिः “यदा चय- 

आसो भवति तदा पूर्वबत्तरावधिमासौ भवतः तत्र पूः 

संसरपः हितीयोऽ"इस्यतिः मासः” वाप्यादिष वव्ञं नये 

¢ श॒त्वश्ज्यसित यौनं नाधिनासते तथा" रध^ चि° । 

अपचये ,५सव॑पारयिव धनान्यपि ज्यम्" माघः" यं 

इृङ्ध्च बणिजा पणानामविजानता'? या० स्स ग्ट 

£ दृध तो$चलमयागमाः"” मावः “च्वेच्छ निरये चेव 

यातनाख् यम्तये'" मतुः | १०नाये “कालेाऽद्धि लोक 

यत प्रत्तः” | “कुलन्तये विनश्यन्ति कुलधम्भाश्च शा- 

शताः" गोता | “अन्वष्टकासु षृ्धौ च गयायां च च्या 

हनि" ० त° भवि* पुर 

च्यद्क्र लि" शयं करोति श-ख । शयकारके । "म्. प- 

खयक्चरः। मा० आर ३६६० शोः 
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त्यज एः चयात् जायते जन--ड | कारभेदे । यथा 

“विषमासाद्यभो ज्या तिव्यवायाद्वं गनिखद्ात् । रख्ि- 

नां शोचतां नण व्यापद ऽग्नौ नरयो-मलाः । कुपिताः 

चयज' कासं क्रय्य“ दे^ ह ्यप्रदम् । स गात््लचज्चरदा- 

भे7हान् प्राणत्तयद्चोपलमभेत कारौ । शुष्यन् विनि 

हीवति दब्बं लस्तु प्रत्तौणमांसो रुधिर सपूयम् । तं खपे 

लिङ्क भ्णदुद्धिकित्य विकि खतन्नाः त्यजं वरदान | 

डत्वमासाद्य भवत्यथो या्यनमाडभिषजस्तु कासम्” 
““चयजे यमासाद्य कत्तव्यो द'ङशोपिधिः? दति च 

सुचतः। चयात् कासः । च्यकासोऽप्यन्र | 

च्यत ए यख त्ये दस्रः व्यश्चधासादिवत् चतुध्यं 

ये &त° । स्थालोदच्चं राजनि 

त्षयथु ए चि-अथुच। कासरोगे हेम । 

्तयनागिनो श्लो चयं रोग नाशयति नश-शिच-खिनि 

ङष् १जोषन्तोडक्चे शब्दमाला । रचयरोगनाशके बि. 

यपत ए० क्ोयते चन्द्रोऽख्िन् चि -अआधारे अच कम्पं. । 

कष्णप्चे । (“चन्द्रडद्धिकरः शुक्तः कष्ण उन्द्र्याककः” 

ख्यो उक्त स्त तथात्वम् । [ दण्यम् । 

त्यमास प° कर्म्म । दिसंक्रान्ते चान्द्रो "मासे यशब्द 

्षयरोग प° चयद्ेतः रोगः । यच्छरोगे “क्रियाश्चयकर- 

त्वाच्च चय इत्यभिधीयते" चश्वतः स विव्यतेऽख्छ इनि । 

सद्रोगयुक्रो ति° “राजद्धा चयरोगो दखधादेषा तख च 

निष्कतिः । गोमू द्हिरय्टमिदाच्नजलवस्प्रदानतः । 

तयेदप्रदानेन ` तिलघेदप्रदानतः | इत्याद्ना ऋरभेग्येव 

यरोगः प्रशाम्यति” शाता. । 

च्षयवायु एर क्षय प्रलयख वायुः} 

नरेतन् च्यवायुकलखान् इति? भ्धिः 

यिन् वि* चयो राजयच्छाऽस्ूचख इमि । !राजयच्छयुक्त 

९चन्द्रमसि पु. चन्द्रख यत्छरोगश्च काशग्पशापात् तत् 

कथा राजयच्छ श्ट टण्या | रान्नखन्द्रमभेयख्मादभृदेष 

महामयः | तच्धात्त' राजयच्छ {त के{चद्ा८ध मेन धिः” 

सच्व° “नग्यामयाव्यपश्ड)रिश्िनिकृषिकुलानि च'” लु, 

“श्विलिकुटि कुले जातां चविणां मलजेश्वर | ” ! भार 

वानु° १०४ । कि- ताच्छील्ये इनि, रेखयशोटे बि* 

“चतु ततृखमटद्धिश्च न चाभूत् ताविव च्वयो'' रः 

त्थिष्ण, लिः चि-बा इष्ण च् । चयथोले “खखेदचयच्थ्, 

मायायशकरद्ध'' भाग° ६।१२।९४ अन्तम तप्ये ऽब । 

प्रलयवायौ “यु्रा- 
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सथ्य तरि° चेतु शक्यः च-शक्यार्ये यत् ` ्यजय्यौ शक्यायै 

पा०जि० | चतु" शत्रये । शब्ट्क° क्तीवोक्तिः प्रामादिको 

चतर सञ्चलने भा" पर०अकण्सेट् । चरति आल्तारोत् । चक्षार 

रितः ्षरन् क्षारः | “यंत इन्द्र) राति च्षरति 

सुन्वतः" ऋ ०८,१२,४ ।“मध श्रन्ति सिन्धवः” मधुरक्तम् । 

““यन्नोऽन्छनेन ्षरति तपः च्षरति कीत्तंनात्'” “इन्द्रि 

याखां हि च सवषां यद्येकं च्रतोन्दरियम् । तेनाख 

रति प्रन्ना” मतुः | ^^त्वतप्रसादान्महदेव | तपोभे 

न क्षरेत वै'” भागव०७०११ सखो आषत्वात् पदव्यययः । 

“अक्वारिघः शरास्छाणि तञ्जि् रच्ःपयोधराः'' भदट्धिः 

ज्वला० क्रः क्षारः। उपधनगंपूर्वस्तु तडुपसर्गद्यीतयाः 

चेशो चलने । आडपूकंकः सिजन्स्तु आ्तारणे ६०२ 

श्° दृण्यम् | सद्धननञ्च मोचनः सूवणं चलनं खन्द्नञ्च 
८८ 

तत्र मोचने सक्र अन्यन अक" | ततर मोचने ` मधु 

च्तरन्ति सिन्धवः''। '्लोतोभिष्तिदण्गजा मद् चरन्तः"? 

किरा । वणे. “(तपः च्रतोत्वादि प्रागुक्तम् । बेरे 

नि तिपि ज्ञरिति। 

ष्र् न° चरति खन्दते खद्चति वा च्षर-जला० वा अच् । 

१जले श्मेचे धु" मेदि. । श्च्ले विर देहे श्दाविमौ 

षरूपौ लोके त्षरद्चन्नर एव च| चरः सवण भूतानि 

कटस्थोऽन्तर उच्यते" गोतोक्तषु ५स्थप्राणिष् तेषं खो- 

पाध्यन्तःकरणचलनेन चौ पाभिकचचनवनत, गत्तथात्वम् 

भा.अनु १७अ* जवानां त्षरणप्रकार उक्तो यथा 

“आआयुःकीत्तिंकराणोह यानि ऊत्यानि सेवते । शरीर- 

सहृणे य्डिस्तेष कोणे सवशः । अायुःच्यपरोतात्मा 

विपरोतानि सेवते । बडवयापत्तंते चाद्य विने प्र् 

परियिते | सत्व" बलञ्च कालञ्च विदित्वा चात्मनस्तथा | 

चऋतिवेलसुपाञ्चाति खविर्ङ्गान्यनात्मवान् । यदाऽयमति- 

कटानि सााय् पनित | अ्यधेमपि धा भुङ्क्त न 

बा मृङ्क् कद्ाचन } दुटाच्नामषपानन्च यद॒न्योन्यविरो- 

पिच । गुरु चाष्यभितं भङनक्र नातिजोरखणेऽपि वां 

पुनः । व्यायाममतिमालञ्च व्यगायद्चोपसेवते । सततं 

कम््रलोभाद्ा प्राप्न वेगं व्धिारयेत् | रबाभियुक्तमन्न 

मा द्वाखप्रञ्च सेवति | अपक्रान्नागते काले खयं दोषान् 

प्रकोपयेत् | स्वदोध्कोपनाद्रोगं भते मरखान्तिकम् | 

अपि वोह्धन्वनाटीन प्रीतानि व्यवद्यति । तद्ध तेः का- 

रयौच्जन्दोः शरीरं च्यवते तदा| ज्यितं च्येवमानं 

वद्ययाउदुपधारय | ऊघ्ना प्रकुपितः काये तौत्रवायुखमो- | 

च्षेय 

स्तिः । शरीौरमदुपयये"व्य सर्वान् प्राणान् रुणद्धि % | 
अव्यथ बलवानृप्ना शरीरे परिकोपिभः । भिनन्ति जीव 
स्थानानि कम्मण विद्धि तत्वतः | ततः सवेद्नो जीवः 

ख्यः प्रच्यवते च्चरात् (द हात्) । थरीर त्यजते जन्तग्ख- 
व्यमानेषु मभ्् छ । वेदनाभिः परीतात्मा तदिद िजसत्तम!। 
जाता मरखरसंविग्नाः सततं सवं जन्तवः | दग्यन्ते सन्त्यज 
न्तञ्च शरीराणि दिजषेभ ! मर्मसंक्रमे चापि कम्पणा- 
मतिसपेणे । ताटशोमेव लभते वेदनां भानवः एनः | 
भिन्नसज्धिरय क दमद्भिः स लभते नरः | यथा पञ्च 

भूतेषु सम्प तत्वं नियच्छति । शेव्यात् प्रकुपितः काये तौ- 
ब्रवायुसमौरितः। यः स पञ्च भूनेष प्राणापाने व्यव- ` 

स्थितः । स गच्छ् छं गो वादः लच्छान्द् क्वा शरीरिणम् । 
शरीरञ्च जहात्यवं निरुच्छसञच टश्यते। स निर्घ्रा 
जिरुूच्छासो निःप्रोको हतचेतनः । ब्रह्मणा सम्परिष्वक्तो 

टत इ्य्च्यते नरः। स्लोतोभिर्थैविजानाति इन्द्रिया 
यान शरीरण्टत् | तेरेव च विजानाति प्राणानाहारस- 

म्यान् । तत्नोव कुरूते काये यः स जोवः सनातनः । 

नया यद्य ्वेदुक्त सुच्धिपाते कचित् कचित् ॥ तत्तन्मम्् 

विजानीहि शासत्रटष्ट' ह तत्तथा | तेष मर््ल भिन्नेषु 

ततः स सरुूदोरयन् | च्याविशयं इदयं जन्तोः सत्त्व- 

ञ्ाख रूहे । ततः सचेतनो जन्तुनभिजानाति 

किञ्चन | तरसा संडतन्नानः संहतेष्वेव मण््ंस | क 

जोषो निरधिष्ठानस्ाल्यते मातरिश्वना. ततः सतं म~ 

₹होच्छासं ष्टशखच्छख्य दारुणम् । निषक्रामन् कम्पयत्याशु 

तच्छरोरमचेतनम् । ख जोषः प्रच्य तः कायात् क्रं भिः 

स्त : समाः | अभितः खौ: शुभैः पुरौ; पापेवाभ्ु- 

पपद्यते । ब्रह्मणा न्ञानसम्यच्चा ययावच्छरुननिच्चयाः । 

दतर कृतपुण्यः वा तं विजानन्ति लन्तणेः। यथाऽन्ध- 

कारे खद्योतं लोयसार ननस्ततः | उच प्न्तः प्रपश्यन्ति 

तथा च ज्ञानच्त्ृषः। पशयरन्ये वविं सिद्धा जीवं दिव्येन 

चच्तृष्ा । च्यवनः जायमानञ्च योनिञ्चाुप्रमेशितम। 

तख स्यानानि दृष्टानि लिग्घानौह शास्तन । कस 

भूभिरियं भमि तिष्टन्ति जन्तवः | ततः शुभाशुभं ठत्वा 

लभते सवं दहनः । इहेवोदधावचान् भोगान पराभवन्ति 

सखकम्पं भिः । इदटवाशुभकम््राणः कर्मं भिनिंरयं गताः। 

अग्गातिरियं कटा यल पचन्ति मानवाः । तस्मात् 

चडलंभो मोच रच्छञ्ा्मा तनोभृथम् । ज्ं न्त॒ जन्तवो 

गत्वा येतु स्ानेष्ववस्िताः । कोत्य मानानि तानह त- 

1 
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तः शचचिगोध मे । तच््रु्ण नेकं बुद्धि' भिन्दथाः 

कम्पा निश्चयम् | तारारूपाणि सरीर यतेत दन्द्रमण्डलम् । 

यत्र विभ्वाजते लोके खभासा श्ट मण्ड लम् | स्थानान्य - 

सानि जानौद्ि जनानां एण कम्मं णाम् । कम्प्र लयाञ 

ते सर्वे चयवन्ते भै पनः पुनः। तत्रापि च विशेषोऽस्ति दिवि 

नोचोञ्धमध्यमः। न च तत्रापि सन्ोषो टद दीप्रवरां 

चचियम् | इत्येता गतयः सवः एय् ते स उदीरिताः 

उपपतिन्तु वरच्या गम॑स्याहमतः परम् | तथा तने 

निगदतः श्टणष्वाव्ितो दज !*। 

११अन्नञाने च “च्रं त्विद्या च ख्टतं तु विद्या" खे ताश्च 

° । १२परभेश्वरे “सदसतक्रमश्वरम्”" विण् स“ । “सवे' 

त्विट् ब्रह्य ति" खुतेस्तख सवेभ्तमयत्वार च त्वस् । 

“काव्यं कारणद््पं तु नश्वरं श्तरङ्च्यते" इत्य रयोः 

१दकार््ंकार्योः । 

्रे(र)ज वि°्र जायते जन--ड वा सप्तम्या लक | मेषजाते 

चरण न° चर भावे च्य,ट् । !खवण्णे २मो चने च “चरणात् 

क णनाहा क्षारः” सखतः ““अङ्कलो चर णसन्नविनेकः | 

कन्तेरि ल्यु । देश्वर शशल ति° | 
च्चरिन् ९० चर द्नि। शवष्मीकाले हेमच | रचरणयुक्त ` 

लि° च्न्ियां डगिप । 

लुल् शोधने वा च" उभग्पच भा पर० सक्ष शेट | -च्ाल- 

यति ते चलति अचिश्तलत् त अक्तालीत् । च्षालयाम् 

बभूव आक चकार श्वक्र चचाल ज्वलः" चलः चालः | 

“नते रवेः चचाल यतु" -्तमेत कः'> मावः । ‹नल्ालित 

मपि द्यः भलिन' अकोः क्रियते '' प्रनो, । 
चालयन्चपि टचा ोददीगेगो निरनति"' ह्सो° । 

भ्वादिस्तु चाले चयने कवि दत भेदः । प्राद्युपमं ¦ 

पूवं स्तत्तदुपशगं योयाथेयुक्र योधने \ “गलाखि व्राससै 

चेय प्रक्षाल्य सल्लिन सा" भा० वि° १७अ* । “हुखं 

पर्तालयेत्ततः” ऋ, तिः। 
9 (6 वव ए*च्-भावादौ अप् । लुते (हाचि) र्राजिकायग (रा. 

दसा) | अमरः | $कासे शब्द्रत्रा° । 

वकं एु* चु-करणे अप् खंन्नायां क | ?राजिकायाम् २अ- 

पामागें इभूताकाचे च राजनि° | [ भारप्र । 

वत् पुण षप करोति क~ किप् । -चुपभदे (सिकनी) 
न जिं ठि 

च्ववय्, एण चु-अय्च । चते (हाचि) । रकासे च भेदि" । 

च्ुतलच्तणं सुख्ते उक्त “घ्राणाद्धिते म्ण संप्रदु्टो य- 

स्यानिलोन्रसिकयया निरेति | कफादुयानतो बहशः सणब्ट् 

< 
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खल" रोगमाड्धः चषथ' विधिन्नाः” । “उद्घाततोयः चब्- 

य॒निरोति" चचतः । चतजशब्द २३५६ ° उदा 

चवपत्रा खलो चः -चुतहेतुः एलः यस्याः । दरोषपुष्ास् राज- 
निश्त््बात्राचये हि क्तं जायते चरपच्नेति वा पाठः। 

चविका स्तो चवः चुतं साश्यतयग्ऽख्यख ठन् | दृहतीभेदे ` 
राजनि । 

त्ता न° चतख कन्म भावो वा-अण । “शौर्यं तेजो 
छतिदाँन्य' युद्धे चाप्यपलायनम् | दानमगिश्वरभावद्च च्ा- 

लं कमं खभावजम्"' गोतोक्तो †£चतियकन्मं खि । त- 

ख्धेदमण् । २तत्सम्बन्धिनि लि° “आत्मकर्म रेड 

-चाद्रोधम्प दव {वतः रषः ॥ । 

ततां समहः अण् | रतत्समे न° “शतं चात 

संग्ट हो तानाम् पुत्राः” शत० ना० १२,४,२,५, ““चत्तारः 

कोषाध्यन्ताः तेषं समहः -चाच्चम्'' भा० | 

चात्ति लि च्न्ाय' जालिभिन्न इज । -चच्रसम्बन्धिचि 

जातौ त॒ च्च््रिय द्र्येव | 

चन्त तरि ल्षम-कत्तरि क्त । !खह्हिष्णौ केचित् प्रोडनेऽ{पि 

सामथ्ये सत तत्प्रतीकारपराङसखे । कम्प ण्यि त्तो । 

श्सोढे। रन्दो निदेतिः चान्ते निभ: कति- 

रेव च । पिस मातुवर्तौ च व्याधाः परशमधास्तिं काः'” 

हरि २१अ० खक्तं सप्रव्याधमध्थं श्व्याधभेदे | ते च 

शते हर शात् क्रमेण स्टगचक्रवाकरद्योनिमाप्नाः त- 

लव तत्कथा । श्वान्ताशब्द परे प्रिया० कर्मधारये न 

शरु"बत् । परमाचान्ा | उत्कर1० चतुर््वी† छ । चान्नोय 

सन्नि तादौ त्वि° । ४कऋधिभेदे ए*। चान्ख गोत्रापत्यम् 

अश्वा फञ् । -चान्पायन तदणिगोलाषन्ये स्तो 

सपन्ति शो स्षम-भावे क्तिन् । चमायाम् सामथ्ये सत्यष्यप- 

कारिणोऽप्यपकाराचिक्रोष्वथाम् । “चान्या शुध्यन्ति 

चिदांसः" मनुः । ““शमोद्मस्तपः शनै चं -चयन्तिराच्ल- 

वभेव च। न्नानं विनज्नानमास्तिञ्य ब्रह्मकम्पं सभावजस्"* 

गीला «शमोद्मस्तपः शौ चं सन्तोषः च्ान्तिराजेवस् | ज्ञानं 

दयाच्य तात्मत्व सन्यञ्च ब्रह्म रच णस्” भाग० ७।११.२२ 

तान्तु ए° तच्म-त॒न् दृदडिश्च\ !चपाथोले उग्यादिकोषः 

श्पितरि धु" सच्तिप्सा° 

षाम लि -चे-कत्तेरिक्त। ्ीरे २अरल्प शब्दरता 

'्तामोविवयेवक्रा्च नसः किञ्चिच्छिनत्यपि" | “च्वामेख 

-कटदुकोछ न मन्द्ाग्निना "दशतः “"न्तामच्छार्यं भङ्रनमधुनद 

यहियोगेन नूनम्" सध्ये ्ञामा चक्रितद्ध{रणीप्रे क्ष्या जजि- 
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सनाभिः" "मेव । अति द् च्छत्वात् परमेश्वरे ˆ“नच्षत्- 

नेभिनं त्तो चमः चामः समो हनः” विष्ण घ" | “क्ता 

सा भिन्दन्तो खरूषोर पयन्” ऋ“ ४।२।१६।२४रायां से 

निव० ।.भावे त्त धच न 

छामन् लि चे-मनिन् । ! च षशोले २४थिव्यां जिष०। “लशा 

च्तामन् सुरुच उष्लो न भानुना?" यज्° १७११०, ५नेन 

इन्दः छवो चाम वद्खन्' "क ̂५,५१,११। हिरण्ययं शङ्खं 

च्ामखि स्वाम्'*९.८५।११ 

्सामवत् चि क्षामं दोष्क्थः साध्यतयाऽख्यद्य मठ्प॒ म 

खवः) १अखग्निभेदे। “ष्ट हद्] हेऽग्नमे चामवते एरो- 

डाशः” कात्या° चरौ । रद्षटमिे स्त । `चाभव्या- 

दिना यदत्कन्सखा एतनापते ! । देवदोषादकरखे जाते 

 दोषकदम्बढे } होमेनेकेन दोषासणां सव्वे^षां ष्वयमा- 

दियत" रएवद्धौ कप्रायचित्ते नानेकदोष्तपरे चामवतोटिः 

सर्व्वत्र इटान्तः* प्रा त°। 

्लामास्य न" च्षामश्च चयस्यास्य' स्थानम् । कुपथ्ये ˆ अपण्य 

सहितः रोम्यः ्ञामाखं परिकोत्तितम्* श् च| चम- 

द्य्िति वा पाट एषो. । 
ति य 

चार लि.लर-ज्वना्वा ख । १्रणशोले । २लवणरसेरेधृनने 

४लवणे५ भक्मनि च प.नेद५ १ हेमण्ैटङ्कणे ऽरजिं- 

कातरे पु. राजनि. । अविडलव्रखे स्ववच्चारे च 

न लिका० | चक्रद्तोक्तो €भख्मनमेदजाते खौ षधमेदे यथा 

"प्रस्तो ऽ हति नत्वत्र कलतमद्ः नपूष्बं कम् । कालक 

कमाहूय द्गध्वा भख समाहरेत् | ्ादृकल्त्वे कमादाय 

जनद्रोणे पचद्धिषक । चतुभागावशिष्टन यक्छपूतेन वा- 

र्वि । शङ्खचणश्य कड्वं प्रक्िय विप्च् पुनः। 

शनेःयनेरटंद्ावम्नौ यावत् सान्दरतनुभवेत् | सजिंकाय- 

वशकाभ्यां शुर्ठो मरिच^पमलो । वचा चातिदिषा चेव 

चिङ्गचित्र ्योस्तया । एषां च् णनि निक्षि एवो ना- 

मां यकम् | दव्य संवद्ितञ्चुप स्थापतरेदायत्ते षरे । 

एप्र वद्धिसमः चारः कोल्िदः काश्यपादिभिः| तोये 

कालकमुष्ककयस्य विपिच्ु्)दकं षड् गुणे पात्रे लोह 

मये दे विपुनभोदन्यां भनधट्यन् | दगध्वा्नौ ब्ध- 

शङ्खनाभिशक्लान् पूतापशेमे च्पेत् यटोरख्ड़जना- 

नमेण दहति ज्ञारो वरो वाकथतात् । प्रायस्तिमायश्रि- 

रे ऽकिचन्छमेन्यरक्तता | संजायते तदा क्ञाव्य' चा- 

राश्भो यादुभिष्यते। त्थं खाटमक्ेन षोडश्भवेनांथेन 

संय [हितो मध्यः शष्ठ दति क्रमे विहतः भ्रारो- 

दकाच्छङ्ककः | येऽतिष्न्द्रौ नानत: क्तारपाक् उदा- 

तः । इ्मामकादौ निदः चारोऽयं पएतिक्षारणः | 

षानोयो यस्तु युलमादौ तं वारानेक्िथ'तम् । कलाव 

येत् ष्ड ये तोये केचिदा खत चे" । 
यवच्लारादिषिशेषगुखाः स्ते उक्ता यथा 

यवक्तारसजिकाच्तारपाकिमटड्खश्चाराः। यलमार्प- 
हणोद्ोघशकेराप्सविनाशनाः | क्लारासतु पाचनाः सदै 
रक्त पित्तकराः स्डनाः | ज्ञेयौ वद्धिषमौ लारौ सर्जिका- 

यावच्कजौ | शकर प्रविबन्वारोयुल् मसो विना शनौ ॥ 

उष्णोऽनिलन्नः प्रह्णदरो ऊषन्तारो बलापह्ः | मेदोघ्नः 

पाज्िमिः चारो मतृवस्तिपिशोधनः। विून्तथोऽनिल- 

करः स ्रन्नः पित्तदरूषखः। ्ग्निदो्रिकरस्तो च्छट ङ्ख; 

चार उच्यते” मेदिन्य् क्र मख च शुष्ककदलीत्वमाद्भिख 

तद्ध रजक वस्त्र योधकटरव्यम् ।“यथा चारोद् चख्डनिर्न- 

द्नाभिवांखांसि शदधिङपयन्ति'" प्रा त° डारौतः । काल- 

भेदे वस्ने च्चारयोजननिषेधमाद् इटतिः “हाट्ष्ां ४ 

योरन्ते संक्रान्त्यां च्राद्ववासरे । दक म पौडःत्तव्र न 

च क्षारेण योजवेत्" | ततः उट*८,* तुरथ्यां ढ। 

्लारीय तत्मचलटदेथादौ लिर 

सछारक ए. चर-खल. | १अचिरजाति फठे (उ 7) चम - 

रः | रेप-चमोनादिपिव्के (खाचा) मेद | च्षारत्य 

तव्योजनाय साध् कन् । रजके शब्द्मा* । 

च्षारगुड ए" ्ारण पक, गुडः ा० त° । चर्द्, उक्त 

्ारपकं गुडभदे यका 

“पञ्च लं च विक्लामक मल थताकरोम् । दन्तौ चिलक> 

मास्फोतां रासां पाञां छधां श्ठोम् । एव ग्द्श्यलान् 

भागान् दग्ध्वा भख समावपेत् । तिःसप्रलतवत्तद्ख ज- 

लदरोखेन गालयेत् | तद्रसं साधयेद्र्कै चतुग †गावगेषि- 

तस् । ततो गुड्तललां दत्त्वा चाधयेन्मृदुनाग्निना | सिद्ध" 

गुड्न्त॒ विन्ञाय चूस्पनोमानि दापयेत् । दिकालौं दि- 

ककल्यौ यच्चारः समां वचाम् | एतत् पञ्चपला मामः: 

शक् पञ्च पलानि च । हरत लिक्टुक सजिकां 

चित्नकां वचाम् | हिडग्बस्बरवेतसाभ्याञ्च द्वो पले बल. 

दापयेत् । चऋच्छप्रसाखां गुटिकां रत्वा खादेद्यथाबकम् । 

यजं रयव्ये ष जसे शन्दोपयत्यपि । भृक्त' मुक्त 

जोव्यौत पाण्डत्वमपक्णेति। ङौहाथेःखयथश्चोव कञे्न- 

काखपररोचकम् | मन्द्] म्निविषमाम्नोनां कफे कथ्छोरञ्धि 

सिते । कष्ठानि च प्रषेङषांः चुखमद्भाघु नियन्ति । ̀ 
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ख्यातः चारगुडधो द्योष रोगवुक्ग प्रयोजयेत्'› । 

[रते न° चक्र^उक्र कथं गरलनिवारके १पकते लभेदे यथा 

“बालम्लकशुगढोनां च्चारो चिक्र सनागरम् | शतपु- 

ष्मवचाखषकं दारुशिसुरसाञ्मनम् । सौवद्धंलं यव्च्तारः 

सजिकोद्भदरेन्धवम् । भजे मन्थिगिड सस्त मधुशुक्त 

चतनुणम् । माद॒लृङ्करखचंय कदल्या रस एव च । 
सेलमेभि्िपक्तव्यः कणशलहरं परम् | बाधि्यं कथं 

नादश्च पूयच्लावञ्च दार्थः । पूरणादस्य सै न्ख क्रिमयः 

कर्यसंचिताः | चिय' विनाशं गच्छन्ति ऊष्णात्रे वद्य 

शासनात् । चारतेलमिदं श्रेषटं इखदन्नामयापडहम् । 
सधप्रधानं शक्तन्त॒ मधृक्त तथोघरम् । जन्बोरख फल- 

रशं पिप्मलीमृलखंयुतम् । सपुभाखड जिजिचिष्य धान्य 

राशौ निधापयेत् । भासन तव्जातरसं मधृशुक्तखदाह- 

तस" .। गारे १६८०अ* इत्यमेव । तनोत निर्लोभता - 

दिषाधने रतेलमेदे च यथा 

 पक्तिम्ब् ऊशद्खानां -दीषडन्तात् शशष्ककात् । दग्ध्वा 

त्वार षमादाय खरमृनेख गालयेत् । चाराष्टमागं वि- 
न # देयं ॐ ‡ 

परचेत् तेव साधेयं बघः। पदनन्तःपुरे देयं तेर माले - 

च गूजितस् | विन्द्टेक) पतेय तत॒ रौनापुनभेवः । 

सटनादिव्रणे देवमश्विभ्याञ्च विनिभ्वितम् | अथेखां कृ- 

रोगाणां पामाददर विच्खिंकाम् । चारतलमिदं चरेष्डं 

सेकु दहरं परम्” 

सार्य व° त° "शाल्निंकञ्च यवचार' टङ्णक्चारणव च 
च्ारत्रयञ्च लिच्तारस् कारल्मिवयमेव च' राजनि । 

उक्तो सारद्रव्यवये [ राजनि 

चारदला स्तने च्ारोदनेऽग्याः | चिङ्गोशाके कद्रवास्त्के 

रदशर न° &° ) “थिस् मनक्यनागचृक्रिका चिलका- 

दक रूनिम्बसं अवैः। श्शुगेखरिकमोचिशोद्गवेः ल्ारपूव- 

दशकं प्रकरोत्तिंतम्* राजनि" उक्तो दथविधन्लारद्रव्ये 

शारदे पुर च्तारप्रधानोरेशः था० त° | .त्षारप्रधाने देजे 

` “जोवनं जवनं. हन्ति प्राणान् न्ति समीरणः | 

किभाचर्थैः च्ारदेशे प्राणदा यमदूतिका" उङ्गटः 

सारद्र पूर चारप्रधानोद्र:। षण्टापादलिटक्े रलमा० 

च्ारनटौो न्तो चारपरघाना नदो | नरक्पिेषसय नदीभेदे 

श्लारपत्र पु*चारः पे ऽख । वासत.कथाके राजनिश्वा कप् | 

तनाय हेमचर 

श्वारपाकप्° छडोक्ते शारद्य पाकमेरे तव चार 
भेदस्य गुखप्रयोग्रादिकमङ्घा तत् पाकविभिखश्क्रो यधा 

त्तर 

“खधातः च्ारपाकविधिमध्याय व्याख्यास्यामः } शस्ता 

चुशखेभ्यः चारः प्रधानतमग्के दाभे दलेखकर णा च्त्िदोष- 

हवल्वादिगेषक्रियावचाराद्ध | तब चरणात् च्णनाहा 

च्चारः | नानौष्सिसमवायाच्निदोष्न्नः शक् लात्सौस्यस्तख 

सौम्यखापि सतो दहनपचनदारणा(द्शक्तरविर्ङ्गा स 

खल्वाग्ने यौषधिगभष्यडत्वःत् कटक खन्स्तोच्छः पा- 

नो विलयनः शोतनो रोपः शोषणः स्तम्भनो सेखनः 

छम्याजयकपदऽविषरेदस खप्रहन्ता पुःस्सख च।तिरवितः। 

श्च दिविधः\तिसारखोयः पानौयञ्च | तत्र प्रति्चारणीयः 

कञडकिटिभददुक्रिलासमर्डलम गन्द्रानु ददुटद्यनाडो च- 

स्पकौल(तिलकालकुव्यङ्खमशकवाद्यविद्रधिठभिविषाभ ;- 
पदिशगरते सप्रष्ठ च रुखरोगेप॒पजिह्धाभिजिह्ञो पकु- 

शद्नवे दर्भेषु तिर्हष च रोहिणोष्वे तेषु चेवालथस्त्र- 

प्रखिघानङक्तम् । पानोयस्तु गरगुलमोदराग्नि््ूलाजी- 
सारो चकाना हशकराग्सयाभ्बन्तर विद्रचिलिविधार् “सूप 

युज्यते | अद्ितस्तु रक्तपित्तच्चरितपित्तप्रलतिवालदद्ध- 

इबरुभ्वममदमृद ति भिरपरीतेम्धोऽन्ये भ्यदच व बधेभ्यः | त- 
द्धं तरक्तारवदध्वा परिस्ताअयेत्तख उिस्तारोऽन्यतर । सच 

निविधोश्टदुमेष्यस्तीच्छश्च । तं चिकौ्षुः शरदि गिरिखा- 
छल ग्चिरूषोष्य प्रशस्ते ऽहनि प्रशस्तदेथजातभतुपदहत' 

मध्यमवयस' महङ्ान्म“रतसन्ककमधिवाखाषरद : पार 

यित्वाभिमन््यनेन मन्ते ्य । च्य^ग्नवीर् | जामों 1 
माते वीर्यं प्रणयत | इदेव तिढ कलयाण ! मम 
काय्य करिष्यसि । मम काये" ठते पकात् खर्मलो- ` 
क' गृिष्यसि । चे तपुप्मरक्तोपष्यस हस ज्यात् । ख- 
शड्शः प्रकल्ययुथ निर्वाति देशे निचिन' लत्वा शुधाश्- 

केरा प्रलिष्य तलनालेरादीपयेदथोपशाने ऽग्नौ तङ्खब 
छएथगच्ट द्भीयाङ्गखाशकरा च | अथानेनैव विधानेन कुटज - 

पलाशश्च पारिभद्रकदिभोनक्षारग्वधविल्वकाक् ता. 
पामागेपाटलानक्तमालटषकंद् ची चिलकप् तौकेद्रड च्तास्फो- 

ताश्वमारकसप्र कद्ाग्निमन्धान् गुञ्चाखतस्नञ्च कोथातकौः ख 

सलफलपलशाखा दहेत् । ततः च्तारद्रोणसदकद्रोसेः 

भडभिरालोद्य मूलः †ै यथोक्तो रेकवि'श्िवारान पिच्ाव्य- 

अति कटाहे शनं दर्व्या विवञ्कवन् विपचेत् | सयदा 
भवन्यच्छोो रक्रस्तोच्छाः यि च्छल तमादाय मदति वस्त 

परिस व्येतर' शद्टिज्य च पुमरग्नावधिश्रयेत् | तत 

व च चारोद्कात्, कुडवमध्यङ्ध ' वाऽप्रनयेत् | ततः कट- 

शरकेराभखथकंराच्ोरप्राकणङ्कनाभीर् स्नव! ठत्वाऽऽयसे 



चार् 

पाते तसिदधेव चारोदक निभिच्य पिष्टा तेनैव द्दरोखे 

ऽ्टपलस मित शङ्कुनम्यादौनां प्रमणं प्रतिप खत- 

लमप्रमत्त् तसउघड्यन् विपचेत् । ख यथा नातिषन्द्रौ 

नरतिद्ररचच भवति तथा प्रयतेत । खधेनसवगतपाकमव- 

लाय चुगुप्रभायसे कुम्भं संखटृतसखे निदध्यारेष भमध्यनः । 

एष एवाप्रतीवापः पकः संबय् हितो दु; । प्रतिवापे य- 

यालाभं दन्तीद्रवन्ती चिल्रकलाद्ःलकौपूतिकाप्रवालतालपलौ 

विडवचिजाकनकचोरोहिङुवचाविषाः समाः सच्छा च्- 

खाः श क्तिप्रमाणाः प्रतिवापः । ख एव खप्रतिवापः पकः 

-पाक्यस्तच्छस्त धां यथाव्याधिक्लषपयोगः | च्चखव्ले तु 

्वारोदकपावपेदलरचणाथेम् । भवत ्ात्र । लैवातितीच्छो 

ज स्टदुः शुक्तः कच्छणोऽय पिच्छिलः | खभिष्यन्द्ै शिवः 

शोषः चारो ह्यटगुखः खतः । खतिमार्द्वभैत्यौष्णयते- ` 

चष प च्छिलयसरभिं ताः ! सान्द्रताऽपकता हौनद्रव्यता 

दोष उच्यते । तत्र च्तारषाध्यव्यार्धिव्याभित पनेग्य निव 

ऽप्रोपहरखीयोक्तन विधानेनोपस- 

श्म तश्सभ्षारः ततोऽस तमवकाशं निरौच्छावषटव्यावलिख्य 

पिच्छन{यतरा शलरकया चार" पातयित्वा वाक् शतमान 

खपक्िपेत् । तख्न्निपतितं व्याधौ ष्णता दग्धलच्तयम् । 

-लवास्ब्वगेः शमनः सपिद भु कस दुः 4 अथ चेत् स्वि- ` 

रभृलत्वात् क्षार दग्ध च शीयते | ष्ट्मालेपनः तत्र ष- 

ससमवचारयेस् । अम्डकाञ्चिकवोजाजि तिरान्दघुकमे- 

ते देशे ऽसम्बाधे 

ब च | प्रपिष्य समभ्वमानि तेनेवमनुलेषवेत् । तिलकल्कः 
समधृको षताक्तो व्रणरोपः। रसेनाम्डेन तौच्छो न, वी- 

्यष्णोेन च योलितः। आग्ने येनाग्निन्र तुल्यः कथं 

चतारः प्रश्ाम्यति । एवः चेत्मन्यप वद्य! प्रोच्यमान" नि- 

बोध मे। अश्खवजैन् रसान् चारे सकंनेव विभावयेत् । 

कटु कम्तत्र भूयिष्ठो लवणानुरसस्तथा | अम्लेन शह सं- 

युक्तः स तोच्एलवणो रसः । साभ्ये" भजतेऽ्यधे' ती- 

भाव विरुद्धति । माधुय छममाप्रोति वद्र द्धरि- 

वायुतः । तत्न सम्यग्दग्धे विकारोपशमो लाघवमनासा- 

बद । हयेनदग्बे तोदकण्ड जाद्यानि व्याधिषटदिच्च। 

{ २३२७० ] 

अतिद्ग्बे दादपाकरागसावाद्कमटक्लमपिपासासच्छै 

इम््रयां वा च्तारदग्ध्र्न्तु यथादोषं यथाव्याधि 

चोपक्रमेत् । तथा नेतेषु कारङ्ब्याः । तद्यथा इुर्बलवा 

नलस्यविरभोभ्स शं द्गनोद्रिरक्तपिन्तिगभिखय,तमतपरड- 

इच्च रिप्रभसोरःचतच्चोण टन्णा मृच्छ पट् तक्ञीवापटनतोद,- 
श्लष्टयोनयः | तथां मग्रं शिराख्ायुधमन्रीसन्ितस्ा- 

चारा 

स्यिसेवनौगलनाभीन सान्तर थो फु) त ःस्ल्यम। सेथ्. च प्रदे 

शेप्वच्छोच न दद्यादन्यत्र वर्मरोगात् । तत्र क्ारसा- 

ष्येष्ठपि व्याधि, छनगाव्रभस्विरूलिनमद्धह चिणं इृद्- 

यसन्विपोडोपदट्र्त' च्वारो न साधयति" | 

त्तारभ्युमिस्तो चारयुक्ताभूभिः। चाराग्बुधिसमोपस्यभम 

च्षारमध्य पर क्तारोमध्येऽख्य । खपमार्गे रता. 

त्षारख्त्तिका स्तो च्ारखयुक्ता खटत्तिका | उषरस्थोने + 
अमरः | [ राजनि 

त्षारमेलक प चाराणां मेलःस' घः स्वार्योक | च्ारसम्े 

च्ारमेह पु" खडतोक्तं पित्तजे मेहभेदे “पिततान्नोल हरिद्रा 
ज्त्तारमञ्जिष्ठाशोणितमेहाः षट् यापाः" चु “चार. 

मेदिनं लिफलाकषायम्'” सुश्ुतः 

त्षारहत्त पु च्षारप्रघनोढच्चः | हव्ककट्ते राजनि° 

्षार्रेष्ठ न° चारः रेष्डोऽत्र |! पलाये रखष्कके च राजनि. 

च्ारषटुक न° ६त०4 “घावापामागेकुर्जलाद्कःलोतिल 
खव्कङेः | च्चाररेतेस्तु मिलितैः चारण्ट ऋदिकोगणः । 
राजनि" उक्त ्ारद्रव्यणर के । 

च्ारसमुद्र पु" कारप्रधानः ससद्रः  लवणसषद्रे ^दीता व 
ब्रह्मसदनात् केशराचलादिशिखरेभ्योऽधोधः प्र्तवन्ती 
गग्वमादनस्ञ च घलित्वाऽन्रेण भद्रश्च वधे प्राच्यां द्थि 

चारखलद्रमभि प्रभिशति"" भाग ५,१७८, । चारसिनधु 
चाराब्बुधिपरष्टतयोऽयत “भमेरन्ं' चारसिन्धोरदक्सव" 
जम्ब दीपं प्राङ्धराचाथ्येब्थौः । अङ्गेऽन्यस्जित् हीपषट्- 
कख यास्ये चारच्वो राद्यम्ब्,घौनां निनेशः'” सिय" । 

चछार्सुत्र न चक्र" द° उक्ते चारभाविते स.लभेदे “भावित 

रजनो चस": स् हो क्तोरे पनः एनः | बन्धनात् टद 

च्छल" भिनन्त्यर्शभगन्द् रम्'” 4 

्तारागद् पुर छखखतोक्र खौषधमभेदे यया 

“धवाश्रुणेतिनिशपलाथपिचुमहू पाटलि परारिभट्काननोड- 

म्बरकर्ाटकाजञुनककभसच्छ कष तन च्चे प्रातका ह्खोटाम- 

लक्प्रहकुटजशमोक्पित्धाशजमन्तकाक्रचिरविल्वम हाट च्ा- 

सुष्करारलुमधुकमधशिय,.शवकगो जोमृव्निल्वकेक्ुरक गो- 

परवण्डारिमेदानयं भखान्याहृन्य गवां सूत्रेण च्तारक- 

ल्येन परिस्राव्य विपदेदद्याञ्चात्र पिप्मलीसृलतण्ड लो यक- 
वराङ्खचोचक्मञ्जिठाकरञ्जिकाहस्तिपिष्यलीमरि चोत्मल- 

सारिवाविडङ्गमट हधूमानन्ना्ोमसरलावाङोकयुहाकोथय- । 

मनश तसपे पलवणजच्नि चु लकय मानय, लपतत णीस- 
घ्म णेदण्डकंलबालुकनागद्न्त्तिव्रिभ्ाभयाभदरद् शकष इ {9 



ति 

दाश्चाचुर्णानि नोानाञ्ं खनभागानि ततः चारवदा- 

गनपाकमवतार््यं लोहकुम्प्रो निदध्यात् | नेन 

इन्द्, भि' ्लि्येत् पताकालोरषानि च | शरश्णाहृशेनात् 

श्पथांत् विषात् सम्प्रतिङचुपरते | रष शारागदो नान 
अकंराखश्सरोष च । अथेःठ वातश्यलमेष, कासश्च 

लोदरेषु च | अजो स्ण्णोदोढे भक्ते च दारुणे) 

शोफे सव्वंसरे चापि देयः श्वासे वै द्ाख्ण । एष सवं वि- 

चासीनां सक चैवोपयुज्ते । तथा तच ख्यानासय" द- 

पा ङ्शोऽ गद्ः"”। 

्ाराच्छ न° चारो खाच्छम् । घाद्ररुवये हारा० । 

तारिक खगे चरर क टाप् तङ््वम् । चु वायां इारा० 

तारित लिन चर-खिच- क्र । !चअपवादयस्त, प्राप्रदोषे, 

अमरः रेख्ाविते मेदि 

श्तारोद(क) ४* चारख्दकेऽख वा उदादेशः ! लवखससदरे 

““्ारोडे रसोदरोदटवोदच्यीरोददधिमणङोदशङ्धोदाः 
सप्र जनधवः? भाग० ५।१०।५. शो " च्ारोद्धिरग्यत 
५जब्ड् दीषोऽवं वावतप्रना्णविस्तारस्तावता चारोद्धिः" 

भाग ५।२०।२गो* 

चान्न लि° चश-योधने उ्वला० १कत्तेटिश । थोघनकत्तरि 

सालन नर चल-भावे स्थुट् | शोषे सख्गृद्रौ प्रयतौ 

नित्य च्तालनाञ् करौख्योः” खा. त* बद्धपु* “प्रचा 

उनाद्बि पड्ख दूराद्स्छशेनं वरम्” नौोतिसा* 

चालित नि चल-क्त । १शोधिते कतप्रचालने च । “चाज 

ख मितन्, बधनं द्राविव' च इदयं मपुवार :” सावः 

चि चये अक शेय सकर भ्वा^ परण अनिट् । चयति च 

च गित् विचचाय चीयात् । चोणः चितिः । चयः । चयन् 
चेदम् , भावे दैन्ये आआकोथे च निषाद वा नः दीर्घो 

वा तत्न दैन्े चितं चौणंःवा!तपसिना । खाक्रोये 

च्िताबुः चीणायुः भयात् । ` चयन्तमखय रजसः पराजे"" 

ऋ ०७,१००,१५, “यदिन् चयन्ति षडुर्वदः' चथ ०१३,९,११ 

“ताहि मध्यः भरा्ानिन्दराग्नौ खधिचितः” ऋ०८,४०, 

%, कम्प कत्तं रि लीयते “अप्चोयते न्य” यास्कः 
“्ोयन्ते चाश कभ्भाखि तकिन् इष्टे परावरे" कटठो° | 

“शरीरकर््यातृप्रा्ाः च्ौयन्ते प्राखिना' यथा | तथा 

राज्ञामपि प्रायाः छौयन्ते राष्ट कषात्” मनुः 

चि हायां स्वा पर. सक अनिट् । ज्ििणोति, चिखुतः 

चिखवः-चिशुवः | '्ोोत् । चच्लाय । “खटिनी चि- 

खोति" नेष° । “यनां ददन्वाकेयथ्यः चिणोधि” भा० 

९८ बान्भाग ३ 

{२३७१ । 

+ त्र 

चिति 

व° १४अ० । “खि हीनः मत्याक्तिणोति?' चत° त्रा" 
९।५।१।२५। अयं क्रादिरपि सन्नार्ये । “चिणानि व्रश्च 

खामिनान्' अथ० ३।१६।३। 

स्ति वाचे अकर गतौ सकर तु* पर अनिट्) चयति। 

च्तष्ीत् {चिच्चाय । “खन्तरीच्तं एथ {चयन्ति"" तै त्ति 

१,१,१,७,५मतृख्ख' न दीन उदनि चिंयन्तम्" छ ०१०,६८, ८, 
वेदे गणव्यत्ययात् कचित् शपोरक । “जयति ति षु- 

घरति" ऋ ७।३२।६।.्ति क्ेमोभिः साधुभिः" ८।७३।९। 

ति लि ज-वा ड । १निवासे र्गतौ रचये च मेद । 

किण हिंसायां तना० उभ" सक° सेट् । च्ििणोति चिरते 

चच णोत् अक्षणि । चिच्च चि च्दिणे | 

चरित ति. कति-च्िबायां कम्माणिक्त। ११८सिति] भावेक्त 

र््सायां नर 

किति स्त्री चि-निवाखे आधार क्रिन् । १मृमौ,“निपौय यख 
क्ितिरचिः कथाम्?” नेष । भावे क्तिन् । रनिवमसे 

चि चवे भावे-क्तिन् । श्चये, कत्त [र क्तिच् | ४रोचना- 
श्ट्योगन्धद्रव्ये शब्द् च०५ मदे निष०||*इन्द् | प्रराजश्ि 

कितः” ऋ० ८,६,२६जतोमेदषःरान्“भा* ! “प्रास, 

ता नः चितः करतम्च्जं यन्तम्" ऋ०७,६६,२, “रुवाच 
कििष जियन्त” ऋ० 9, ८८,७,५पद्ज चितो ह घोवध - 

यन्ती '७,७९,१।“चि तोहि सा”अथ०१२,५,१६ । च चये 
धारे. क्तिन् । प्रलयकाले मेदि°। स्वितिशन्द् निरुक्तिः 

जह्यये°पुभपरा-ख ०७ ¡ “महालये ज्यं याति िति- 

स्तेन प्रकोत्तिता"। अख्िनपक् क्तरि किंच द्तिभ्दः। ` 

चितिकण प° ६० । घखौ लिका० । 
चितिकम्य पु* ६त° ` चितिधराखा उशभनिमित्ते भमः 

कस्ये तत्न धिेषः अद्ध तसागरे, “मेषे टकम गजः प्र- 

चलति व्यासाद्भिः कथ्यते, चापे मौनकुलीरमे त्र टषभे 

सत्य चलेत् कच्छपः 7 यूके कुन्भधरे कगेन्द्रमिथने 

कन्यास्टगे प्र्नगस्तधामेकनमो यंदि प्रचलति चेखी 

.तदा कम्पते | कच्छपे भरणं न्नेयं मरणद्चाप पन्नगे ए 

सवव सखदद्ैव एधिव्यां चलिते गजे । प्रथतनरे- 

श्वरमरणं व्यसनान्वाग्ने यमारुतयोः। च्तद्धयमति्ट{्ट- 

भिरूपपीौद्यन्ते जनाच्चापि । लिचदथेपञ्चमदने मासे 

पत्ते लिपञ्चके । भवति यदा भूकम्पः प्रघानन्टपनाशनं 

करुते" । “च्हतिभृद्व चितिकस्यकोणेब्ङ्गः” भटः । 

क्तितितच्तम पू" कितौ चमते लम- च् । सदिरस्चे राजनि°' 

किन्चित् पुर चितिभीष्टे चिरे" कप् । भूमीश्रर- 



सिति 

राजनि | “खपदान्तरद्च परितः चितिख्िताम्* भाषः; 

मही क्षद्ादयोऽ्यब्न | 

सितिज ए. शिते यते जन--ड । {मङ्गले ^स्ितिजा- 

म्तदेश गतः'"च्छो° | रनरकाष्ठरे । श्भूनागे उपरसभदे 

र जनि ध्महोरहे डच च | ५भूनिजते लिर खिग्यिण 

गोखव्रन्धा[धङकारोक्त &टत्तक्चेलभेदे यथा 

पूर्शषरः विरचयेत् समम यड ला ख्यं याम्बोत्तरं च विदि 

शोषलयहयं च । ऊध्वांध एदि टन चतष्कमेतदागे् 

लियं गपरं चितिं तदधे " सि०शि* । 

“एक पूवपरमन्टदाग्ये त्तरं तथा कोणटत्तदव यमेवं टस चद्- 

दयमृद†घोद्पमंभेच्छ तट" त्त चिति ज्ाख्यः निवे- 

शयेत् । ̀ अनर यामभ्योत्तरदत्त उनत्तरशितिजाइपरि पशा- 

शान्ूर रकं भ्र यचिङ्क काग्यस् । द'चणश्वितिजादधोऽ- 

ग्धत् । श्दानोखक्णश्डरमा ह" प्रखि० । 

^पूरवा परश्चितिजरु यमयो पिखम्न' वास्य रुम पशववैः सि- 

{तजादधन्खं । शौम्ये कुज्ञाइपर चाशसमेभ षे तड़- 

शगडलं दिननिशोः चश्डद्धिकारि'” सि*शि। 

““खमरसचितिजवोगौ प्रवौपरपै संपातो तयो वचिक्त- 

योख् सक्र यञ्चिबध्यते तद्य तसंश्रम् । दिनरान्रमो- 

ई दियो तदरेन भवतः" प्रि १। 

च्ितिजन्तु १* शितरेजेन् एव भूभागे डपरखभेदे राखनि°। 

चलितिदेव ९१ शितौ रेषष्व पूष्धत्रात् । बाहे (चतिरेव- 

लादयोऽपि तमा । ^चच्छिद्रभिति यदहाक्य' उदन्ति 

“ख ̂ तदेवताः? चरा, तर पराशरः । 

्तितिधर इए" शिति धारयति णच् ऋच खः । १प- 

श्वते “+श्ितिधरपलिकन्यानाददानः करश्च कुला० | 

र्कं वास् शिदिगाखे्ठ च इला [ राजनि० । 

क्ि.तनाग ४० जि तजातो . नागः | उपरसभदे भनागे 

च्ितिनाघ १० ६न | भमिपाले राजनि चि तपव्यादयो- 

$्यल् । ^ किनिपतिमख्ड लमन्यतो वितानम्'” रः । 

चिलिप १० च्ि^त पानि पा-क) भूपाले राञनि -चितिषः 

संयितोद्ध नान्धकः" भाषः । ^चितिपसमाजमगात् ्यं- 

बरस्वस्'" रदः । “अह्युनाऽ्युय चितिपः शुभयुः" भट्टि। 

सितिपाल ४० चितं पालयति पालि-ण खपश्सर। मही 

पालके रानि ५“शलोद्धयोऽपि शिनिप्रालचचः"रष् : । 

ख्व्. ल । ज्िशिपाककोऽष्ट म् | +ठताङतेभ्यः क्लितिपाकमा- 

ग्यः भट । ˆ चतिषालं भन्ते आनि दूतपरष्खादीनि 

तेभ्यः शितिपाखभागभ्य)" जवर ०। अन् शब्द्क, [चत्नि- 

{ २३७२ ] सतिप 

पालभाक्थब्द्ख शाजाधंकत्वक्ल्यन सतीव प्रामादिकस् । 

चितिपुत्र इ° ६त° । {मङ्गल हे रनरकाद्ठरे च तमोखत्- 
एवत्वक्था च्यावनेयशन्द् ८२६ ए कुजशन्ट् २०६०० 
दिवां «ख माते मानेन चितिपुदनः ( नरकाद्रः ) 
शतं समाः" कालिकाप्.द८क° | चितितनयाद्योऽष्व् । 

च्ितिखधत् पु* तिं बिभि धारयति पालयति ्डधारख 
पोष्खयोः किप । भरे १पवैते «चितिश्टद्वि सिति- 

कम्यकोणेडङ्गः" भट्टिः । रमह्गीपाे राजनि | ̀ ५अधूना 

घनैः क्वितिभूते ऽनिभुताः" क्रिरा० भूभुटादयोऽग्बत् । 

श्रमयितभू सतः प्रतिपदं मयत शशं महोखता"माधः। 

्तितिरन्धु स^ त. । गते शब्द्चि०। 

चितिर्ूह प“ रोहति रुड-क ७० । दन्ते हेम | “ि- 
तिरूहपह्लययुष्पकखं परे” मादः । 

क्तितिवदरौ प्ली चितौ सक्ता वदरो । भृवद्ौम् राजनि® 
सितिवश्न लि, चितिं ष्डंति दधस ल्लु । नते 

अवे विका० | करोमि चि तिवद्धनम्'” भट्टिः । 

चितिष्युदास षु^ चितिं य् दख्छति वि+ख््+अखख-अर् 

उप स | गर्त श्ट शब्द् न्य 

चितौ पचितिमीष ईथ-खण् । भूमश्वरे पे "खाखषदरः 

कितौथानाम्"" रधुः “पश्छध्व' मे वोय्मदल शितीधाः" 

भाग्व० {रख । शदिष्णो च “"देवकोनन्द्नः खटा 
सितीश्चः पापनाशन :?* विष्णु स । 

च्ितोण्वर पु ६त०। भूमोचरे पे ““तदामन' खत्चरभि 

चितीखरः" (“कौ श्केग स किल {चितीश्वरः१” रः । 

चित्यदिति श्न चितौ रदतिः] कितौ खद्तिरवतारे 
देवक्यां वषेदेवपव्याम् । वतका च हरिव, ५६अ० । 

“वाचसा छरभिन$म शषदति रारण । छमेते 
तख वे भाषे" स तेनेव यद्यतः । ताभ्या ङ्स 

गोपत क्थयपो मुवि र्त | सददध कण्यपद्यांशस्ते - 

जसा कण्यपोपमः । वसुरेव इति द्यातो गोषु तिष्ठति 

भूतले । भिरिर्ग्नो नाभ भधुरायास्दूरतः । 

तनासौ गोष्वभिरतः कंध 1रदायकः । तद्ध भाख- 

इयदेव श्वदितिः सरभिखथा . देवकी रोहिणो चेव- 

गरषठदेव्य धीमतः | लत्रावतर शोकानां भाव 

मशरु्धदन ! । रय्य् ° प्रति बह्मोक्रिः। 

चिव्वन् ० सि षनिय् ठक् च। भयौ खष्लुष्द्त्तः 

चिद्रप्,* चिद्-रक् । १रोगेरसूष्े"रषिभाखे च संचिप्रसार । 
चिप परोरषे दवाण भर खा, अनिट । शिपति-ते भच 



चिप 

चशोत् अक्ति । चिच्चेप चि-लपे। चिप्र चे पकषः। 

प्रा चत्व जियः लिप्त | भज्तिपयेकेन वेगेन पञ्चु- 

वाणशतानि च" भा० व !ग¶दक्ञा० | “दशम्तां खाय- 

का स्तोच्छान् चिपते चप्नःप्नः'' मा वि द३शअ' | 

“पदाङ्गृेन चिन्तेप सुपू दशयोजन "रामा० १।।१अ 

“यान् चयदि शक्तिञ्च सणकोनं भविष्यति""भाग्ार 

६५० 'शयत् कष दशं वापि चिलांवाक्तेपखते 

भवि" भार व° र८्{शअ ्चिक्लेप भारीचोरद्धि" रावार 

चा° रेर्लः | चाचेपे च "चक्चपच्वसत' धीमान् 

वागभिरूपाभिरचयर,तमू' भा० आश १५ख० | प्रोरखे 

कचित् स्ये च खच चोपयति ते अचिच्िक्म्त 

चऋति+ अग्यन्तणेपे। "सज्धिरक्रसत्पिष्ट खिष्टः विवर्तत 

सब्रसिप्रननिकिप्र' तिखं क छषिप्नमिति षड विधम्” ˆखति- 
चिप्र इयोःरुन्ध पोरतिक्रान्तता गेदना?” सखतः । 

स्छरधि- तिरस्कारे ^तश्चादेतेरधिचखिप्नः संहेतासंज्वरः सदा" 

खलुः । “त्व नाधिचयेप्् भकरुसि”” भा व €<. । 
अधिके पशब्द् विषटतिः। [ ववच्चे पणशब्ट् विहतिः 

श्व +आअधःरं पणे “अवश्िप दिषो खप्जानषश:'ॐ०२,५१२१५ 

ऋ+ आङषये*खाश्िष्य केथान् वेगेन वाद्धोजसाह पाकङ- 

वस्" भा० वि° १०० भतसेने | आक्षे पन्द् 

६०२४० विषति: । “खआकिपन प्रभ मानोः''भा चार 

११०२ । “खाजिद्रसोनिव प्रभां शशिनः स्तेन 

व" ३१४जदो* । , [ कुमा । 
सरि+श्रा+श्ालष्य वन्धने । ““य्यां खिपत् काचिडदारबन्धम्" 

उदु+कद्ंत्तेपथये | ““विमाश्चाथ उत्क्षिपेत्" भतुः “चिर 

उत्सिव्य नागृ्य पुनः पनराचिपव्"मा० आ१११२६दअो° 

तृच्च प शब्दे १०८६ ० विषटतिः 

नि-जितरां चे पणे निधाने च| ““यन्न' भमौ श्ववाख्डाल 

वायसेभ्यश्च निच्चं पेत्" यान्न | गात्राखि कान्तासु च गि 

शल्िपन्तः" रामा, ५।११ नित्त परशब्द विःतिः 

नि +निभेभेय च्ेपे। "मच्छिकावृखजातद्य निःचिपनि 

उदा लमीव्” द्ंद्वतः ! । 

परि + परितः चोप | “गङ्खाखोतःपरिखिप्रम्"" कमा । 

य+ प्रश्य चप ““जामेध्य' परिप दग्नौ" भतः 

परति +प्रतिङ्पच्च पे । “अन्तः सिराणां असनः स्थितो" 

प्रतििपन्" चछ । ख्यधिश्चपे निवारण प्रेरणे च 

वि + जिषे च्चे पे“विच्िभाण्याः धद्षा मरन्द्राः भाग्डार 

[ २३०३] ` 

७०१२दञा९ | बराबुकते खादृ, भिचिप्रचित्तः । योगा- 

चिप 

नरायकरथे चित्तत्तेरन्यल स्वार “अस्व सड वसवनव 

तम्बनेन चित्तष्टत्त रन्यालम्बनः † चपः" बेद्।न्तसा 

“ज्ये संबोघयेत् {चित्तं विप्र शमयेत् पुनः” तस्था 

कारिका 

सम्+सम्यशशेपे पिस्तोखं ख सदो चापादने व्यापारे“खातपा- 

त्ययषषच्िप्रनोवाराद्च निषादिभिः रघुः ।““संल्िप्रौ; प्रति- 

संते." अमरः | "स िप्रसारमाचषट ” स (चप्रसा. 

द्विप प्रोरणे दिवा प° सकर खनिट् | क्िपयति-ते ब्त 

पशोत् । चिचेप। ““शने घ्नान् युश इत्तप्नोगिरीन् 

चिष्यच्रललिमान्”' “वारुणं खच्छयोऽचिष्यदरकपदरौद्र- 

भिन्द्रजिव्" भट्टिः । 

उपसर्गभेदेनाच विथेषः तौद्ादिक्षयत् । 

किप् खलो िप-किप् । अङ्कुलो निर" । “दण चिषः ए 
ोमजेजनन्”' @० ,२१,९, इल नत्वात् वा टाप् । 
“हिन्वन्ति धीराः दयभिः स्षिपाभिः ^ €,६७,५७, 

चिप नि" हिप-क । $शेपके | भावे भिद्! खः दाप् । 

पा । र्थेपश्े सनी । 

्िपक लि° च्िण-क किपः ततः अन्नातादौ कन् |. चप 

च्तिवां टापि चिप॑का० नात द्क्वम्। ततः निहंत्तादौः 
` प्रे चादि, चदर्याम् नि । चिपरञचिन् तच्चि दादौ लि 

स्तियां खोप | 

चिपक प्ण पाण उक्तं कापि द्च्वनिषेधनिभित्ते ट्ट 

शखभेद् स चच गणः ¦ चिपकरा धवका चरका सेवका - 

करका चटका च्यषका रका अका कन्यका भरवका 

एडका? चालतिगणः | 

च्िपण `न“ त्तिप-माते वा० क नृ । चेपखे जटा, 

किप(ण्टि)णो स्त्रो लिष्यतेऽगया' किप-खनि किञ्चवा रोप | 
{नौ कादयो (दाङ) आभरटीका । कमा अनिं । 
श्लालमेदे श्यायुध च उज्वल $वङिये शब्द्चि° | 

५खध्वर्थौः सरिप्रासा" | भागे अनि | {च पये “ल. 
तद्य वानो चखिपरखि ठरण्यति” क° ४।४०|४) इमा- 
छदाय “श्िपण्ं चे प्यम्”? इति २।२८। निश्क्रो कम् 

चिपणु ए° श्विप-अचषः ।वैते लिक्षा* श्व्यापै 'खगाद्व 
` ल्विप्योरोयमानाः" यज्ज \७।९४ । “सखिपथे : चिप- 

ति हिनल्लि चिपयुरव्याघः" बेददौर 

चिपण्य्, इ चिप-कन्य्,च् । ¶यसन्ते उज्ज" रदे ए० 
श्छरभिगन्ध पु° शतत लिर्मेदि° 

लिषति(श्ि) इ* चिप-वा०करणे अति(लि) । वाष्टौ निष, 



सिप्र 

सिप लि° चिप-क्त। !पे रिते, व्यक्त, द्विशो ४अवन्नाति, 

५ रागदे षादिवशादिषयाशक्त {चन्ते, ६वायुरो ग्स्त च। 

निहिते निघानर्पेष्य स्छापिते “प्रः समीरः सरितां 

पुरः पतत्" “केशरी निद्,रकि्रष्टगय् घो स्टगाधिप्रः" 

माघः ^तिरख्कता विप्रलब्धाः शप्राः चिप्र इता ऋपिः 

भाग० २।१८।४८, “सिप्रा अवन्नाताः'"चरीधरः } “खालः 

चिप्रचित्ततास्" भा० सर ५० | “कतदख भेषजमथो 

चिर भेगलोम्"कथ" ६।१०९।१।८ रात्रौ स्त्री इला” 

चि्ङकुक्ष र एसो कं | अलके (चपा कङ्ञर) स्तिया 

खगेष्। 

चिप्रयोनि लि सिप्रा योनिमारद्पोत्स्थानमख। चिप्र 
सा१के खमन नासक्तमाटके । "“चिप्रयोनिरिति चके” 

काश्च० ग्ट० ० १,९३,१८ “धकिद्नयोनिनम यद्ध भाता 

स्वभत्तं रि नाव तिष्ठते” नारा. इन्तिः । तद्य (वद्कनत- 

कम्) आस्व ज्छ' न काय्ये भिव्यद्षद्कः 

सिप्र, नि चिप-क्, चुभ्या* न यत्वम् । चेपणशोले लि" 
चिप्र न चिप-रक। १शोव्रो क्रियाविशेषणत्वं क्लौवता “(चपर 

ततोऽध्वन्यतुरङ्यायो" भट्टिः । २तदति लिखति क्तिप्रेव 

विध्यति" छ, ४।८।८।“इ्याञ्िन्यभिजिद्गस्ता रषु चिप्र 

चरस्तथा" च्यो° उक्त ॒पुष्यादिषु श्नचने ष ̂“रिक्ताभौ- 
अषटान् विना च विपण) भित्ररुवःचप्रभे'" चद्ध° चि° 

४शोघ्रगे लि° “छतच्येन च्षिप्रे ण धन्वना” ऋ०२।२४।५। 

' ततः अतिशायने दृषन् शयद्चन् रलोपे यु: । शेपिष्ठ 

शेपोयस्। अतिशयशोघो लि ५वायुद देपि्ा देवता" 

तिः षयद्नि स्यां डोप । चं पौयसौ | 

लिप्रकारिन् लि चिप्र करोति ल-खिनि । (चालाक) 

शो क्रियाकारके | 

सिप्रपाकिन् इ* जिप्रः शोष पच्यते पच-वा० धिणुन् | 
(गन्धभादिलिया) १, भेदे रब्ना०। र्शोषृपाकवति विर 

चिप्रहोम ए* चिप्रं हूयते छ-मन् । सायं प्रातःकत्तेवये होमि 

तद्ष्टतिः सं* त. ‹इिविध्ा होमा याच्निकप्रसिद्धाः 

च्िप्रहोभास्तन््रद्ोमाचच। तत्र चिश्रहोभाः चिप्र इयन्त 

ष्तिव्य् तपत्या सायं प्रातर्हभादयः । तन््रहोमाच्च परि- 

सम् हनबरहिरास्तर णाद्यङ्गविस्तारयुक्ताः । यल ये समिङ्ग-. 

ि्कास्तन्त्र होमाः यञ्च छख प्रसवार्थे सोधयन्ी'होमस्त घ 

बेषाञ्च वैशवदेवसायं प्रात हमादीनामेतदिष्राख्ं दरव्य' उपरि 

पञ्चात् अथ दपमाकलसयेत इत्यनेन सत योक्त तेषुवा 

बतृखडरेषु चिप्रहोमेष, १ नित्तिभवेदिति" | 

[ २३७४. 1 चिय 

लल विषमा व्यासः “दगध चे न कुरीति शिष्डो- 

से त्विदं हयस् "हयं परिखम् हनभास्तरणं चे तिं ।^“बिद््प च 
ख न जपेत् प्रणवश्च बिवजयेत् “च्रहोभेषु अव्राह्मणेष 

सायं प्रातःशेष््न्तीहोभादिष् ब्राह्मणम्"दमं सोमम्ेते 

इ्यादमन्त्रकर' वा परिखसङ्नं न बुधात्" | =" 

चया स्तौ चिच्ये भागे भिदा” अडः । †अपचये अमरः 

रघभ्मव्यतिक्रमे सि*कौ० “हेति शियायाम्”“चयाशीः 
प्रयोगेष तिडगकाङ्खम्” पा “ च धायां ध्र व्यतिक्रमे 
:सि° कौ* यथा"खयं इ रथेन यानि श्डपाध्यापं पदातिं 
गभयति'" उदाः अनाद्यतिङः शतः । 

सिषं निरसने भा पर० खक° रेट् । शेवति अचे वीत् | 
चि च्ेव <दित्। चवित्वा च्छस्वाच्छतःच्छ्तिः | निर 

सनं फूत्कार इति भटृमन्ञ : खेन श्रो पमादेदमनमित्यन्ये 
चिव निरसने दिवा° प्रर" सक. सेट । चोव्यति अक्षे दीव् 

चिच्चेव | उदित् चे बित्वा च्छत्वा | 

तो दिसायां भार भ" सक, अनिट् । शयति-ते अथ ीत् 
चह | चिच्चाय्र विशवे  [चिच्तौज 

चोज अव्यक्तशब्द् भा पर"अक° सेद । चोजति अर्लोछित् 
च्ोजन न° सौज-भावे ल्ट । कोचकवं शब्द् हेम । 
च्ौण ति चि-क्र | !इबरे, रच्चामे च ““अ्टमाथे चतह ण्याः 

चीग्योभवति चन्द्रमाः"डन्दो* । “लोख एणं भं रोक 
विशन्ति!" शतिः 

भावप्र वातादिच्चयभेदेन लोणभेदालक्ञशणा)दकसक्तम् 

“वातच्चयेऽल्छचे्टत्वं भन्द्वाक्यंः विसं्तता | पित्तक्तयेऽधिकः 

चेदा वद्किमान्द्य' प्रभाक्चयः । सन्धयः शिथिलसिष्छां 

रौच्छन्द्ाहः कफचये । इत्मीड़ा कण शोधोऽथ तवक् 

शून्या कच् रसच्चये । सिराः चथा हिभा्डे च्छा त्वक 
पारष्यः चयेऽष्टजः । गणड कन्धरा स्कन्ध व्लोजठरः 

शन्धिष । उपस्यशणोयपिख्डोषुः पु्कता . गालङ्चता । 

नेदोधमन्यः शिच्िलाः भवेयुर्मांसरुच्ये। जौहाभि- 

द्विः सन्धीनां शन्यता तदुरूक्तता । प्रार्थना छर 
मांस्ख जिद" स्यान्मेदसः च्चये | छस्विगृलन्तनौ रौच्य 

नखदन्तल् टसतेथा । चऋस्वि्ये लिङ्मेतदं दोः सै 

सदा्तम् । एकरासल्ं पूवव भेदस्तोदः `शून्य' तवन॑स्विनि । 

जिङ्धान्येतानि जायन्ते नराणां मच्लसख चये 1 . एक्रच्ये 

रतेऽशक्जिव्यंथा शेफसि शष्कयोाः | विरे शुक्रसेकः 

श्यावे रक्ताखशुक्रता | अथौजः्यद्ध निदानमाङ् 
“सरोजः ष चीयते कोपाञिन्ताथोकच्रमादिभिः । द्कती 



जतिप 

च्छोष्णकट् केः कषेणोरपरेरपि। अथ ्षोणौज 

ल णमा ह | “बिभेति दबं लोऽभोच्छ चिन्तयेद् यतेन्द्रि- 

यः| श्वभ्य्, त्यानोन््ना त्तः चातः सखादोजसः चवे | 

एरीषख चये पाश्च" दये च व्यया भवेत् । सशब्दखानि- 

लग्योद्धं गमनं कुल्तिसंतिः" । कचचिसंहट तः ङद्रसहलोचः 

“म॒ब्ञयेऽल्छमूलत्वः वस्तौ तोदञ्च जायते । खे नाशे. 

स्वचो रौच्छद्वचुपोरपि खलता । स्तब्धा रोरङ्गाः 

खुिद्ग' सत द्ये भवेत् । आत्तं वस सकाले चाभावस्त- 

श्यादखताथ वा । जायते देदना योनौ लिङ्क" शादासतै- 

ब्चपरे | द्यभावः सखल्यतावा खात् खप्रख भवतस्तथा । 

श्ानौ पयोधरावेतङ्च्तण्यं सन्य सं चये ¡ अतुन्नतो भवेत्- 

कुचिगरभद्यास्यन्ट्नन्तथा | दूति गर्भच्तये प्रारर्च्तणं 

ससदादृतम्" । अथ त्तौणानां धातदोषमलानां वद्ध न- 

साह | ““तत्ततृसंबद्ं नाहारविदारातिनिषेवणात् | 

तत्तत् प्राष्य नरः शथोघ' तत्तृच्चयमपोडति | व्योजस्तु 

बते नृणां इक्तिगधस्ताडमिखथा । इवय रज्ये रथिेषान 
च्ोीरमांसरसा{दभिः" | अन्य दोषधादमनच्चोष्णो 

बलच्लोणोऽपि मानवः | तत्ततृख वद्धं नं यत्तदच्नपानं प्रका- 

सचति । यद्यदाहारजावन्तु चोषः प्रथयते नरः | तथ्य 

तद्ध सख लाभेन तत्ततच्तयमपोहति"” । तन केन चोः 

किच्च ङ्खतीत्याकाङ्खायामाह “कधायकट् तिज्ञानि खच 

शोतरुघूनि च । यवसदरप्रियङ्खः च वातच्चोोऽगिकाङ्क- 

ति"। पित्तच्चीणः . किं काङ्कतोत्याकाङ्कायामाह “निल- 

माषकुलल्यादिपिष्ट स्न गिज्लतिन्तथा । मस्तु एएक्षाश्नतक्राणि 

काञ्जिक तथा दधि| कट् स्दलवणोष्णानि तोच्छ 

क्रोधं विदाहि च| समयं टेशरुष्णश्च पत्ततच्तोणोऽभिका- 

ङ्खति। मधुरस्जिग्धयोतानि लवणान्हगुद्धणि च। 
दधि क्षीरं दिवाखप्र कफ़च्चोणोऽभिकाड चति । रस- 

चोणो नरः काडन्तयम्भोऽविंशशथिर छः । रानि 

निद्रां हिमं चन्द्रः भोक्त मधुरः रसम् । पच् मांस रसं 
मन्थ मधुसर्धियुं डोदनम् । द्राचादाड़मशुक्तानि स 

च्छे हलवणानि च । रक्तसिद्धानि मांसानि रक्तचौणो- 

ऽभिकाड्न्तति । च्च्नानिं द्धिसिद्धानि षाड्वांच्च 

बह्भनपि । स्थलक्रव्यादमांसानि मां सच्छोयोऽभिकाङ- 

ति” | षाडवा मधुरास्न्नादिरषसंयोगपाविताः शु 

्श्टतयः । “भेद्ःसिद्धानि मांसानि सराव्यानूपौदकानि 

च । शक्ताराणि विधेभेण मेदःचौरोऽभिकाङ्चति | 

कखिच्ची यसया भांष' भग्नास्थिक्नेहइस'युतस् । खा- 

५९८५ 
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इन्ढसंदुतं इव्य' भच्जाच्तोणोऽभिकाङ्च्ति | शिखिनः 

इक् साण्ड ंरुसारसयोस्तथा | याम्यान् पौ दकानाञ्च 

एक्रत्तोणोऽभिकाङनचचति | यवान्नं यावकान्नञ्च शाकानि 

विविधानि च । मसूरमाषयूषञ्च मलच्ती्ोऽभिक ङ्त । 

पेयमिचुरसं चोरं सञुड़' वदरोदक्म् । स्र्ीणोऽभि- 

लषति ल्रपुसेवारुकाणि च । अभ्य द्दत्तं ने मद्यं निवा- 

तशयनासने.। गुरु प्रावरणं चैव स दच्चौणोऽभिकाङन्- 

ति। कट श्डलवोष्णानि गिदाह्ीनि गुदखि च । फ- 

रुशाकानि पानानि स्रौ काङ्कत्यांत्तंवच्छये । घराशा- 

ल्यन्नमांसानि गोक्षीरं शकंरान्तथा । खासवं दधि इृद्यानि 

सन्यत्तोणाऽभिवाञ्रति । ब्टगाजाविवराह्ाणां ग^- 

न्वाजञ्छ्रति संखतान् | वसाशृल्य प्रकारादोन् भोक्, 
+ . 

गभ परित्तये । 

त्ोणोचन्द्र ए* कम्ब °| उभयपच्चवोर्टमोमध्यस्ये चन्द्र 

ˆ(ङ्टाटमोदलादृ्ग यावच्छ् क्ञाटमोदलम् । तावत्काल' 

अथो कीः पृं स्तदोपरि स्मृतः'" ज्यो | 

त्तौ णा्टकन्न् पु" च्ोणान्य्ट कम्मांणुख । जिने डेस° 

चच्छन्द २८६४० विदधतः “खरटकम्मं चयान््ोचः'" 

“चोणारटकम्प्ं योखल्तिः" इति तवत्यवाक्यम् 

चोब(व) मदे भा" चाक" चक सेट. चोब(व)ति अक्तोवो- 
(बौ)त् । चिच्धीव(ब) 

चौब(व) लि" चोब[व)-क्ञ नि । मन्ते । “च्ोवाः(वाः) 

कषनि हाखच्च कल ह' च तथाऽपरे "रामा ००६ °स° । 

चौर "न" चि-कन् दीष, घख-खदने हरन् किञ्च उपधा- - 

लोपे चर् वा द्धं चाँ° | {दग्धे २जले अमरःरेसरलद्रव्ये 

शब्द् च० । “आसप्ररात्' प्रसवात् चीर पेयूषहच्यते । 

परतो शोरट विद्यादप्रख्च्न कफात्मकम्* रत्नमा । 

चीरवर्म थब्द विद्टतिः ““थाकास्पकल{पिर्याकङ्गलत्यलव या 

निः । करीरद्धिमाषेच्च प्रायः चीर विरुध्यते । क्ि- 

ग्धः शोत गुरु चीर खशालः न सेवयेत् | दीप्ताग्नि" 

करते मन्द् सन्द्ाग्निः नष्टमेव च । च्चीर न मुञ्जीत 
कदाप्यतपर तप्नञ्च नेतद्कययेन साद्ंम् | पि्टाच्सन्धाय- 

कमाषसटुगरोषातकोकन्दफला दिके" । ““मत्खमांससु- 
डखद्गस॒लक्तः कुषठितां बहति सेवितं पयः | शाक्जा- 

म्बवरसादिषे वितः सारयत्ववधमाश्र सपं वत्” वेद्यकर 

दरव्य(न्तरस' धोगे त खवज्यं तोक्ता | 

“भेरस्तगाहिनिष्कनरां धारां च्ीरख् -योनरः | शिरसा 

प्रतिष्टद्खातिं स पापरभ्यः प्रषटच्धते"वरा०इ०५येष् चोरव हा 



चोर 

न्योद्टाः पायसकदेमाः। तान् केकान् पुषा यान्ति 

च्लोरसुपनका रेः । शद्धा निति ख्वाम्यमारोग्य 

चाचुूपताम् । सप्रजन्द्रसखवाप्नोति च्ोरख्ञानपरोहरेः। 

दध्यादोनां विज्ञाराणां चौरतः सम्भवो यथा । तयेवा- 

शेष्कामानां च्षोरस्रपनरुत्तमम । यथा च विमलं चीरः 

यथां निवे.तिकारकम् । तया विमलं चानं भविष्यति 

फलपद्म् | यहाहकरू्तां पुट प्रियत्व्चाद्धिचे जने । 

करोति भगवात् शिष्ण्: चोरलुपनतोषितः। सर्थेख , 

सुगधताभेति इटिमात्रे प्रसोदति | श्टनच्चीरेण देवेथे 

सुपिते मधुरदने? | वद्धि पु° क्रियायोगनामाध्याये । 

तत्षाकविधिः भावप्र । भच्तोरमषटगु्य दरव्यात् चोरान्नौरं 

चतु खम् । चोरावेषं तत्पोतं स नमामोद्धवं जयेत्”” 

चछषौरक ए" चोरमिव कायति के-क। क्षीरमोरटल्तायाम् 
रल्नमा० | [ दच्ते रल्नमा* । 

च्ोरकञ्च. को स्त्री ्तौर' कञ्लक मिव त्वगद्य । चतरो 

ष्तौर राढ प° चोर कण्ठो यद्य । स नन्धये बालके । 

चौर कन्ट्ः षु चोरभिव कन्दोयख । ?चोरविदा्याम्, जटा- 
धरः रश्तोरवक्घां स्त्रो राजनि | 

प्रोज्लो विनाल सनालकः“ राजनि । 

च्ौरकाकोलिका सो च्ीरभिव शुश्वा काकोली | सोर 
विदां भावप्रण काकोलोशब्द १८५४ इश्यस् । 

च्तोरकाण्डक पु कीरान्वित' कागडः यद्य कप. | श्लौ 

क्ते, २अक्डच्त च मरः । 

ष्तोरकाष्ठा श्लौ चोरप्रधानं काहमद्याः | वटौ राजनि° 

चछतोरकौट पु ६त° | दुमधजाति कीरभेदे इारा० 

त्षोरचव ए० चोरः चवति ्-अच । दुगधपाषाखे राजनि 

्षोरखञ्न्र पुःक्नोरवत् खादः खजजरः | पिण्डखजजंरे 

्लोरष्टत न° च्ौरावस्यात उडत तम् । स{यतदुग्धजाते 

षते चोरं एनः संपा रक्तपिततभ्बमम्च्छा प्रशमनं 

नेत्ररोगडितञ्च'' चते तद् णा उक्ताः^द्राचारसं चोरडतं 
पिबरेहा'' छच्त [ माने विर 

्ोरज न° चौराजजायते जन-ङ । १दछि हेम र द्गधजात- 

च्तोरतेल न°चोरपक' तनम् । छक्ठवो करो तै लभेदे« द्रचेनलाय्य 

पादांशशिटमयताय्य परिाब्य तेेनोच्छिश्तु एनरग्नावधि- 

श्रयेत् ततस्त लं चौराचुगनमवनाय्य शोतोभूतमभिमथनी 

यात्म यः मे उत्तिष्ठ त्तमादाय मधरौपघरसहाचौरयु- 

क्त भिपचरेवत् चौरतेलमर्दितावराणगं पानाभ्यङ्गादिपष- 

ब्ोक्चम् । तेचहीनं वा क्लोरपपिर सतर्पयमिति" | 

{ २३७१ ] 
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चोर 

छौरदटल ए चौरं दरे यध । चकटके (शरान्द) रानि 

्ौरद्र.म इन्नोरपरघासोदर्भः थागत । अशरलडश्चे राजनि+ 
त्तोरधि ए° चीर' धौबतेऽखिन् घा-खाधारे कि कोरस- 

सद्र सोरनिधिर्यन । "इन्दुः चोरनिधाविव” रघुः 

चौरधेनु खो शोरनिम्वरं ता षेः | दानार्थकद्िद चौर- 
विह्हितधेन्वाम् तद्भिघानादि द्टेमा+ द्" खर्च पुष्यथ 

^्तोरघेच' प्रवच्छामि तां निबोध नराधिष! । अलुलिप्ने 

महष गोमयेन नरोत्तम ! | गोचभ्भं सात्रमानेन कुशा- 

नास्तीयं स्वतः | तब्बोपरि महाराज ! ग्धसेत् ष्णा- 
जिनं बुधः | तन्नोपरि कुख्डबोकां गोमयेन रतःमपि । 

क्लौरकु्भर ततः खयाष्य चदथा रेन वतृस्ञकम् । चवं - 

सखश्टङ्गाश्चि चन्द्नाखरुकाश्य च । प्रशस्तपलञ्जवणां 

निलपालोपरि न्यसेत् । खं गुडमयं तखा जिङ्का श- 

करया तथा । फ़लप्रषखदन्याञ्च खक्राफलभयेचथास् । 

षकुपादं दभ॑रोमां सितङम्बलकम्बखासम् | ताणं का 

षदो ह पटसृबयं तथा । च्छ, टपा ल ! नवनो- 
बभयख्नीस् ।. ख्यं शशी र खरं पञ्चरब्रमयीः मवि। 

चल्वारि तिखलपान्नाण्यि चठ चपि स्थापयेत् । सप्रत्ौ- 

स्हिसमाञुक्त! दिक सदां पर्िपेत् । रवं लचणशयुक्ता 

चोरधेद, प्रकल्पये । चाच्छाद्य वस्रयुग्मे न गन्बपुष्ये: 
मदयत् । धूपन्दोयादिकं शला त्राह्ध्ाय निवेदयेत् | 

आचाद्यालङ्क तं कत्वा खद्िकाकसपलरकेः । पाडुको- ` 

पामहं ख्त्' दश्वा दानं समर्पयेत् । श्वनेनैव त॒ भन्नेण 

च्लोरघेल' प्रश्चक्ययेत् । या कच्छः सवेभूतानाभित्यादि 

नरपु ! । ् चाष्यायसेति मन्त्रे य सीरपेलु' प्रदापयेत् | 

ष्टश्ामि तवां देवि! भक्रवा याहको मन्तरशश्वरेत् | एवं धेच" 

प्रदायाथ छोरा्ारोदिनं चरेत् । बिराल्न्तु पयोमचो 

जाद्ण्यो राजस्त्तन्न ! | दोयभानां प्रपश्चन्ति ते यान्ति 

परमां गतिस् | एतां हेमसहस्तेण तेनाथ खशक्तितः | 

शता्खं मथ वाय", तयेवाञ्ं' यथेच्छया । दत्वा धतु भ~ . 
हारा ! श्ट तद्धापि तत्फलम् । दिव्य वर्स इस्न्तु 

खट्लोके सह्यते । पिर्पितामरदैः सादं बह्मणो- 

भवनं व्रजेत् । दिव्यः विमानमार्ढो दिव्यगन्वादुरेपनः। 

करौ{डत्वा चिर कालं विष्ण लोकं स्र गच्छति। दाद् 

शादित्यशङ्काशिमानेवेरमणिडितेः। गीतवादिबनिर्षोनिः 

रपसरोगणसेवितेः । तनोपविष्टोऽखौ राजा रिष्ण् सा- 
युज्यतां ब्रजेत् | य इदं श्टणुयाद्राजन् । पठेहा भक्तिभा 

वितः। सपैपापपिनिष्ं तो. पिष्ण्, लोकं स॒ कृच्छति? 



चौर 

च्वौ ए्नाश इ" कोर" नावति न्-चिच् अण् उपश्स° । 
शाखोटक राजनि तदलद्ग्धयो गादन्यइग्धद्च चन्धनं 

लोकचिद्धम् । 

च्षौरनोर नशचोराक्न नोरभिव । !आचिङ्कने शब्द्मा"आलि- 
कने हि चोरनोरयोषिव संसर्गोभवति | समा-ह०रकोरनौर- 

सनाह्ारे न° ^“च्ीरनौरसमं भत्रं प्रशंसन्ति विचच्यणाः | 

` नत्र नीरं चोरयति"वेता० छौ (भिव नरम् । श््ोरतच्ये 

जले न कस्षोरनोरः धीयतेऽन धा-श्राधारे कि क्तौर- 

भि इग्धसखद्रं ए" । 

च्छैरप लि° सोर भिवति या-क । . दुग्धपायिनि बालक 

भेदे ए° ^तत्रोनष्मोडशवषां बालास्ते $पि विविधाः चौर- 

याः चोरान्नादा अन्नादा इति तेष संबल्छरपराः चोरपाः 

शिख वतृसरपराः च्वोराच्नादाः परतोऽच्नादाः'” सुद्ध. 

“च्लोर' त॒ बालवत्शानां ये पिबन्तौ मानवाः | न तेषां 

च्ोरपाः केचित् भवन्ति कुलवद्वंनाः' भागखातु०६२५अ० 

सीरपसख्िं न् एश्चोरयुक्र' पसं म स्ख १नि । यकचे राजनि° 

श्लोरपर्णी खनी चीर यरऽसा गौ *डगेष । अकशचे चब्ट्चि 
चस्ोरपलार्डध ए ोरभिव शभ्बः पलाख्ड : । शे तपनाण्डौ 

क्िग्धो रचिष्यः श्विरधाठकत्तं बल्योाऽखमेधाकर 

ुषटिदञ्च । खाद सः स्वादितपित्तथस्तःः ष[(पच्छलः क्ञोर- 

यलाण्डुरुक्तः" छते तद्गुखा उक्ताः । 

च्लोरपाणा पुर पीयते मा-कर्ममखि ब्छुट् चीरः पानंयख 

पानं देथे'* पाणत्वम् अत्र देशः देशस्य यिजनपरः | 

१उशोनरवाखिजमे सिर्कौौ*५वा भावकरणयोः?'पा० भागे 

करणे च ल्युटि वा तमू ६त रतत् पान॑करथे नि° । 

श्तत्पानपानवां श्लो डप | ४दुग्धख पाने न° 

न्तौरश्त ए क्ोरेण भतः। इग्धमातरभ्टतिके गोपाणे 

भ्टयभेदे। गोपः चोरण्टतोयस्तु स ददाहृशनो वराम् । 

गोखाम्यतुमते श्यः सा खात् पलेऽग्टते शतिः” मेतु 

“यो गोपालस्य श्यः चोरे ध्टतोन भक्तादिना स 

खामग्युन्नया दशभ्योगोभ्थः च्रेष्टाभेकां गां श्टत्य्थे दु- 

रात् खा नक्तादिरह्ते गोपे श्टतिः खात् | ए- 

श्च कगवोच्चोरदानेन दश गाः पालयेदिल्् क्रमु" कुङ्ञ ° 

चौरवग एः त" उडतोक्ते चौरभेदस' चे यथा 

गव्यमाजन्तथा चौदटमाविक' भह्हिषञ्च यत् । अश्रा 

याञ्चव नार्ययाञ्च करेणनाञ्च॒ यत्मयः। तत््वनेकौैभधिर- 
सप्रषादं प्राणदं गुर् | सधर'. पिच्छिलं शीतः सिग्ध 

3११५ नतोर् 

च्यते | तत्र सव्वं मेव चोर" प्राखिनासप्रतिगिड्' जा- 
विसाक्यात् | बातपित्तशोखितमानसगिकारेष्वविरद्गम् 1 

जोणं ज्वरकासञ्चासथोषच्तययुलमोन्कादोद र मच्छ ममद्- 
दाहपिपासाहृदस्तिपाख्ड रोगसहयोदोषाथः शलोदाव- 
त्तातिखारप्रवाह्िकायोनिरोगगभां वर क्तपित्तखमक्तम- 

र पापमाप बल्यं हृष्य वाजीकरण' रसायनः 

भेभ्य सन्धानमारुधायनः वयःल्यापनमायुष्य' जोवन" 
"इण वमन विरेचनञ्च॒ ठल्य गुणत्वाञ्चौ जसो बद्धंनमि - 

ति बालइचचतच्तोणानां चद्यशायव्यायामकर्भिंतानाच्च 

पथ्यतमम् | गोच्ोरमनभिखन्दि सिग्धः चुर रसाय- 

नम् । रक्घपित्तहर शोत" मध्र' रसपाकयोः । जीव- 
नोयं वथा वातपिन्तन्न' परम' स्मृतम् । गव्यतल्यगुख' 
त्वाज' वि्ेषाच्छोषिणां हतस् | दीपन लष्, स"साहहि 

शराखक्रासाखपित्ततत् । अजानामल्पकायत्वात् कट् तिक्त- 

निषेव्यत । नाव्यम्ब् पानाद्यायाभा्ववव्याधिडर' पयः! 

खूच्योष्ण लवण' किञ्चिदौद्रः सखादुरसं लघ । शो फयुल - 

मोदरार्थोज्नः रभिष्टविषापहम् । आविकं मधर 
ग्ध यर पित्तकफावहम् । पथ्य वोवचषातेष काश 

श्वानिलसम्भवे | महाभिष्यन्दि मधर माह्हिष' वद्धि 

नाशनम् | निद्धाकर' शौोतकर' गव्यात् सिग्धतर'गुर | 

उष्ण' चेकशफ' बल` शाखावातडर' लघ । नार्यास्तु 

सध्,र' स्तन्य' कषायानुरसं हिमम् ।, नखा तनयो 
पथ्य जोवन'रष्, दोपनस् । ₹ईइस्तिन्छा मध् र" दष स~ 
धायगरष एरु । सिग्धं स्थ वयं कर' शोत चुप नख - 
व्खंनस् | प्रायः प्राभातिकं लौर' युर विष्टम्ि भोव- 

लस्! रात्रौ सोम्य व्या्यामाभावतस्तथा 
दिवाकराभितप्रानां व्यायामानिलक्षेवनात् | बवाताहुलोभि 

ान्तिषु चुघ चापराह्िकम् । ययोऽभिखन्दि यवया - 

घं प्रायशः परिकीन्तितस् । तदेवोक्त' लघ्, तरमनभि- 

ख्न्दि वं श्टनम् । वचित्वा स्ियाः खन्यमामभेव {टि 

लङ्धितम् । धारोष्णं य॒खवत् चीर विषरीतमलोऽन्वथा । 

लदेवातिष्टत्' खगे" गुर् इ'हणणच्यते । आअनिष्टगच्म- 
श्च विवः" विरसञ्च यत् । वच्छ" सलव च्तौर' यञ्च 

बिच्रथित' भवेत्" । भावप्र अलत्रविशेष उक्तस व दण्ड | 

चौरमोरट ४० क्षीरवत् खाः मोरटः । शोर टभेद ोरढः- 
अब्द विष्टिः । “ौरमोरटमधूलिकाङश्राण्डप्रष्टतोनि 
समासे मधरोव्मः'' दुशुज्सा च पौलपरगौयके | 

अच्छ दर" खड । षव प्राणम्डतां त्ञाखदुल्य' चोरभि- | ्लोरलता न्ती चीरम्रधाना लता । चौरविदाक1म रालननि? 



चोर 

्षौरवत् ए" चौरभिव नियासोऽस््स्य मत् सख वः! अणुलयादौ 

शो तनि्यासयुक्तं च्चे । र दग्धयुक्त ति*““खपृपवान् चोर 

षां्चरुमेहसादत'"अथ० १८।४।१६ स्त्रियां डगेष् | साच 

ऽनदोभेदे“ततः चौरवतीं गच्छे त् पुरयां एुणखतैद तास् । 

पिषटदेवाचेनपरो वाजपेयसवाभ् यात्” भा० वर ८४ 

च्चौरवज्ञो स्रो चीरा क्ीरवती वद्खो । चौरविदायाम् राजनि” 
ल्लोरवारि ए चीरभिव वारि यख । चरस 
चौरवारिधि ° चौरनिव वारि धीयतेऽखिन् धा-आधारे 

कि} क्ोरसखदर चोरसिन्धुप्ष्टतयेाऽप्यत् 

स्लोरविक्तति खली €त° (क्षोरषा) कूचिकायाम् अमरः 

्षौरविदारौ सभे दोरभिव शुश्वा विदारौ | शचरेतभ भिक्ञ- 

प्राण्ड शब्द् चि०। चोर प्रधाना विदारी । २ शक्ललष्णयो 

भ भिकुश्माण्डयोः राजनि° 

च्षोरविषागिका स््नौ रोरमिव विषाणमयमसयस्य उन् । 

१द्िकालीटक्ते (विक्छाटि) जटाधर | रचौोरकाकोल्या- 
म् राजनि° | * 

च्षौरहन्त ए० शोरम धानोडच्ः । १७दकबरे जटा* रचोरि- 
कायां भरतः | र्राजादन्याम् राजनि° ४न्यमोषे ५अ- 

शत्य मशके (मौल) च श्त: । “चटी वा चीरट- 

क्षाणं न्य सोघोदम्बराद्लयमधकानाम्” सखु° पत्राणि 

चीरटक्षाणाम्" चश्च ° । 

च्तोरशर ए* चीरं शोय तेऽ शखर अष् । पराभिच्ा- 
यां हेमच° ट्धियोमात्तप्रोष्णपयसः न्वनेन जायमान- 

त्वात् तथात्वम् । [भावप्र*क्ञो नट दग्धे (दे डा दध) 
्ौरशाक न, “कमेव हि यन्नष्ट" चौरथाकं {ह तत् पयः” 

त्तौरशोषे ए.चौरमिव शोषेमखय । च्रौवासे चन्द्नभेदे राजनि" 

त्षोरणक्ता एण कीरभिव शुकः । -क्गाटके(ष नोयफल)थब्द् 
च ।२राजादन्यां राजनि०। श्शकभकुश्राणड स्तनौ खम° 

क्तौरशक्रा स्तण क्तोरवत् शक्रा। चौरकाकलां राजनि 

्षोरश्रो ति° क्तोरेण श्रोयते निख्रीक्रियते श्रौ-कम््श्ि 
किप् । क्नोरमिधिते सोमादौ “शुक्रः चोरश्रीः" यज्ुर 

च्तोरमिद्ितः सोमः शुक्र एव भवति" बेददी° 

क्ोरख च्रोरिव शरीरस्य रदगधठल्धोभाके नि° | 

दैत । शेद्ग्धशोभायां स्त्री 

ोरषट्पलक नर जौरेख षरं पञ्चकोलानां परलमत्र कप । 

चक्र" उक्तं पकं ठते ^पञ्चकोलेः सखिन्धत्यः पलिकीः 
पयसा मम् | सिः प्रस्थ श्टतं पीरह्षमजञ्वरगुलभतुत् 

षोरषष्टिक न° चौरेण पक षटटिकस् | शोरपक्षो णटटिक 

८।५७| 

[.२३७८ ] चौर 

धान्यान्ने । रञ्च ययतन बुधवलौ रेवं यथाह 

यान्न ^यहौदन' पायसञ्च हविष्य" च्ीरषषटिकम् | 

दध्योदनं हविस् मांसं विब्राद्नमेव च । दद्यात् 

सुक्र त तत् । 

स्ौरस ए चोर खति सो-क । चीरशरे राजनि. 
त्तौरसन्तानिका स्त चोरस्य सन्तानोऽसूयख ठन् | 

चछाभिच्चायां (काना) राजनि “चौरसन्तानिका हंष्या 
खि.ग्धा पित्तानिलाप्ा'* राजनि 

्तोरसमुदरः ए° चौरठवयः खादरखः सखद्रः। चीराम्बधौ 
चौरसागरादयोऽष्यत्र ।मयित्ःचोरसागरः*"भाग.८।८।४ 

स्ौरसपिस् न° चीरोय पक' सरपिः । चडलोक्े चोरवैल- 
माकविधिना च्षौरण पकं इतमभेदे। क्ौरतेलणाक- 

विधिः लौरतेलशब्दे उक्तः । “तेल हीन" वा चोरसि ~ 

रक्चितपं शम्*सखु० “चोर सपिंषा चेनमलुवाखयेत्” खुर 

चोरसार षु चोर' सरति गच्छति कारणत्वेन ख-खण । 

चोरजाते श्टङ्गाटकादरखमभिश्रषेन (पालजात)ख्याति 

शपदार्ये ! ६ त रनवनोते च “चोरसारमपनौय यद्या 

सौकतः यदि पलायनं त्वया” उद्खटः । 

चौरस्फटिक ए० चीरमिव शुभ्वः स्फटिकः । चीरवखे" स्फ- 
टिकमशिभेदे हेम० । 

्तौरस्वामिन् इ" अमरटीकाकारे शाब्द्कि पर्डितिभेदे 

त्षौरदिर्डीर प्, ६त° । इग्धफेने अन्द् चिन्ता* । 
च्तौरदृद १० चोरप्खे दः । चोरप्खे' हे । तलभवा- 

दौ शिवाग-श्रण् | शेर ्धद् तद्धवादौ लि° 

तौरा स्तो चौरं तदरयोऽस्तयख खच । काकोल्याम् रालनि* 
च्षोराख्ि ० चोरय दग्धरसद्याञ्िः। क्तौरसषुद्रे एव 

्लोरसागरादयोऽष्यन्न | 

त्षोराश्िज ष् च्ोराश्धौ जायते जन--ड | १ चन्द्र | श्ल- 

च्छमं ्तश्चटतादौ यथायोम्यचिद्गता 1४मौ क्रक ५साम्- 

दूलवणे न° मेदि° “यथा भगवता ब्रह्मन्! मथितः क्तौर- 

सागरः” ¶््युपक्रमे भागर्ट,८,अन्तेषादप्पत्तिदं शिता यथा 

“तच्नागा जग्टङ्कः सवं तच्छेषं शङ्करो ऽग्रहीत् । नारा- 

शान्तया तेन नाखकरठत्वमाप्र् वान् | रेरावतश्च ना- 

गेन्द्रो इयश्चोच्चु ; च्रवाः एनः । हितौ यावत्तनाद्राजन्न् त्- 

पन्चाविति नः छतम् । तोयान्त न ऽय् रोगणो जातः 

शोभनः । चतुर्थात् पारिजानञ्च उत्पन्नः स मड्ा- 

तरः । पञ्चमात् हिभयुस्तस्मात् उल्यितः च्षीरखागराव् । 

तं भवः धिरखा धत्ते नारौव सस्िकः प! । भाना- 



त्लोरि 

भाव्िधानि रत्नानि दिव्यान्याभरणानि च| चोरोदधेस्त् 

ल्ितानि गन्धर्वश्च सहस्रशः | एतान् इदा तदोत्पन्ना 

नत्याच्व्यं समन्विताः | ऋभवन् जातहरषास्ते तत्र षते 

छरा्राः । देवपक्ते ततो मेषाः सम्यगवभन्ति संस्यताः । 

छष्णान्नया तु वायुस्तु इखं वाति सुरान् प्रति| विष 

निःश्वासवातेन वाद्केखा्कतापनात्। निस्तेजसोऽभ- 

बन् टेल्या निशयचच मद्धामते! | ततःग्रीरयता तखात् 

च्ोरोदट्ङ़.तपङ्जा । विभ्वाजमाना राञन्द्र दिशः सर्व 

स्वतेजसा | ततस्तोर्थोदकेःसाता. दिवव तौरलङ् ता | 
दिव्यगण्धानलेपस्तु मनोभिः चपजिता । देवपच्च' समा- 

सादया स्थिता च्षणमरिन्द्म ! | =रिवक्त यलं प्राप्राततः 

सा कमलालया | ततोऽ शटतधटं पूं म्टहोत्वा पयसो- 
निघेः। धन्वन्त[रः सखुत्तस्थौ ” | 

्तौराद्ितनयः सले ६. । लच्छयां १त्ास्तच्जातत्वा- 
तथात्वम् २ चन्द्रं पु° चोराञ्धिजशब्ट टगश्यम् । 

स्लोरावो स्तो चीरमवत ऋअक-्रण् ङीम् । दग्धिक्रायाम् 

इभी) अमरः खार्थे क । तत्रार्थे । अषाः पत्रच्छेद्ने 
इग्धवद्भियांसब्रह्हिभंवाततथात्वम् । सा च “वकुलतुल्य- 

[ लिका 

त्तौराद्न पुण च्तोरमाह्धयते स्पद्खते खा+ह्-क। सरलद्रमे 

्षोरिका स्तो चौर तह्ल्यखादोऽख्यस्ध ठन् । ¶राजादने 
श्पिण्डखच्ल.र अमरः । “"चीरिकायाः फलं पका 

गुरु विन्ि थोतलम् राजनि? नो ?िकायाः फलं इष्य 

पला? चखम्तिः। 

बल्य" सिग्ध हिम गुर् । दष्णामच्छा मदभ्वान्ति्ियदो 

यत्रया जित्” भावप्र° । श्परमान्न भावप" कताच्नशब्द् 

२१८०० द्यम् 

त्षोरिद्र माद्य न “चोरिद्र् माद्योल्यरसे विपक तव्नौख 

कलकः पयश्षा च सपिः। सितोपलाङ्ख सधुपादयुक्त 

रक्तातिसार शमयद्य् दौ णम्" चक्रदततोक्त तभ द् 

च्तौरिन् प“ चोर" तत्तल्यनिर्यासोऽसूयस्य इनि । च्लीरठल्य 
निया षयुक्तो १दचभेटे स च भावप उक्तो यथा 

५ "्यय्रोधोदम्बराश्वल्यपारोषञ्च्तपादपाः । प्ते चौरो 

टचास्तेषां त्वक पञ्चवलकलम् । केचित्तु पारोपस्याने 

शिरीषं वेतसं परे" वदन्तीति शेषः | “"्चोरटन्ता हिमा 

योिरोगव्र्याप्ाः| ख्क्ताः कघायाभेदोषु 

विसपानयनायनाः! शोधपित्तकफास्लन्नाः 

ग्न ययोजकाः । त्वक्पञ्चुकं शं याहि ब्रणथोथ 

विप छित् तेषा पन" हिमं माहि रुफपाताखदक्गव । 

९९ वा० माग दे 

वर्या 

स्तन्याभ- 

[ २३७९ | 

५९६ 

चोरा 

विषमा प्मानजित् तिक्त कषायं लधुकेखनम्" तद् याः । 

र्हिमजायां निक्तट्ग्धायां पीतदुगघायां चौरिकाया सती 

डगेष॒ जटा० “्लोरिणौ तिक्रपौता च रेचनां शओोकंताप- 

चत्। कभमिदोष्कफषो च पित्तज्वरहरी परा” राज- 

नि° । देवराहक्रान्नायां शब्द्चि° ४कृट् भ्विन्यां ५ काग्स- 

व्यौ हैद्ग्धिकायां च राजनि“ दगधिक्षायां एतौ शब्द् च. 

ऽच् होटचे रक्त €राजादन्याम् १०द्गचपाणे 

११ शरसोमरुतायां ?रस्यालोऽच्ते च पु 'राजनि० 

चोरौ स्त्र" कतौ र1-अरू य अच गौरा०डनष् । (गिर्ौका) 
ख्याते द ् तभेदे शब्द्र० । 

त्तोरोशप्,° च्तोरिणां नामः प्रधानत्वात् | वरप्खै 

स्टू कखे मृलकाकारमणे खसगन्धे टक्तमेे रत्रमा« । 
च्तौरेयो स्तो चौरख र शोभां याति या-क गौः ङष, 

च्तोर+बा० भवायै ठञ् वा छप । परभान्नो इदा० 
त्षोरोद् प,० चौरभिव खाद् उद्" यद दादेशः । दुगधस- 

खरे “ततः श्रोरुलिता तस्मात् च्ोरोदाव् शेतपङडजां" 

न्दसिंहपु* । चती रोदमन्यनकथा यथा 

“मन्धान मन्द्र कऊत्वा नेः ठत्वा तु वाचुकिम् | 

दानवः सहिता भत्वा मधध्व' क्तौरसागरम् | अद्ञ्च 

तत्र साहाय्य करिष्यामि दिवौकसः! । भविष्यं तत्र 

त् पानाद्गलवत्तराः । भविष्यथ चणारेव अङ्टतखं प्रमा- 

बतः। युय सुते" महाबोथां भ्खिष्टा रणविक्रमाः | 

इन्द्राद्यास्तु महोत्साहाः स्यानलच्धिख्हानरोन् ।` 

ततो हि दानवान् ऊतः समथा नात्र संशयः । द्त्य् क्रा ̀ 

देवदेवेन देवाः सव्ये" जगत्पतिम् । प्रणस्याग् निलयं 

सन्धि" कत्वाय दानवैः | च्ौराच्धिमथने सबव्वेः चक् 

रूदयोगखुत्तमम् ) बलिना चोद्ध.तो राजन् ! मन्द्राख्यो 

महागिरिः । क्षीरब्धौ चेपतद्चौव तेनैकेन ्डपोत्तम ! । 

सव्ौषयिख प्रप्रा देवैदैयः पयोधौ । वासक 

` ततस्तत्र राजन् | नारायणान्नया । सवेदेवह्हिताथांय चि 

षण्. ख सखयमागतः । ततो विष्णु समादेशात्तव से छरा- 

हराः ! सनरेत्य मिनभावेन च्ीराशचेस्तटमाचरिताः। 

भन्वान' मन्द्र छत्वा नेत्रः रंत्वाञ्य वाद्ठकिम् । नतो 

भयितमारबधा पते ! तरखाऽद्टतम् | विष्ण ना खखभागे 

त वा्केदौनवाः कलनाः | देवाञ पृच्छभागे ठ मन्ध 

नाथे नियोजिताः | एवन्तु सन्थनात्तत्ः मन्द्राधः प्र- 

विश्य पे । खअाधारेख विना राजंस दष्टा रुहसा हरिः । 

सर्पलोर्काहितार्थीय कू्रूपसधारयत् । मानः खं 



तुत {२३८० | 

प्रश्याय मन्द्रस्य गिरेरधः। प्रविश्य तवान् यलं 

ग् दूपेख केशवः । उपर्य करानवान् चेलं एवग््पे 

केशवः | चकपे नागराजान' देवैः साधे जनाहनः। 

चऋश्चरादश्यष्टपे ख दैत्यमध्ये = केशवः । ततस्ते तु त्वराः 

युक्ता ममन्द्,: लोरसागरम् । यावच्छक्लया न्टपन्रोह | 

अलवन्तः सुरा्ठराः। मध्यमाने ततस्तस्मात् चौराच्े 

रभवन्ञप } । कालकरूटभिति ख्यातं { षभत्यनतःष हम्" 

क्तौरोदतनय ए^६त° । १चन्द्र २च्च्छय। सनी सोरोद्«ता- 

दयोऽयव्र पुस््रो। 

त्षोरौरन पुर चोरेणोपसिक्त चोदनः “अन्न व्यञ्जनम्" पा» 

सम दुग्धो पशिक्तो भक्ते “चौ रौदनं भुक्रमथाट्वाखात् छदः 

च्व निरासे भा. प्ल सेट्. । चीवति अक्तौवोत् चित्तो 

व | निरासः फुतृक्ञारः तत अक मेन चछश्रादेवेभनञ्च 

तत्र सञ्ज दूत भेदः । 

चु चतौ पुण(हाचि) अदा, अक० शट । चोति चुतः चुवन्ि 

अल्लागीत् । च्चाय विष्यति | उगनल््ात् किति ढति अ- 

निट् चतम् । तिः चुतः । चरथः ^ एरा रुच्य चाशुभम्" 
द्धिः । “कतकं कामिनि च॒च्ुवे सटगाच्छा"साषः ष्वा 

चत्वा च भक्घा च नि्ीव्योक्काऽब्टते वचः | पौलापोऽध्येष्य- 
ॐ ५ 

माञ्च आचामेत् प्रयतोऽपि सन्"। “च वतो जुम्धरमाथां 

बा" मुः | ̀  ““चतोत्पतनजुम्भ ठु'” ति° त° पू्, रा० | 

^“ राल्लौ मयि कृतउति चितिपाशप्ल्राः चोरप। 

श्व ~ यधःस्वल्य युना दूष्ये “अथ्ुतं केणपतङ्कोटेः" 

यमः । अवलुतं डपरिकतच्ुतेन दूष्िम् । ““पतिनान्न- 

सवच ¶म्'” मतुः “अशक्तम् =प्ररि मदन्, तम्” बुह्,* 

अन्यो पसगोपूववंम्तु तत्दुदयोत्याधेयुक्रक्् तौ । 

चतु ए, चुद्-ा० ड । ! अन्नं निषण्ट, ` तचद्यदौ मनसोषेनता 

वाग्ज्छे्ाय वा धर्मणि सोरनोक्रे" कर €।५।७।२२ 

चण-हसायां डु । रसिंहे एकाच्च रकोषः रेसतव्रादिशब्द् 

च्मत् 
त्तुण पुज चु-नकृ | अरिष्टे शब्द् च१ 

त्तु ति" कद्र । †अभ्यस्ते, २षिडते श्च्पीशते च 

जटा०। ““खभोच्छमचुतयाऽतिदगमम्'› “खं यद- 

न्ःकरणेन इच्चाः" ““चख' च णं यदवे दिवमातितां छः" 

षति च माषः ।“रेखामाल्म्पिन्रुखात् "रपुः । “चुख- 

भिच्विषच्केः" महः . 
तुत् स्ललो चु-सपर भावे किप् | चुते (हाच) अमरः । 

चुत नर चु-भवे ङ्ग लवधौ (हाच) ममृरः चवथुशब्दे वि- 

शत् 

हतिः। चेतश शुभाश्ुभ्दकल, वश्च तरा ऊजे शप्र 

^“थय चताख्य' शकुनः क्रसेच्च ल्ाप्र भाव" प्रविभाव- 

यामः [ नश्यन्ति यख्माच्छकृताः खमस सखगाधिनाथा- 

दिव वनसत्वाः । सर्व्व सबव्वत्र च स्वकाल चत" न 
काव्ये कचिहेव शस्तम् । यातुः तै तेन न किञ्चिदेव 
क्यात् शत" प्राणहर गन्तुः | निषेधमयेऽश्चिण 

दिये च धनच्तय' द्क्िणकरेशे । ततृणरल्भागे कुरते 
$थेडञ्बि' चतं कदाचित् शुभमाद्ध नि 1 भोगाय वाम- 
खव ण्ख,पुष्ो कर्णे च वामे कथित जयाय | सर्व्वार्घला- 
भाय च वामने जातः शुत' स्यात् क्रमथोऽदपैष । 
क्रमाच्चिषेध' गमनस्य विन्न' कलि" ख्द्धि' च्तछ्यरो- 

गस् | करेति रोगच्चयम्त्भ दौप्रयादिनाशश्च चत्त 
कर { । प्रागखपुसः परतो ऽपरा खात् एनः पन 
व्वांतत, णवं जातस् । इद्ध।च्छयोव्वां कफतो हटवा 

जात चृत केऽपि वदन्ति शस्तम् | आद्य नयन खज- 
चे प्रशस्त चतः प्रथ सनि न भोजनादौ | भेत् कथः 
्चिदुयदि भोजनान्ते भवेत्तदा न डि भोज्चलाभः | 

आदौ च्. तच्चेत् शकनस्ततः जि' जातागजातान् शङ्खा 
ज्रि । च््,त' चणेनान न स'ययोऽसिन् प्रयोजने 
यलक्षते ऽपि जातम् । र्तः चणाततद्विनिन्त्यवश्य) 
वा्ांलकेनापि भनागदोष्म् | तखाढपेच्छ' न विचच्च- 

शेम च््तः यतद्ञाशु फल विधन्ते^ | इति। 

^खिक्राया जक्णं वच्छ लभेत् पूवे महाफलम् | ग्न ~ 
षे शोकसन्तापौ, दिखे हानिमाम् यत् । नेते शोक- 
सन्तापो, शिष्टाच्नदचोव पञिभे, अन्न प्राभोनि वायव्ये, 
उत्तरो कलहो भवेत् | थाने मरण परोक्त, परोक्त 

किकाफलाफलम्” गारुडपु, ६०क० 

तिचित° वपशत्यवाक्यम “ “वित्तं बहुगवि,कार्यसिद्धिरठला 
शक, ताशे भयं, याग्यामग्निभयं, रदिषि कलि,लांभः 

-सछरालमरे | वायव्यां वरवस्त गन्वसुलिलं दिव्याङ्घना 

चोत्तरे, श्ान्यां मरणं भर् वं ्िगदंदिग् ल्णं खञ्जने | 

च्छोीरते कतेऽपवे वस चः केचिञ्च कोविदाः” इति। 

` केचित्त भसु कता यथ।५ ्रासने शयने दाने भोजने 

वसं । विवादे च विवाहे च चतं स्न थोभनम्” 

च्व तनिभित्तं शञ्जयथैमाचमनं कतं व्यम् यथाह यान्न 

“सत्वा पीत्वा चुने चके भुक्ता वस्तोपसपणे । आखआचानः 
"षएनराचामेत् वासोविपरिधाय चः” | अशक्तौ खरतिः 
“ते निीविते चपर परिपाने$शटपातने | कर्माष्य रष 



चद । 

नाचामेत् दण चवं स्.येत्*” अन्यक्तते जोवशवदः 

“ज्ञोवेति च्वतो 

्तात्पतनजम्भाख्च 

प्रयोज्यः यथा मदनपरिजिातष्टतम् 

अयात् जौषेयक्तं त्वया सर्ति 

जोओोसिषठाच ध्वनिः । ण्ठ्ोरपि च कत्तव्योद्ान्यथा 

घ्रह्महा भवेत्" तित! “दोषां ुष्क,त् चुतं दोष युगपद्भ 

शिपिख्डितम् ' काशोख,स्त्रौरच्षणे । असंयुतखखख चषुत- 

करणःनिषिङ' यथा चिच्ण्, धनास ट्च कुर्या इख 

जां तथा चुतस् ^ '“खनितं प्रतिन्ुतैभिवोपशखु>"मावः 
ताजजोक्तायास र्यरिदष्टौ अरिशब्टे ९५५४९ विहतिः 

“च्ताख्य्द्या न शुभ'तदापि'*। 

यम्" नोलक* | 

्ुतेक पण कताव साधं कन् | रा.लकायाम् राजति । 

श्तु ताभिजनन पृन्लबमभिजनयति अभि+जन -खिच-ल्ययु | 

(राड) अष्णसपपभेदे अमरटीकायां खामौ । 
तत् करोती षतं करोति ल-ट ङगेपः। सपालो च शब्द् च 

च्वदट् गतौ तिष° भ्वा° प० सक्ण्सेट । चोदति अच्लोदीत् 

चचोद् । ५उत च्ोदन्ति रोदसो भड्हित्वा"७,८५,१, चो- 
दन्न आपो रिखते,वनानि"ऋ०५,५८,६१ 

तद् पेषणे रुधा० उभ° रुक अनिट इरित् । श,एस्ति म 

च्दैत् अच्तौत्सोत् अन्वत्त । चोद् च्र। चख. 

शुन्दन् चुन्दानः । चोदः । ५ सभिच्ठविपन्नङेः” च् 

नद्धि सर्पान पाताले""भह्टिः। «ते त व्याशिष्रचौवृदः" 

“खन् आहाजिकृञ्चरम् भदह्िः ̂" षष्टः श्छण्डन खण्ड खादय 

हज चोदच्चमेः' नेषधण । उ पसर्गपूष्व स्तु॒तन्तद्मोत्याथै 
युक्तं प्रेषे । { कविक० ] 

“चृतढदटवरा रिपोभे- 

ट् श्री च द-मम्पर भावे किप । चने “दिर ्षदि 

चद् लि° ऋ द-कत्तरि रक् । १सपणेरकधमेरेक्ररे४ल्यं च 

मेदि । ५ दरिद्रं डेम° । ६ तख्ड, लोयथाके पु° स'तिप्न- 

साग्र $पि नूनं शरणं प्रपन्न "कुमागुद्राः संनास- 

सेते विज्हतु हरयः" खा्द्ग)  कामात्ना विषयः चष" 

भनुः । ततः अतिशायने इन् ईयद्न् रलोपरे गुणः । 

च्छोदिष् च्लोदौीयस् अतिशयदपणादौ निर | “ढइत्स- 

अहायः कार््यानः च्चोदौयानपि गच्छति" 

च द्कण्टकारौ स्त्री निर क° | अग्निदभनी. चे राज्ञनि° 

र दकण्टकौ सो चद्र कणढज्गं अश्याः गौगडोष | १टह- , 

त्याम् नावप्रण च् कभण्डाकीति षां पाठ 

च द्रकण्टिका चद कट यद्याः दाप अत दवं | 
 कशटकारिकायाम्. ब्ट्ति० । 

{ २३८१ ] चद् 

च्ुद्रकमानस न° कश्सोरदेश्य ऊङ्,मोत्पच्तिस्यानभेदे । 
“(ञा्ोरेष सरोनान्ना दिव्य चद्रकमानसम्'" सुद्र 

ुद्रकम्ब, ए० कम्रं "| म्बके (शासक) | हेमच० 

च् द्रकारवेज्लो स्त्लो कम्पम* | वनकारषेङ्गीभेदे राजनि* 

शषो° च द्रकारलिकाष्यत्र राजनि 

त्तद्रकुलिश पु" नि° कस्म ° 

च्च दरकुष्ठ न° कम्म ° खु्ताद्य् क्ष एककुष्टादिष रएकष्दश 

कुषम देष कशब्द वटति [ शुर ङजनि° 

तुदरत्तुर ए" च् द्रच्.रखे वाकारोऽस्तगरख अच् । च्द्रगो- 

चुद्रगोक्षुरक च्द्रगोचु भिव क्णनर्ति ज्ञे (कोटगोक्ुरो) 
गोक््,रभेे राजनि { क्रिशचि्याम् (च् डर) अमरः 

च्ुदरघण्टिका खली" दण्ट +-अन्पाये कन् वण्टिका क्रं ५ 

त्ुद्रघोलो स्रौ निः का | !चिरिङ्ञिकाच् पे राजनि, 

ुद्रचञच्, ए सुद्र चश्च रषाकारोऽख । चुपभेदे राजनि" 

्तद्रचन्दल प° नित्य कम्प | रक्तचन्द्ने राजनि° 
तदचिभटौ स्तण नि कशं | गोपालककेटवां राजनि. 

दूचड ऽ स्त्नौ द्रा चडा यद्ध (गुरसालिक) व्वगभे दे शबदच° 

छदनन्त्, पु कम्प * । चुष्रजन्तुरनस्थिः खादथ 

वाच्हूणववा | शतंवा प्रष्टनौ येषां केचिदान कुला- 

शपि" प्यक खल्पे १जन्तौ । ९तपद्यां शब्दमाला 
चुद्रजम्ब, स्तो कनं " । भूमिजम्बगराम् शब्द् चि° । 

सुद्रजातौफल पु“ कम्रं °, अमलक्े राजनि 
ुद्रजोरक न° कम्र“ | कणजोरके, सुगन्धे शब्द्च० 
ुद्रजोवा खो कम्मं ० । जोवन्तीे राजनि 
्ुद्रतुलसो सती नि" कम्पं° | ववैरीभेदे रालनिर 

च द्रदट् शिका स्तौ निणकमे.। (व्यो श) द्"शभेदे जटा०। 

्षद्रदुरालभा स्त्री निनकम्म ° | खल्यदरालभामेरे राजनि 
चत द्रदुस्प्ा स्तो नि° ङच्ध* | अग्निदभन्ेटचचे राजनि° 

च् दधात स्त्लो नित्य कना. | कर्कटे राजनि० | 

त्त, द्रधान्य नर कम ° | टखधान्ये कङ्क प्भ्टतौ भावप्र* 

चुद्रभान्य कुधान्यञ्च (धान्यमिति छतम् | चुद्रषान्व 

मचष्ण' मृत्. कषाय खुं खेखनम् । मधर कटुकं पाके 

खच्च क्तोदटशोषकम् वानज्जत् बद्विट्कञ्च भिन्त 

कफापहम्“ नद्गु्ा छंक्राः। 

च द्रनासिक निण्ल्, छखिकषाऽख । छसखनासिके (खदा) 
त्त द्रपतास््लौ च् द्र' पलः यद्या: टाप । चाक्ग वांश्च (षको 

पालङ्कः) | छारा | रप्वलखपलाज्विते लि* । ौरा+ . 

डगेध | श्वच्नायां ल रालनि० ! 

वैक्रान्सणौ राजनि° 



द् [२३८२ ] 

त्त दूपनस ए" निर कम्म , | नङ्च (मादार) राजनि° । 

त टूपख पुण्चदर पणमख्य । !खजके वष रीभेदे राजनि° | 

रखखतपलयुक्त निर । [ क्त पभेदे राजनि° | 

त्त द्रपाषाणाभेटा स्तनी नि° कम्म ° | गिरिभषे कन्द्रोल्य 

त्त दरपिष्पल सती नित्य^ कर्ममा । वनपिष्ल्याम् राजनि 

श्त द्रए्षतौ स्तौ नित्य' कम्भ °| च्छापिचितविन्द् युक्तायां 

ष्या खगीभदे “ष्तो त्त द्रषटषतो स्थ लषतो मेन्ा- 

रुग्यः' "यज ° २४,२, अन्रत्यवेददोपे उक्ताथकत। द्या 

चछ दपोतिका स्त्रो नि" कम्र । भ्रलपोतिकायां राल्नि°। 

त्त द्रफल(क) च द्र फलमस्य वा कप | १जोवनटचते शब्द् 

च० | २भरमिजम्बदट्च् शवबदमा० ¦ कबभाव | दन्द 

वारूण्यां ४गोपालककच्याम् ५ खग्निद्नन्यां &कण्टकारि- 

कायांच सन्नी राजनि° टाप। 

त्त टूभर्डाको स्री निन कस । हत्याम् राजनि" | 

च्च द्रमत्स्थ इ° कम्मं * । खल्पमत्ख (ग्छोभ द)“ चद्रमत््ख्याः 

स्वादुरसा दोषत्रयविनाशनाः। लघपाका रुचिकराः 

समदा ते हता मताः | खतिर्च्छाः ए स्व हराः रुच्याः 

कारानिलापह्ाः'” भावप्रः तद्गुणा उक्ताः 

्तदधमुम्त स्त नि° कम्पं । कमेरचुपे राजनि । 

च्तुट्रोग प्^ऊर्म० चखतोक्तं चतु्चत्वांरिंशत्सखल्यरो गभ दे यथो 

अथातः चद्ररोगाणां जिद्ान व्याख्यास्यामः । समासेन 

चदुञत्वारिशत् क् द्ररोगा भवन्ति। तद्यथा ऋजग- 

्गिका यवप्रख्याशन्धालजो विता कच्छपिका वल्मीक 

िन्द्रडङडा पनसिका पाधाणगडभो जान्गहंभः क्ता 

विस्फोटकोऽग्निरोह्िणौ चष्य' .कुनखोऽदुधयौ बिदा- 

रिका शकेराऽङुदं पामा विच्धिंका रफा एाददारिका 

-कद्रमलसेन्दरलप् दार््छकोऽर्पिका पित मद्रिका 

सोवनपिडका पद्धिनीकण्टको जतुमखिम्प्शकय॒म्ब् 

कोलश्िलकालको ज्यच्छ व्यद्धः परिवस्तिंकाऽषपाटिका 

निर्धप्रकसो निसद्गुदाऽह्िपएतन दषग्यकच्छ गु दभ्ब च~ 

खेति। स्िग्धा खवणां सथिता नौरुजा खदसच्निभा | 

कफवातोत्धिता न्ञेया बालानामजगङ्खिका १ | यबाकारा 

सकटिना खयिता मांसरुभ्टता | पिडका द द्मवानाभ्यां 

यवप्र ख्ये्ति% . सोच्यते । बनामवक्तीं पिडकाखन्न तां परिमण्ड- 

लाम् अन्धालजीर मल्पपूयां तां विद्यात् कफवातजाम् । | 

विढ़ताद्यां मह्ादाह्धां पकरोड्म्बरसच्रिभाम् | विदिता 

निति तां शद्यासिन्नोल्यां परिमण्डलम् | सन्ययः पञ्च 

 सर्पजां स्वरैलचणाम् । 

वा षडवा दारुणाः कच्छपोच्नताः | कफानिलान्।छड,तां 

तट् 

बिद्यात्तां कद्छपौ९मिति। पाणिपादतले सन्धौ सोवाया- 

भं जन्,एि । पन्विवल्मौकवद्यस्तु यने: सषपचोयते । 

तोदल्लं दषरोदाइकण्डमङ्धवरं से तः । व्याधर्वैलमीक & 

द्यो ष रफपिन्तानिलोद्धवः | पद्मपुष्कर बन््ध्ये पिडकाभिः 

खमासिताभ् | इन्द्रश्धान्तु ७ तां विव्यादात“पत्नोलयितां 
भिषक् । कर्थोपरि समन्ताहा शष्ट वा पिडकोखरुक् | 

शाल करवत्मनसिकां ८ तां विद्यात् ज्लेश्नवातजाम् । इलु- 

सन्धौ ससुह्धतं थोफमल्परुजं स्थिरम् । पाघाणगह् भ' € 

भिद्याद्बलासपवनात्मकम् । विसप्पेवलप्ये ति यो दाह 

ज्वरकरस्तनुः | अपाकः शयथुः पित्ताल्घ न्नेयो जाल- 

गदंभः१० । वाद्धपाश्रं सकचा लणस्फोटां समदनाम् | 

पित्तप्रकोपात्सम्धर तां कच्चामित ११ विनिर्दिथेत् । अग्निद्- 

गधनिभाः छोटा: सच्वरा रक्तपित्ततः। कंचित्सवेन् वा 

देहे सता विस्फोटका१२ इति । कल्ञाभागेष ये स्फोटा 

जायन्ते भांसदारखणाः । अन्तदा हज्वरकरा दौप्रपावक- 

सन्निभाः । सप्राह्ृाटद्राद्शाहाहा पक्ताा ्नन्ति मान 

वम् । तामग्निरो हिणो १२ विद्यादसाध्यां स्निपाततः | 

नखमांसमधिष्ठाय पित्त वायुञ्च वेदनाम् । करोति दाह- 

पाकौ च तं व्याधिं चिष्म१४मादिभेत् | तदेव क्षतरोगाख्यं 

तथोपनखमित्यपि | ऋअभिषातात्य दुष्टो यो नद्धो ख्चोऽ- 

सितः खर; । भवेत्त्, कुन खं १५ विद्यात् कुलोनमिति संत्नि- 

तस् । गम्भोरामल्यरंरश्भां सवां परि स्वतस् । कफा- . 

दन्तःप्रपाकान्नां विद्यादवुशर्यीँ! ६ भिषक् । ¶िदारीकन्द्- 

व, कक्चावङ्कणसन्विषु । रक्तां विदारिकां१७ विद्यात् 
प्राष्य भांस्षिरि्नायुक्ञेग्र 

जेदस्तयाऽनिलः । यान्वं कुन्ति निच्नोऽखौ मधुसप्पि 

श्वं सानिभस् | सतवत्याखावमत्यथं तत्र ङ्ध गतोऽनिलः। 
भासः विशोषःय स्थितां शकरां जनयेत्प् नः 4 इमैन्ध' 

क्िच्रमत्ययं नानावं ततः सिराः । सवन्ि सहसा रक्त 

तदिव्याच्छक रबु दमू१८ । पामािचचच्रौ१€ २ "कृष्टष 

रकसा२च प्रकील्तिंता। परिक्रमणशोलख्य वायुरत्य्- 

ख्यो: | पादयोः कुरूते दारौ २२ सरुजां तलसंच्चिताम् । 

शकंरोन्द्रथयिते पाद् चते वा कण्टकादिभिः | मेदोरक्ता- 

लगेञ्चव दोव जायते न्णाम् । स कीलः कठिनो 
सन्थिनिम््रमध्योच्नतोऽपि वा । कोकमानः सरुकसूावो जा- 

यते कद्रस्तुरे सः। किन्नाङग ल्यन्तरौ पादौ कण्ड.दाह- 

सूगन्वितौ । दुकू मसंसखशांदलस' २४ तः विनिर्दिश् । 

रोसक्रूपाचगः पित्त वातेन सह मच्छिंतम् | प्रच्यावयति 



चुद्र # । 

रोमाणि ततः स्लेद्रा सशोखितः। रुषङ्धि रोमक्रूपांस्तु 

ततोऽन्यं घामखन्भवः । तदिन्द्रलुप्र २५खाजियं रज्यति 

च विभाव्यते | दारुणा करण्ड, रा दच्च केशभूमिः प्रजा- 

यते । कफथातपरकोपेख षिद्या!ह्ारुणकन्तु२६ तम् । अद चि 

बच्छवल्लोखि बडक्तदानि मङ्धनि । कफा्टककभिकोपेन 

णां विद्याद्र पिकास्२७। कोधशोकनच्रमढतः शरोरोश्रा 

शिरोगतः पित्तञ्च केशान् पचति पलितरप८्तेन जायते | 

दाडज्वररुजायन्तस्तालराः स्फोटाः सपोतकाः | गात्रेष 

चट्तेचान्तब्विन्न यास्ता मसरिकाः२९ | शालमलोकश्टक- 

प्रख्याः कफमःरूत गोखितेः। जायन्ते पिडका यनां द३०वक्लो. 

या इखदरूषिकाः । कण्ट कराचितं इत्त' कण्ड, मत्माणड- 

मण्डलम् । पञ्चिनौ करट कपर ख्येश्तद्ा ख्यं १ कफयातजम् । 

नोरुजं समपन्न मर्डलं कफरक्रजम् । सहज रक्तमी- 

चञ्च च्छा जतुमणं ३२बिदुः । अयेदन' स्िरञ्चव य 

गाेषठ दृश्यते| साधवत्मष्ण पत् पच्चमनिलान््शंर३दि- 

शत् । सखध्याननिदानाभ्यां चमेङोल ३8 प्रकौत्ति तस् । 

छशानि तिलमाल्राख्छि नौरुजानि समानि च| वात- 

पित्तकफोद्रेका त्ताच्िदयात्तिलक्रालकान्३६ । मण्डलं म्- 

दल्य' वा शामः वायद् वा सितम् | सहजः भरुज 

गाते न्यच्छ२५ नित्यभिघौयते | क्रोध्ायासप्रकृयितो वायु 

पित्तेन संयुतः | सहसा रुखमागम्य मण्डलं विष्जे- 

त्ततः । नीरुजं तुकं श्याव खखे व्य क १७तमा दिशेत् । 

सद् नात्मीडनाद्धायि 

यद् वायुभेजते सपैतश्चरः | 

प्रतिनिवन्तंते | भखेरधस्तात्कोख यन्यष्टपेख लम्बते | 

तथेवाव्यिवाततः { सेद्चम्् 

तदा वातोपष्टटन्तु चम्म 

सवेदनः सदाहस्र पाक्ञ् व्रडति कचित्) सारूताग- 

न्तस तां परिवन्तिकसूर८ । सकरणडः 

कटिना चैव सेव शछेश्रसखुतृधिता | अल्योयसीं यद् 

चषाद्वालां गच्छे तस्त्रियः नरः| 

चर्म एय् इतति ते बलात् । महं नात्मोडनाद्वापि शुक्रवे- 

विद्यात्तं 

हस्त (भिषाताद्थवा 

ग चवाततः | यदखावपाद्यते चम्प्रं तां बिद्याद्वपारि- 

काम्३९ । वातोपद््टमेवन्तु चम्मं संश्रयते मणिम् । 

मणचर्ममोपनङ्स्तु सूलरलोतोरुण्ि च । निरुङकप्कमे 

तिनछन्दधारमवेदनम् । भूर प्रवत्तं ते जन्तो णिच्च च 
विदोर्थाते | निरुङकप्रकसंविद्यादरूटां चावपाटिकाम् | 

वेगसन्धारणादायुविदतो शटसाचितः । निरुणद्धि मह- 

त् सोतः च्छदारः करोति च । मागेख सौच्छायरात् सच्छण 
रोप तद्य गच्छति | षच्चिरुङ्गगुद् ४!व्याधिभेनं विद्यात्, 

५९७ 
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इतरम् । शलक,वसमायुक्त ऽधौतेऽपाने थिशोभेवेत् । 

ज्िन्नख क्ञा्यमानख कण्ड रक्तक फोङ्धवा । कण्ड़यनात्ततः 

चिप्र स्फोटासृत्चच जायते । एशोमूतः ब्रणेर्चौर' त 

विद्यादहिपूननम्४२ । सुनोल्सादनहोनख मलो टष्ण- 

संचितः । प्रक्लिद्यते यद् सले दात कण्डं जनयेन्तदा । 

तत्र कख्ड़ यनात् चिप्र स्फोटासावच्च जायते | प्राह - 

षणकच्छ् ४तां से प्ररक्तप्रकोपजाम् | प्रवाहणातिसारा- 

स्थां निगच्छति थद्, बह्िः। खत्तदुबलदेहख त 
युदभ्च शभा{दशेत् । 

दल निर चुद्राःचुद्ररोगाः सन्य सिप्रा लच। चुर 

रोगयुक्त 
चष.दववरा स्न निव्यकम्प्°। वरटायां रार्जान° 

त दवज्ञो स्त्री नियकम्प, | सलपोतिकायाम् रग्जनिर 

च्तद्रवार्ताकिनो सो निष्कम्प ० चे तकषण्ठकथ्वं राजनिर 

त्त दरवार्ताकौ स्त्रो नि०कम््ं°। टडत्याम अमरः 

त्त द्रहः ए नित्य कम्ब ° । शद्धनखे(जोडमड़ा) -मरटोका 
च्द्रयकरा स्त्रो निर्क्ा° याबनालशककरायाम् राजानि 

द्राह्. ल स्तम नि कनां * । चुद््या्ने (तााग). 

राजन [ वति निर 

त् द्रगोषं एनलुद्र शोधस । {मय् रथिषा, २खल्सभोभे- 
्त.द्रशक्ति स्तो नि कम्रं | जलशुक्गकायाम् | खाये क 

तत्रै वाँ राजनि" 

त्त दृश्याम् स्त्री नि° कर्म्म | कटभोटक्ते रालेनि° 

चदरक्ेष्यातकं इ° नि" कं . । भृकददारकडृके राजनि 
क्त. द्ण्वास ए" कम्ब ° | श्वासरोगभेदे 

(च् द्रक्तमकग्िच्नो महान् च पड्धा भिद्यते स मह।- 
व्याधिः खाठणएकोविशेषतः । प्रास पः तख इृत्पीडा भ- 
कतद्वेषोऽरतिः परा । व्यानाः पाशरयोः खूलं ्रैरदयं 
बद्नद्य च | कि्चिद्रभमाणख यद्व चासः प्रवरसनि | 

निषखस्यति शान्तिञ्च स कद्र इतिसं्ञितः" चश 

“दच्चायासोद्धवः कोष्ठे चत् द्रवातच्दोरयन्। चुद्रश्वासो न 

सोऽत्यथं दुःखेनाद्खप्रनाधकः | हिनस्ति न = गाल खि 

नव दुःखं यथतरे। नच भोजनपानानां निरुण- 
दय् चितां गतिम् । नेन्द्रियाणां ब्थाञ्चापि काञ्चिु- 

त्माद्रेदरूजम् । 

लक्ता” 

च् द्रभ्वेता स्ती एदधतोक्त अकादिगणोक्तो कोष्थिभेदे आसेन्दर 
ष्मौ च दरे तेता महादधेवयादि' चतः 

स साध्य उक्तो बलिनः सेः चावक्त- 

भावप 



क्तद्रो 

त द्रसदा स्तौ सहच च् रख सहा ६त० | {चह्ृपरीम् 
२ माच्छारगन्धायाद्ख राजनि° 

त्त दरसुवस्छं नर नि" कम्र. | पित्तले राजनि, 

चत टृद्िङ्गल खी कम्ब“ | १कणटकार्याम् | साये क 

अणो हस्वे टाप । अलवर शब्द्च० 

षतद्रास्त्री चट् रक्। $बेश्यायाम्, ५. द्राधिशितभवनाः' "काद् 

रकशटकाय्याम्, रसरघायाम्, मरः ४मशिकानाले, 

५ चाङ्गे ग्यम्, ६ हिखायास, देम च ऽगवेधु कायां (गड- 
-.डेघान) रल्नमा* ८वाद्रतायाम्, शन्द्र° चद्राभि- 

रद् दूतराभिराकुलम्* माषः “क द्राभिः सरघाभिः" 

स्ख €व्यङ्गाया्च। च् द्राभिः निष्टं त्तस अण् । चौद 

मधुनि “इ चलौद्रपटलेरिव'" रष; [कायाम् राजनि? 

प्. दराग्निमन्य ए कनं °(डोटगणिचरारी) खल्मगणिकारि- 

क्त द्राच्ञन न° चश्वतोक्त ऋञ्चनभेदे ˆ गोश पित्तम दिरा गलङ्धा- 

नौरसे पचेत् । च द्राञ्जनं रसे चान्यतयजत् स्त फलेऽपि 

वा । गोमूलराच्याणेवमलपिप्यलो चौ दरकट् फलं सैन्ववो- . 

पहिलं युञ्ज लितं वेणगह्रे । मेदो यकृद् टतञ्चाजं 

पचिपषल्य सन्ध वे सपु । रसमामलकञ्चा“प यक्घ' सम्यग्नि- 

धापयेत् कोशे खदिरनिम्†णे तदत् कद्राञ्जनं हितम् । 

च दार्डमत्स्यसघात इ जन द्रा्ामर्डसल् ानामख्डा 

नसिनवलानानां सतस्ानां मवानः। (पोनार् भाक) 

पोताधाने अमर; 

च द्ादिकषाय इ. चक्रदक्तोक्तं कणायभेदे "कत्दरारूना 

नागप्यव्कर) ज्यौ; कतः कथायः कफ़मारुतोदङगे । सच्ा- 

मकासारूचपाश्ंरुगभवे च्चरे लिदोघप्रभवे च शस्यते?” 

्षदरापामागे षर निर कच्छ ० । रक्तापामागै^राजनि' 

च द्राकमनसंन्ञ प° न् दरभलकरय संन्नव संत्चा यच्छ । 

ककैटहटक्तं राजनि 

क्तेदटाज् परनि कष्य ०! कोषास्ने राजनि 

# 1 दास््रपनस प० नि करं । नुच तिका, 

दाशा खो कमा अभरखा कम्पं | !चाङ्क्ाम् 

हारा० (खकोषालङ्ध) सार्थे क | तलनवार्थे । रणशाण्ड - 

ल्थाम् रालनि” 

च टिका स्ती शद्रोव क । दे (ङश) गनि 

च दौ निण्य प्र+-उत्करा० षद्रथ्यीम् & । चृद्रनिं सादौ 

च्च द्ङ्खदौ रूगे नित्यकमे० | यवाकषे राजनि" 

च देर्वीसं ए* करम | गोद्मलककंद्चाम् राजनिर 

छ. दोदुम्बरिका खो वमे" । काकोदुर्रिकायास् राङनि+ 
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च.दोपोदिका ५ नि° कमै । सूल पोतिकायाम् राजनि° 
च्दोलुकपु सगे कभे० । उलूके राजनि 

क्त्.ध बुभच्वायां दिबा° पर° सक° अनिट दत् । च् ध्यति 

अच्त् घत्। च्चोभ शत् | चधा क्च धितः । चुधित्वा | 

“चुष्यद्धगोवय आद्तिदाः र १०१०४१७, मा चधन्दा- 

रुषत्" आथ० २,२६.४, शष्यन्लोऽष्यवसन् व्याला.” । 
` (कुचित्वा पलिभिवेनम्'' भट्टिः । च्, धाज्ञानाख् तारक्षा० 

दनच्। च्. चित संजातक्ुधे तिर 
छु सतौ च.ध-भावे संप कष् । ¶नुम् चायम् । कं {थि 

किप् । अन्ने निष पाठान्तर । «यच्छ राश्रश्तु विष्ये 

खनिः सौोदति क्त धा" भनुः लन स्वात् वा टाक | 

कषघ्ाष्यत स्न च भात्तः। “व्या देवो खर्वभतेष चधा 

ष्पे संस्यता'' देवौमा. । च धाच प्राणिनां खाभा 

विकदुःखड्ेतुयथोक्त च्श्ते श्खाभाविकाः क्न्- 

पिप्रासाजरारटत्य् निद्रा पश्यतयः" | इयञ्च प्राशधम्बा + 

यथाह शाति “भ् ्ा च पपिपाङा च प्राखद्ध,समसः 

ख.तो । शोकमोहौ, शरोर जराव षन्य^यः'' । 
चधा काया ख यथा 

“व्या्यो निजिताः ख्व छुधया न्टपञ्च्तर ! | कुण्डलो 
दक्टी ण्व तथेवालद्ध लो नरः | .धात्तौ न विरा- 
जेत प्र तवन्तधितो थाम् }. स्त्ीरलनं विविधान् भोगान् 
वस््राण्याभरा्ि च । न चेच्छति नरः किद्वत् चुघया 

कलुपोलतः । यथा भमिगतं तोयं रविरण्सिभिः शुष्यति । 

प्ररोरस्यस्तश्ा घातः शुष्यते जाठराग्निना | ज इटणोति 

न चाति चचुषान च पश्टति | दते वेपते मढः 
शएष्यते च च् धादिंतः। भूकत्व' बधिरत्वञ्च जड़ा न्धत्वनतु 
प्डुताम् । रौद्रः मयादहीनत्व' च् धा सवै" परयच्छति | 
भगिनीं जननीं पुच्न' भाथा" इद्हिरतः तथा } श्वातर' 
स्वजन वापि क्ष् धाविष्टो न विन्दति" । 

त्ष धाकुशथल पु अतर । षिल्लान्तरटच्वे राजनिर 

च धाभिजनन इ* स्,धामभिजनयति अभि + जम + किच 
चय । ¶राजिकायां अमरः । रखुघाजननमाने लि* 

प ५: ~ | 

त्त धालु लि च्ध-बा, आलुच् चुघाञुकतो 

त्त घावत् निर्कुधा-असूयस्छ चतुधा म्राध्यतयाशच्यखाः वा म्वु- 

ष् मख वः। च् धायुक्तो स्त्रियं डेषु । भेषक्धरलाय- 

लुतौ रगुटिकाभेदे स्तौ “रमाद्यौगन्बकाभ्नाणि न्थ ब 

लिफला वचा | सानौ शसपष्मा च चविका जीर्कह- 

यमस् | प्रल्यकं पलमेषान्तु घ्ानयो एनर्ंगा । माणश 



` दुभ 

सन्थिकद्ंनद्रकेधराजचुद्रैनाः । दण्डोत्पला लिददन्ती 

जामाररक्रचन्द्नम् । द्ापामार्मकुलका मरख्ढ.कञ्च 

पला्जकम् । रद्रकसय रसना गुहिकां शंप्रकल्येत् | 

वद्रासिवमाञ्चतां भक्तयित्वा पिबेन | वारि भक्त ज- 

लद्ये प्रातरल्याय मानवः | वटी च् धावती नाम, 

स्वाजीं विनाशिनी | अग्निश्च कुरूते दीप्र भखकञ्च 

नियच्छति । अन्ह पिच्च शूलञ्च परिशामलतच्च यत् । 

तत् स्व" शमधत्याशु भारकरस्तिनिर' यथा | म्र" 

वच्ज बदन वि रेषात् चोरक रे" । 

न््रधासागररम ए० मेषज्यरल्नावलगक्त कौ षधभेरे 

“विकट निकला चैव तथा लवणपञ्चुकम् । च्ारतरयं 

शसं गन्धं भागक पूवं वदुभिषक् । युञ्जामाल्रां वटीं कुथा 

ज्वङ्ैः पञ्चभिः सङ् | च् धासागरनाभायं रसः दर्ये ख 

निरतः" [अभरः । “अन्नद लधितः पातम्” 

्तधित निन तधा + जाताऽख्य तारण इतच् च्च धायुक्गं 

त धुन एुस्री च ध-उन किञ्च । स्ते जातौ उच्च | ` 

छप भरे सौ प अक. रेट । चोपति अच्ोपीत् चोप 

॥ “स सच्च पलतः”” भा, च्ा० १७१अ० ` 

श्प एु* च प-क ऋ -पक् वा| छखशथाखाशिपे टश्च अमरः | 

काहरेवस्य स्यभामाया ग्मेजातपुवरभेरे । “जन्चिरे 

सत्यभामायां भातुररभिनरयः चू.पः"” हरिर १६अ० | 

शच्छाङ्गपितरि शेराजभेदे च षएु*। “श्याशौत् संतयुभे : 

तात-{ मनुं ण्डधरः प्रभ्,: । गख पुमो म इागा छः प्रस- 

न्विरिति शिद्तः 1 प्रसन्धे रभवत् घब चप श्व्ये4 | 

संतितः चुपद्य एन इच्छाः" भाग्याश्चन्दख° 1 '४दार-- 
कापिमस्यं ४पवं तमेदे । 

श्बमौ रेवतक्ञः सचैलो रम्यसातुयुङाजिरः | पयां 

दिशि लष््योषान् भखकाञ्चनतोरणशः | दन्वि्स्यां ल~ 

ताके्टः पञ्चवर्णा विराजते इन्द्रकेतुप्रतौकाथेः प्ि- 

यखां तथा चपः" हरि° १५७ । 

चरंषडोडसमुटि ए" दोखयति इलव खख तादथोखदि 

र्य एषो कम्मं ° । विष्डरिसुपे राजनि° 
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च्व्छ पन्कम निन्करणे क्रः ।१मन्धानद्ख्वं तेभर, ` छधेव मन्द, 

र क्च्ध शो भिताश्योधिवशना'' नावःरन्कोभवुक्त लि०।“ार्् 

परि पदे शत्वा योनि"{लिङ्घन ताडयेत् | बाछ्भ्यां धारणं 

माद्" बन्धोऽयं चुब्धसं तरकः*रातम° उक्त देर तिबन्धभेदे ए 

चतभ शङ्धोचने भाग्खात्म्स्क्रडेट इदित् | चोभते खच्तभत् 

शके चोभ्वम्  चोभ; चोभस् लोभौ ““तानशे नापि- 

च्चमा 

चाच भव्^नाच भटराचस्येभ्रात्ः'' भदः चब्ः शुभितः | 

^ नोय महारेगाः शआममानाश्षाशुगाः” भार व+ 

स्कर । "भिताः सागराः सव्ये“ रामाश्वार ६५स० | 

“श्च मे दिषतां मनः" र्: “यदेतदादिचद्च मध्ये 

चोभत इवः" छ ० |,चोभमाणः | 

भग्न चालने वा दिवा° भयार अकण सेद् | च्.म्धति च् 

भ््ाति चअच्ोभौत् । च्ष.भिनः | .५च् भ्यन्ति प्रसभमद्ोवि 

नापि हेतोः" माषः । च् म्नातौव्यतर च म्ना० न शत्वम् । 

प्राद्यापषर्गपूव्वं कस्तत्तदवोत्यार्धेयुक्तो चोभे 

चभ विर चभ-क। †चोभके रेप्रवन्तेके च सठरारुणद्- | 

ख्डाद्यां स्तां स्तान् वन्देऽशनिच्ल् भान्'"भाव° रेख "अश- 

निश्वुभात् ततुप्रवरतैकान् "नील क ०।२यदर्यं पारिण्दः र स्तौ । 
“भया सद्डितः मेती याञान्याम् तमातरः”" ततेव “क्ुभा- 

नियडहासुप्रकच्छरगि रेवता” ङोरक 

च्.भितं नि° च् भ~ । शकालोडिते, रव्याङके, रेभोते च 

इला" । “च् भितरेन्यपरागविपाण्ड रे" मावः “मडहा- 

प्रलयमार्तकषुभितपुष्कररावन्तं केति रेख 

च सादि पा० उक्ल निमित्ते इत्यपि यत्वनिटसिनिभित्ते 

अब्दे गणे सच गण्डः“ नमन नन्द्नु नन्द्न नगर | 

शतान्य् तरपदानि सं्नायास््रयोजयन्ति । इरिनन्दौ 

रिनन्दनः गिरिनगरम् | -तिब्रंडिः प्रयोजयति । न- 

रौन्दत्यते | नन्तंन गहन मन्द्न निकेथ निवास चऋग्नि 
अनूपः गतान्य तरपदानि प्रयोकयन्ति ! परिनन्तनम् 

पररिगङनस् प्ररिनम्द्मम धरनिवे्ः शदूनिवासः राग्निः 

दभीनूषः । व्याचार्थ्थादणत्ञ्च । आआचाययं भोगोनः | आ- 

कुनिगखोयम् च् भ्वादिः | “अख्षिह्ितल्क्चणो शत्वप्रतिषे- 

चः चादिषु दरष्व्य ‹दति भाष्यम्” न भाभूपूकमोत्या- 

दयस्लखयेव प्रपञ्च” "इति कंयडः । पाढानरम्"'क् जा तृञ् 
न्नेन नर नगर नन्दन यडङकन्डति गिरिनदौ गु्धनसन 

निवेश निवाञ्च ग्नि अनप आचाय भोगोन चतुद्धयन 

षरिकादीनि वनोत्तरमदानि (संज्ञायाम्) इरिका तिभिर 
समीर कुवेर इरि करर च्.भादिः” 

चमत नि° च +अष्््ये मत॒ । १ अन्गयुक्ञ उपचारात् 

रकञ्नवतृसतुतये च । "खाः इन्दर } श् मन्तस्'" ऋ. 
८,८११११८् मन्त" स्तुत्यम्”? भा+ | 

त्तमा ली च्-मक्त) (मसिना) (पिसौ) †अतय्याम् अ- 
मरः | “च्छाय विधनने च्छाया श्लन कश्ययति 

भो । चमो र्थतुकस्पके लि, ^च्माक्वि पातयै- 
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गम्, यजु, १०,८ बेददीषे उक्ञंब ब्य, तृपति गितः 

६शखे सारदन्द्रौ रनौ छिकरायाम् लताभेदे शब्दमा° । 

च्माया इदम् अख | चौम वस्त्रभेदे “लौमं शाण वा 

ब्राद्यणदू'' शाता° 

तम्प्र गतौ भ्वान्पर सक््सेट् । च,स्यति अन्त् स्पोत् च॒ स्प 

त्.र विलेखने ठद्° पर० सक. सेट. । च्त्रति ऋक्तोरोत् च् 

च्तोर क्रः । 

त्तर पुन्र-कनक्ल.रक वा| †नापिताख् पश्चादीनांरचफे 

(खर) अमरटीकायां स्वाम रको किलाक्तं अमरः 9गो 

च्रे, मेदि° ५मद्ापिख्डीतके वाणे च राजनि खटा 

दिपाढ़कयाम् धरणिः देदगरद्धवशः च् रः महः सवाय 

धधि क्षरम्" रा० खा.७रस०। ^च्रेण शितधारेण 

चकत्त् शरासनम्" रामा० ल €२अ° 

च्चरक ए क््र-क्तन् | ¶गोच्च्रे, (गोखुरौ) रकोकिलाकते, 

मे{दनोः.रेतिलकटर मे अमरः ४भताङ्के राजनि° खा्थे 

क| च्, रशब्ार्थे च 

त् रक् न" च्.रणाध्य"ज्््ं । केशच्छेदने। चुरकम्ां 

{ख विद्ितननच्तत्रादिकं स चिर पो० धा० उक्त यथा 

“दनच्तौरनख ्रयात्र विदिता चौलोदिते वारभे पा- 

तद्धयाररवीन्विहाय नवमङ्ल्तच्च सन्व्यान्तथा । रिक्तां 

प्निशां निराखनरणय्रामप्रयाणोद्यतश्ञाताभ्यक्त सता- 

शने पुनः कार्यां हितप्र पदठठभिः'" । म~ चि 

“चौलोदितेष् चौ लप्रोक्तष वारे नचलेषु उपलक्तणत्वा- 

न्तुक्त लम्ने ऽपि च दन्तचौरनखक्रियात्र विह्ितोक्ता। 

“शेष येषु प्रशंसन्ति च् रकस महषयः । तेष तेमु परश 

रन्तिः नखद्न्तविलेखनमि{ति"” । येष येष वारनच्षवलग्ना- 

दिप्वय्यैः | खथ च्तौरनिषिङ्क्राल उच्यते । पात- 

षीति । पतङ्कप पर्िद्धव्यं योरिव्यभिभ्रानात् पतङ्खः 

छरयस्तघ्यापयः पार्तङ्खिः शनिः आररवबो णसिद्धौ |. 

तिषा वारान् विद्धाय त्यकत्वौ उ.णनऋणत्वात् तेषां लम्ना- 

नि.मकरकन्भ्रमेष्ट्िकसिहाख्यानि यंयक्रांचच विदडये- 

त्वयः, चततोश्च वसिष्ठेन "“इस्तनये इष्यपुनवेसौ च 

शशा इविष्ण् लितय।शविनोषु 1 पौष्ण न्द्रविष्णेत् च्,रकभे 

, शस्त व्यकारशन्य शकवारलभ्ने” इति) कतः श्ुभय- 

इणां बारलम्नांये, चोरः खाथवंमिति फलितोऽधः। वा- 

श्फलानि गर्गोक्ञानि ८भाद्दरयुः चप्रयति मासं, सप्न- 

अनेदरः | भौमोमाखारटङ उन्ति भ्नोयक्छ त्मद्चमासकम् | 

यकाद कविद्द्य।तकते व्र चौरकम्प्न णोति" वद्यन्या 

चर 

यत्वाह्नग्नानामंशानां चैतानि फलान्टृहगनि | न केवल- 
मायुदानिः किन्तु शस्त.बातोऽपि पापवारेष। तदुक्त 

वसिष्ठन “आदिव्यभौमाकिदिनेष धीमान दनकाष 

चरके कायम् । कुवन्नवाभोति फलं समदः शस्त्रे 
सम्यक् स्वशरोरवातम्" । तथा नवम'घक्तः च॒ विद्धाय 
यनि च्लौरं कतं ततो-नवमदिने पनः ज्तौरं न कार्यम् | 
“त्कः भूषिते चव यानगो नवभेऽडनी"त' नारदोक्त ५ 

यत्त, नयने नवब्यार्भिति व्यङ्रन्ति तदयुक्तं दिनपदो- 
पाद्ानाप्रसङ्कः।त् । दिनपदं ति{परमिति चन्न रिक्तायाः 

वच्छमाणस्व तन्तनिषेधादपप्रत्तेः । ननु एथयुपादानाव् 

मवस्यां सवेधथा चौर' निन्द्यभेव चतर्थचदरद॑श्योस्तु 

तथा नेति. चेन्न “चवरी चैव ष्ठी च य्टमीञ्च चतु- 
देशोम् | दथा पड्धदशौच्चव ब्रह्मचारी भवे त्यदा । श्म- 
कम्पं भिरोऽभ्ङ् न्द नधावनमेयनम् । जन्तुं तानि यः 

कु्याज्ञच्छी स्तत्र न तिष्ठनि" | चौरे व्यारूवचने चतुर्थँ 

चतं श्योः सथा निपेधाभिधानात् | अतएवासम्' स्फ 2- 

माह पराशरः"्तौराहाच्रवम त्वङ्क नैन िङगलपो. त" 

तथा सन्यां प्रातः सन्धां साय सन्धवा्च विद्धाय एव" 

रिक्ताम विह्धाय परणटपि निशां रालिमपि विद्ायेत्यधैः 

ऋथाधिकारिणो निष्ष्यन्ते हितप्र पद्भिः सशुभोद- 

मिकछद्धिरोतादशेः च्तौरक्रिया हि निचयेन न कायां । 

कोरे: च्ासनडइस्बलादिः तदरह्ितेः रणः संयामः या- 

भो जनपद्विेषः प्रयाशमर्थवात्ा रेतद्थषद्धतैः ल- 

ोद्योनेः स््ालेररुष्टितनिल्यने मि तिक कौम्यद्ानेः यत्त, 

चतौ राथेमेव क्ञानं विधौयते प्रायखित्तादरौ च तत्र नायं 

निषेधस्तयेव तद्य विधानात् । अभ्यक्त : छततैनाभ्यङ्खः 
छताशनैः कतभोजनेः सुवणा यजद्ारमूष्तिरिन्यपि- 

ध्येयम् | यदाह वराहः “न. श्धातमालगमनोत्कट 

भषितानामभ्वक्रमुक्तरणकालनिराछनान म् । सन्धया 

निशाशनिकुजाकंदिने च रिक्त कौर छित न नवने- 

ङ्किन चापि विद्याभिति'"उत्कटानां कक््.टासक्वद्वस्वि-- 

तानाम् । सन्ध्रालक्तणमपि प्रराहेयोक्तम् “अरौ स्तमिता- 
इदितावृष्ढयादस्य्टभं नभोयवत्" | इग: “ “शन्यार- 

रतरिवारेष्ै रात्रौ पौते बतेऽड्नि। चाङ्गे प्रतिप- 

द्िक्ताभद्रा ्लौरविबङ्खबेत् । षषटमापूखिंमापातश्चत्- 
दैशय्रटमी तथा । चाद्ध सच्धिडत' पापं तेले भंसिचं~ 

रे.भगे ति" । पौर धा 
"(करत यप्र। ड तिब्बत च् रकम्मां च रिस 



त्तर 

शवषात्या चरेत् | शववाहतौर्यगभसिन्धुमच्जनं चर 

माचरेन्र खलु गभिणौपतिः” | सू* चि° 

, ५यखथ केषाश्चिन्निमित्तपिथेष शौर्य विधिनिपरेवौ 

भञ् भाषिणोच्छन्द्साह । क्रत॒पाणणोति अतर पृष्व" 

यपि निष्ड्िवारादौ एषु कमत चरमे चौरसद्यः 

काव्यः भिति वाक्याथैः करक्रदौ यज्ञ विपराज्नया चौरम् । 

तथा पाखिपीडो विवाहो लक्वण्या ततः प्राग्भाषिनि 

सोदानजस्र रि केचित्त विवाद ब्रसश्मुकन ाशस्यपर 

ौरमियाङः अतएव शाखाविगेषण विषादे चतौरखक्त 

भि्यचः। तथाच तिः “सुण्डयितारः च्रविष्ठाय 

नावधूम्दाभित्यादि”” । टतौ मातापिल् मैरे बन्धमोचच^ 

षणे काराग्टहे बन्धस्य यदामोचनं भेवेत्तद्। दिजा- 

सया राजान्नादावपीति बोध्यम पोराजा तथ्ा- 

न्या चौरादेः चौरः काय्यंसेव यदाह नारदः "न्टय- 

विप्रन्निया यन्ते भरणे बन्वमोचणे | उद्ादेऽ-खरव।र- 

चेतियिष् चौरभिषटदभिति" । धम््ंशास्त्रे “गङ्गायां 

भास्कार चने मातापिलोरतेऽहनि | आधाने सोमपाने 

चष्टस् स्लौर' विधीयते'" इति । खथ शवेति गर्भिणी 

शर्मवती तदाः पतिर्भत्तौशववाद्ं श्टतकवहनं तीोधेयान्रां 

छपलच्तणत्वाद्धिरेशगसनमपि | सिन्धुभव्लनम् सद् 

खाने, कुरः शुरकमे एतानि कम्मणि न चाचरेत 

श्यात् | यदाह वसिष्ठः ““्टष्हनिमणसुदधिस््नौनः 

चौलं सतख तु| तो्थयातां नखश्रसख् न कुखौद्ग- 

भिंखोपतिः; | ̂ चिन्ध्, ञान दर् मच्छेदं वपनं प्रेतवाड- 

गम् | विरेशगमगञ्चोव न दुय हभिंणोपतिः'धम्पर शास्तन 
त विशेषतः “राजा योगी षरन्धौो च मातापिनोसतु- 

कवतोः। सखन सवती न षु्याद्र्भिणौपतिः'" 

यञ्च स्षौरादिनिषेधो य॒विशोपतेः शप्रमासादरूध्वे' न 

प्राक्, यदुक्त' नारदौये"वपनं तोधेयाता् वजेयेह् विंणोप- 

तिः | खाद्गश्च सप्रसान्द्यासादूध्वं' नान्यत्र वेदवित्" श्राद्ध 

श्ाद्गभोजनम् । इदछ्त्तराद्ग' गभाधानप्रकरणे वक्तव्य 
मपि प्रसङ्गदनैवोक्तः सन्धरतेति" | पोन्भाः 
ष्न्पार्णां हितं च्तौरमे श्ठाशकमं दिने पश्चमे पञ्चमेऽ- 

सोदे वा | षडग्निच्िनेत्रोऽ्टकः पश्चपित्रमरोऽवद्नोऽ- 

बधय्रयैमा चौरलनुष्डनयुभेति" | म्* चि” 

“अथ क्तौरे राज्ञां विशेषं सप्रथा वज्धंनचवाशि च 
भञक्रप्रयातिनाड न्टपाणां हितमिति च्तौरभे च्तौर- 

नचत्रं विहिते शति पश्चमे पञ्चमे ए दिने पशंश्ठकम्म- 

€ जा) ननुाान, =, ^ टः 

{ २३८७ | ष्तर 

खखशोभाकारि च् रकम न्टपाणां रान्नां हितं प्रशस्त 

यदाह विटः “स्धीष्टतां पञ्चमे प्युभेऽद्कि्ौर' च 

काये 'ह्हितशक्गभे\” नतु पञ्चमे इति वौपसोक्गया नियम 

प्रतीतेरविद्ितनचत्राभावे च सति श्मखुकम काय्यसित 

खक्त' च वसिष्ठन^“न लभ्यते चेद्ध तद्क्तभिष्णय' तद्भोदये 

वा निखिलं विधेयमिति" उदयश्ड्टेन सद्त्तं इति क~ 
 जयोव्याङ्र्वते तदाह गगः" ' चौ रकम महीशां पञ्चमे 

पञ्चमेऽहनि । क्तव्यः चौ रन्त ऽयथा तनदु हूतं के,इति 
तेषां चौरनच्त्राणां ये साभिनस्तेषां खदतते इत्यधेः । 

तां खष्टतीन् विवाहप्रकरणे वच्यति | अत्र च्लौरपट्ं 

श्सशचकमेपरम् । “राजा योगौ एरन्धौ च मातापिन्नोसतु 

जेवतोः | खण्डनं सवेतोरयेषु न कु्ाहर्भिखौपतिरिक्ःः 

रान्नो सुण्डन निषे धात् | अतरो क्त' श्रौ पतिना.्रसद्धकम 

पञ्चमे चपञ्चमेऽङ्कि च भभ्यताम् | चौरभखोदये वाऽपि 

स्यान्निन्द््रतारका न् चेत्" इति । निन्द्यतारका जन्य 

विषदादिनारका। अन्ये त्वेवं व्याचच्चते आख्योदये 

वेति अस्य चौ रभसख्योदयरे लग्ने । यथा मेषलग्न' तिशत्भा- 

गात्मकं तब्राद्यास्योदशभागा ।२,२० सविशतिलिप्रा 
यावता काटेन भेषल्म्ने उद्यं यान्ति तावद् छनोनच्तत््- 

दयं यातीत्यथैः | तदटनन्तर' तावन्त रवांशा यावता 

कालेनोद्यं यान्ति तावद्धरण्यदय इत्यनेन न्यायेन 

सर्वेषां नच्तत्राणास्दयान्नयाः] द्यं च व्याद्या 

बराहपद्यव्याख्णाउसरे भट्टे त्मलेनाभ्यधायि | पितुचर- ` 

शासं व"व्याकुमेते | यस्िन्काले अश्चिग्धा उदयः {्ति- 

संबन्धः संपद्यते तं समयमारभ्य यावद्धरण्या उदयः- 

चि तिजस"बन्धस्तदन्तराले यावान्कालः सोऽश्िन्या उद्य 

छच्यते | णएव' खन्य्, दयग्नहयां शान्तरालादणित मागे ख 

यावानि्काल आगच्छत एव तकतद्धचतोदय इति निष्क, - 

हाये इति । नक्षतरखोपलच्तणत्वाच्छछ,भवारारम्भ)ऽपि त~ 
ब्नोरायां कायस चक्तञ्च नारदेन “यख खेटस्य 

यत्कमै वारे प्रोक्त' विधौयते | यहइख्य चणवार ऽ- 
पि तस्य॒ तत्कमे सदेति" । चणवारः काबद्ोरा । 

एव सति निषिद्गनच्षलवारष्वयि प्रथमध्राश्चकमे का- 

यैभिति युक्तशत्मश्यामः । षडग्निरिति | श्चग्निः र्ति 

का च्लौराटत्या ष्ङ्कारं लन्तिका यख | रणव' लखि 
मैला ण्यनराधायसय अष्टौ का रोह्हिणयोयद्य । पञ्च पि 

ल्श मघायसय । अश्वयश्त्वारोऽयं माण उत्तराफारगुन्यो 

यद्य सण्ताद्रः च्ौरशत् अब्द्तः वर्षाननर र्वु 



चतुर् 

भरणमेति प्राप्रोति यदाह वसिष्टः “अटाञक्च्च पिट 

पञ्चकञ्च षडवङ्किधिष्ण्रचत्रये मन्तं : । 
जस'निभोऽपि क्लौरी नरोऽब्दान्निधन गतः सः"' इति । 

पद्मजो ब्रह्मा तत्घच्नभस्तादशस्तदुपादानं केखतिकन्या- 

“षट क्टत्तिकः पञ्चमव 

लिमैत्भ : पद्म 

यस् चनाथेम् नल रलमालापद्य 

स्लिमेलो बह्मा्टकोयबतरुत्तरच ¦ चौरी स वषं चठ्रा- 

ननोऽपिन प्राणितीति प्रचुरः प्रवादः" इत्येवं सामान्यतः 

तिष्धणामथ् राणां यहुणाद्विरोधः इति चेत् सैवं 

अत्राय ्रापदेन प्रथमो पस्वितिकत्वादचिषवाक्ये न शह 

कवाक्यताचुरोधाञ्चोत्तराक्ालगुन्ये व दह्यते नाषादटभाङ्- 

पटे। यतर् तु वचन्ाहनलरविरोधौो नास्ति पौष्णमारूत 

सधोत्तरान्वितेरित्यादौ तत॒ सामान्यतः खवासाछत्तराणां 

सहण' भवति" पौ धाः 

प्राचौहखः सौम्यखडोऽपि भत्वा कु्यात्ररः सौ 

रमलुत्कटस्थः ¦ छत्तरालितययाम्यरोह्हिणौ रौ दरसा्पपि- 

, लुभेषु चाल्निभे | श्कश्क्म सज्ञल विजयेत् प्र तका 

सपि बङद्धिमान्नरः'” ज्यो त 

चत र्धान म च् रोधोयतेत् भा-ष्राघाटे-ल्यट | 

(भाड) दति ख्याते नापिताल्न यापने पालमेदे ब्रा 

नद्धारेश्यो यथाचुरः चरधानेऽर्वह्ितिः'' शत० बरा" 

२,१६ [ पणेयुक्तौ रथरवणारौ नि राजनि° 

च्ल रपव प्० क्त्र द्व पत्न्य । क्रघाटे वाणे, च् रठल्य- 

च्ल रपति स्तै चर इव प्र यसाः कप् अतद्क्वन् । 

पालङ्गशाके राजनि 

 ्षरपवि वि, चरवल्या पविर्धाराऽख। तोच्छासभागे 

` भ्प्ेङह ख क्षरपवी निभेषम'" थत,१,६,२१६ “च्रपवौ 

चरधारे” भाषम् निरुक्तं ५,५ पविशन्दख पूताथ- 

कत्वा” ¢पवौरथनेभिभ वति यद्धिपुनाति भूमिम् । 

“तं मरूतः कुरपविना व्ययुः' 

च (खु)रप्र ० चरः (खुरः) इव णाति हिनस्ति ए-क। 

(ख्.रपौ)"डति ख्याते ¶वारुच्छे दना , तनु नरास फलके 

श्शरभेदे च हेमच० 

स्, रभार्ड न° त° । (भङ्)षाते नापितास्तस्यापने पात 

भेदे ^शौवभानौयतां चु रभागङ चौ रकम.करणाय गच्छा- 

सि" पञ्चत [ हेभच° 

च्व रमर्िन् पुण्र सहद्राति षषैयति खद्-खिनि । नापिते 

्लरम्.र्डिन् ए* चरेण छसणडयति खण्ड नि देत° । 

लाभिति | शन्द्चि 

{ २२८ ] 
यो 

क्षत 

च राङ्ग एण्च्र इवाङ्गमख । योक्रे (गोकुरो) । राजनि” 

क्षुरिका स्त्री च्पदरः चरः ङनेप् सेवक । {दुरिकायां 
(पालङ्ग) रशाकभोदे राजनि 

चृ रिकापत ए. चरका ्{रिकेव प्रत्रमद्य। शरे राजनि 

। चतुरि स््ली° चर + अस्त्य इनि ङेप | {बराहक्रान्ता- 

याम् रेनापितभार्यायाञ्च शब्द् चर 

्तरिन् एर क्षर +ष्नि | नापिते, र्पशौ च|" 

त्रो स्तौ सव्यः क्षरः डोप । ऋरिकायाम् देम. 

त् (खुल्ल तिच् ?(खुद) दकिप् चद्(खुद्) तां लाति ला-क) 

ल्मे, रेलघौ, शकने च हेम, स्वायै क | तना 
क्त्. ज्ञक तिर कभा लक्यते लक-आ्आखादने षज्य क| ¶नीते, 

अल्प च भरतः। पामरे, हेमच° श्चुद्रशद् राजनि° 

स्षज्लतात प° निदक्मप०) पिटकनिष्श्वातरि जटाधर | 
एत्र चुज्ञपितामहाद्योऽपि पिताम्ादिकनिषटभ्चातरि 

चेत्र न° जिन् । १शस्याद्य् ठपत्स्वाने केदारे (केत) 
अमरः शस्यभेदेन त्य नामभेदा शब्द्रल्ना९ उक्ता यथा 

"त्रीहिभवोचितं करोल" ब्रहेयं तत् समीरितम् | 
शाच्छय् इवो चितं यत्, शालेय मभिधीयते । यव्य' यवो चितं 

चेत्र यवक्य यवकोितम् | षष्टिकोङ्कवनं यनु षकं 
तत् प्रकोन्ति तस् । तिलोद्भवोचितं यन्त, तिच्छ' तेलीन् 
नित्यपि। रएष' मायन्तु राधो कौ द्रव्य' कौट ीखवत् | 
वचा भङ्गयञ्च भाङ्खोन छम्यमौ जोन मित्यपि । प्रथ मौद्रयञ्च 

मो दह्ीनमयव्यमाणवौनवत् । मायकोद्रवभक्गोमाद्ा्- 

प्रभवोचितम् । बोजाशतसप्रशष्टडत नो तिसमाह्वये | सीत्य 

कष्ञ्च इत्यश्च रतीयाङतमत्वपि | बिगुणालतमित्ये व 

लिवारल्टमूमिम् । शम्बाकत हिहल्यञ्च दिस्य" हियु- 
खातम् | हितोयातमष्यल हिवारकषम मिण । दरो ा- 
दकक्खा्यीदेवांपादौ द्रौख्िकस्तथा। सादादकिक- 
खारोकौ उत्तमणाद्यस्िषु । अआदिभ्यां प्रास्थिकादिच 
पाकादौ द्रोिक्रोऽपि च । 

श्देष्े श्चन्तःकरणे ४कलमे, ५ सिद्धस्थाने च भेदि. । 

दिदस्वानानि काशौ्ेल्नादीनि तानि भारतादौ प्रि 
दानि कर्तिचित् संजि प्रदर्श्यन्ते | 

तत्र वारर ्त्न' यथा च्मासन्न' युवयोः ज्ञे लमिद' षा- 
राणसौी ठ यत् | कथित" नातिदूर च वर्षते नरस 

त्तमो" | कामख्ूपकेत्रः यथा | “नातचिरात् कामद् 

णय चोलः षोड निगद्यते | चिरात्तु कामदो देवो 

नचिराद्यन्र न्नानद्ः | तव् चेत्रभिति लोके गदृद्रयते 



तेव {२२८९ ] र्त्र 

पूवव सूरिभिः | कामद्प' महापोट' शुद्धा दुयुद्यतमः 

परम्" क्रालिकापु* ५० अ० | गङ्गे च्का- 

न्द् "तोरादुगब्यु तिम।बन्त परितः ` त्रसुच्यते' । 

नारायणत्तत्र' यथां ^प्रवा्मवधि" कत्वा यावङ्धस्तच- 

तुश्यम् । तत्न नारायणःस््रामो गङ्कागवर्भान्तर वरे | 

ततर मारायख)त्रे कुरुधेत्रं इरेः पदे | रतिष्वन्यष् 

यो द्ान' प्रतिग्टद्भाति कामतः। सच तीर्धप्रतिखाहो 

्ुश्भीपाक' प्रयाति च" ब्रह्मैः एु*प्रख०२७ अर | 

भास्रके्म्^“गङ्गायां भास्कर चने म तापिलोभ्ंते युरौ। 

अधाने सोमपाने च वपन सप्र सटतम् | इतिस्सृति 

द्धयलि खि तव चनम् } “भास्लर्ललरं प्रयागः" दृति 

प्रायचित्ततच््वस् | , गयान्केत्र' यथा “पञ्चक्रोश गया 

न्दे क्रो भेक! गयाशिरः"द्ति वायुपुराणम् । एरूषोत्त- 

मच नस । “छनय ऊचुः । एरुषो त्तमाय" छमडत् 
श्े्' प्रभपावनम्" । “लेमिनि शूवाच । एततृच्च मयर. 

श्राद्ध वपुभूतं महात्मन ः। खयं वपद्मान् यनात खनाणता 

शयापितं {ह तत्” खतृकलखणडम् । विष्ण सेला 

चि यथा “शच्रीभगवादवाच । श्टणुष्वर्वाहइतो बद्न् ! 

य॒द्यनामानि सेऽधना । चलापि चेष युद्धानि तव वच्ा- 

{मि यल्नतः। कोकाहृखे वराषञ्च मन्द्रे मधुखद्नम् । 

श्नन्त' कपिलद्रीपे प्रभाते रविनन्द्नम्। भव्येदये वु 

मेकण्ठ" महेन्द्रो ठ ्धपान्तकम् । शमे त॒ भहापिष्ण् ' 
ह्वारकायान्त॒ भूपतिम् । पाणड शुध त॒ देनेथ वहकुण्ड 

शगत्पतिम् | बन्दौवने महायोगं चिलक्ूट नराधि- 

प्रस् । मैभिषे पौतवासञ्च गवां निष्क्रमण हरिम् । 

शालयाभे तपोवासम् खचिन्त्य' गन्धमादने । कुञाच्जके 

भोक्त श' गद्धाद्वारे गदाधरम् । गरुडध्वजं तमको च 

होविन्दं नामाद्य । इन्द्ावने त॒ गोपालं मधुरायां 

श्ल यम्द्,वम् | केदारे माधवं विद्याष् वाराणद्यान्तु क शवम् | 

्ष्कार पुष्क रा्तन्त॒॒ टषदत्ध जयध्वजम् | ट यविन्दु- 

बने दीरमशोक" सिन्् सागर । कशे वटे महावा 

ङ्त तेजसो वने | विशाख्य्येः विश्वं नारसिंह 

बने बने | रोस्कूले रिषुहर देवशाके लिमिक्रमम् | 

एरुप्रोत्तम' दशषएरे हृञ्जके वामन" विदुः| विद्याधरः 

वितस्तया वारये धर्यीधरम् । देवदारूबने युदा" का- 

बेखं† नागश्ायिनसू | प्रयागे योगमृत्तिं पयोष्णवां 

न्द्र" विदुः | कृमारतीयौ कौमारः लौहित्ये इय- 

ओषंकम् । लिषिक्रमडष्लियन्धां चिक्गोट चतम - 

जम् | हरिद्र" तङ्गभदरायां दा पापात् प्र्च्यते। 
- विच्वख्प' कुरत सणिकुर्डे हलगयुधम् । कोकवीर 

मयोध्यावां कुण्डिने रुक्तिणोपतिम् । मङ्गीरे वष्रेवञ्च 

चक्रो छदशेनम्। चाद्यं तष्ण् पदे विद्यात् चूक 
रे खरम् विदुः | कुशेश" मानसं तीर्थे दण्डके श्टामलं 

विडः । लिङ्गे नागमोक्षञ्च मेरुष्टछे च भास्करम् । 

विरजं पुष्मवत्याञ्च बाल' चामोकरे विदुः| यशस्कर" 

विपाशायां मादह्िप्नतयां छताशनम् । च्षोराग्धौ पद्मनाभश्च 

विले त सनातनम् । शिवनदां शििकर' गयायाञ्च ग- 

दाधरम् । सव्वंत्र परमात्मान' यः पश्यति स इच्यते । 
ष्पटप्ररस्तु नामानि कोत्तितानि सया तव | चेत्राखि 
चेष गुह्यानि कथितानि विशेषतः । द्रश्व्यानि यथाशक्तया 
चोल्लाणटे तानि मानवं; | ैच्णवेस्तु विरमेण तेषां स्ति" 
ददाम्यहम्" नारि ° पु* ६२ क. | ६मेषादि 

हवाद्शराशिष | “राशिनामानि च केन् भज" 
ग्टहनाम च | मेषादीनाञ्च पर्याय" लोकादेव विचि 
म्तेत्' । सहां चेलाणि ज्धोत० च कुजशुक्रबयेन्दर्व 

सनौम्यशुकावनोभवाम। जीषाविंभानुजेच्चानां चेवा 

णि खट् रजादयः”” च्योतिन्त. | “इन्द्रियाणि दभकञ् 
पञ्च चेन्द्रियगोचराः । इच्छाद्रेषः खं दःखं सष्ठ 
रखतना ्टतिः। रएतनूच्तेत्र' समासेन सविकषारछदा- 
तम् गोतोक्तं घ पदा चल्लाकारे ८लौलावत्यादि 
प्रसङ्गं लिकोणचत्व्कोणादिके पदाय तादशक्तेत्रभेदाख्च 
रेष्ठाभेदसाध्या खतोजेखाभेदसंन्ना निष्यते तताम् 

सचरथः न्न ्तन्वदीविकायामित्यमभ्यधायि यथा 
१ यः षदार्योलश्चयित' चक्यः परिमाणस्य ल्वदेषय पिस्ला- 

ररद्ितः स विन्द्, । { (चिन्दुशुदायोरेष्या) 
यः षदार्योदोर्षां विस्तारस्य नत्वाभ्थां ` रहितः स रेष्ला 
९्यः पदाथव््तारदष्ययुक्तः स्य लत्वरह्ितिः.ख धरातसम 

४ यः पदायेविक्लारदष्य स्थौल्ययुक्तः सः ख्य रपदार्धः | 

५ रेखा च लिविधा सरला वक्रा सिचिता च| 

६ तन्न यारेखा एकदिगगमनेनेव चिद्कहयान्राले तिठति 
एव" ययो चद्धयोरन्तराले कता खनेकर खास्व त शयेनाल्ब- 

तभा सषा सरला । यत्र रेखाशन्द्रूम सररव साहा । 

७या रखा वद्गनेन प्रतिचड्ि" दिगन्तरे गच्छति खा वक्रा। 

` (उभयशूक्ष्ान्विता सिचित) 

८ रेखाच सभानान्तरा विमान्तरा लम्बः सुम्पातर्य्ा च| 

९ ययो; रेखधोरन्तर' खमानम य् बह्ने तयोयेधसः 



त्षत 

कदापि न भविहमरेति सा समानान्तरा रेखा भवति । 

१* ययोरन्तर' विषमम् एव' यद्धिश खान्तर' त्हिशि वद्ध ने 

नोत्तरोत्तरमल्यान्तर' यावद ायो गस्तदनन्तरत्तरो- 

त्तररभल्यान्तर' विवद्धति योग कदापि भवितु न थ- 

करोति सा पिघमान्तरा। 

११ एकर खायामन्यरे खास'योगादुत्यच्नौ कोणौौ यदि समानौ 

भवतस्तदा ते रेखे सिथोकम्बद््पे भवतः । 

१२ या रेखा इृत्तपालिभमिलिता सतो पालिखण्ड' न करोति 

खा सम्पातरेखधा भवति | यदत्तं हत्तसम्पातेन खण्डित 

न भवति स ठत्तसुम्पातः| 

१९ एकचिद्कान्निष्धते हे रखेयदि समम् खेतरभिन्नदिग् गते 

भयत स्तदा तञ्धिद्कं कोणोभवति । 

१४ कोाणस्तिविधः समको णोऽल्पकोणोऽधिककोणच्च | 

१५ तत्र समानरे खायां लम्बयो गाइत्मन्नः कोणः उमकोणः 

४६ समातिरिक्तोविषमकोश्योभवति । 

१७ सलको यान्ध नोऽच्छकोणोभवति | 

१८ समक्ोणाद्धिकोऽधिककोखो भवति | 

१९ धरातल दिविध" सम' वर्तैल' च । 

२. तत्र यकिन्धरातले सरला रेखा सवैतो भावेन स'लग्ना 

भवति यद्वा यथ कुलापि चिक्ये खग्ना सरलारेखा 

सपेतः स्स.शति तदरालख' समः श्नोयम् । समातिरिक्त 

विषम्मिति | 

२१ सरलरेखाभिः कृटिलरेखाभिवा निक्डसौम" धरा- 

तख समधरातलच्चेल्र' भवति । यब सेलशब्द्सतर सम 

धरावलक्तेत्र न्ने यम् | 

९९ सरलरेखानिवङ्सौन' धरातलक ेत' भुजेः कोरेवा 
$भिेय' भवति किन्तु यावन्तोभ् जास्तावन्त एव कोणाः 

भवति | [ सोवाऽनेकविघ" भवति | 

२९ विभि, जेनिवदसीमः धरातल लिभृजक्तेव' भुजेः को- 
४ यद्य लयोताहवः समानास्तसमतिभुजं मवयि । 

२५ यश्यद्ौ वाड् सपानौ तनसमदिभुज' न्नेवम् | 

२६ यख लयोचा हवोरिषमास्तददिष्मलिभुज' भवति । 

९७ यद्छेकः सनकोणस्तन्समकोणलिगुज' न्न यस् । 

शद समातिरिक्तकोण विष्मविभुजः भेवति । 

५९ यदयं कोऽधिककोणस्तदधिककोणलिभ् लः भवति । 

० यद्व त्रयोऽपि न्यनकोखास्तक्छ नकोणलिसुजं न्तातव्यमर् | 

१ चठमभुजेनिव इसोम' धरातल चतम ज्र भवति| 

१२ यद्ध च्तुम्जख परम्पर सम्ख्लौ म्.जौ खनान्यौ 
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भवतस्लत्समानानरभज चतभु "जं चोल भवति| तद- 

च्यमास्याभिधान' चतुरि तद्यथा | 
९ यख चतुमुं जख परस्परसम्म् लौ भुजौ समानौ एव 

भेकः समकोणश्च भवति तञ्चतभुं ज समङोणायत' भदति। 

९४ यख चत्वारोभुजा मिधःसमानाः कोशाच्च समास्तञ्चतु- 

भुजं समकोणसमचतुभ्'जं वगम ल वा भवति । 

१५ यद परस्छर' सम्ब् खर खादय समान समानान्तर' च ` 

भवति । कोष्पा्च विषमास्तद्चत॒म् जं विषमकोयायतम् 

१६ यच्छ चत्वारोबाङूवः समानाः समानान्तराञ्च भवन्ति 

कोशाश्च विषमास्तदिष्मकोयसभचतुभ् ज' भवति । 

६७ यच च परस्सर' सम्प् खौ भ् लौ विष्मानरौ तइतु- 

भ्. ज" विषमचतुभ्" ज भवति । 

देयस्य भ् जय समानान्तर' ततृखमानान्तरविषमचतभ्^जम् 

१९ चतम जद्धौकानरकोणसंलग्ना रेषा कर्णो भवति ॥ ` 
४"चठरुजादधिकम् जे निबङ्ग धरातलं सामान्यतो बम् लं तेम" 

कद्वङविधं भ् जारसारेख को यादसारे वा तेषां नामान 

४१ यथा पञ्चम् जं ष्डमुजं सप्तभुजसटमुलं नवरुजं द्शभृज- 
भेकादशम्जं हादशभु जमिव्यादौनि # 

४२ तत्र बम् म' यदि समम् ज' भवति त्ख शोषा 
समानाभवन्ति तदा बते समपञ्धम् जमिन्याभि धानकं 
भवति तदितरत् विषमपञ्चम् जनिलादि । 

४९ एवभेव खमबििभ् जे कोः समानाभवन्तये वेति नियम? 

तिम्ज' समानकोणखमलिभ् ज भवति । यस्य चत्वारो 

, भूजाः समानाः सन्ति तत्बनचतम्। लं के भक्ति । 
४४ यख चेल भजा: एमानाभवन्ति तत् चेत्र समम् जं 

यख कोणाः समानास्त्यमानक्ों सष ' यस्य भूजाः को- 

शाञ्च ससानाभवन्ति ततक्तेल्न' समकोणसम म्,जं भवति 

४५ कटिलरेखया निबङ्गसीमं धरातलं टक्के ल" भवतिसा 
रेखा परिधिसं न्तिका पानिसंन्निका वा भवति ता मध्य 

विन्द, : केन्द्रसं्नकोभवति ॥ 

४६ केन्द्राच्निःखता टत्तपालिसंलग्ना रेखा व्यासाद्ं' भवति । 
४७ या रखा उभयतः पालिसंकम्ना केन्द्रगा च भवति 

खा व्यासपन्निक्ञा भवति ॥ 

४८ परिभिश्चण्डङ्ापसंक्तकोभवति ॥ 

४६. यापोभयपान्तगा रेखा चापकणंसंन्निका क्थासंस्षिका च 
५० जीवाचापाभ्यां निब्द्धधरातलकं्तेत्र' धतुःचोत्रः चाप 

च्ेल्ल' वा भवति ॥ | 

५ यस चाप व्यःसरखा जोवा भवति तव् खनं त्तम् | 



^ 

५९ केन्द्रान्निःष्तेदं रखे चापोभयपांलस"लग्ने यदि भवतं | 
स्तदा ततृन्ते ल् उत्तंसः नक" ठत्तखणडकं च भवति || 

४२ यख चापः परिधिपाद्मितः केन्द्राच्निःख्नाभ्यां रखा 
भ्यां समक्ोशख्च भवति तदु. ्पादन्तेतर भवति ॥ 

१४ स्षत्रयोङ्खंकोणादाधाररेखायां पतितनम्बमितमौच्धस 

५५. समकोणत्रिभ्.जे समकोखसम्प्, खम्, जः कर्यो भवल्यन्यौ 

पादौ भवतः किं वैक आअधारोऽन्योलम्बः | 

५६ अतर कोणोपलञ्धिः कल्पितत्रिभि्व भवति किन्तु सदैव 

को णस लग्नोव गे मध्यञद्धार णोयः ॥ 

१५७ परिधेः पष्ट भिकशतत्रयांयो'+शस'ज्ञकोभव (ति । | 
चष्टवर "शः कला । कलायाः षष्टव्'शोविकला | विकलायाः 

ष्ट्शः प्रनिविक्लेयाद् | 

५ ८्कोणखच परिभितिः कोणचिद्धशतकेन्द्रात् कते हते तत्- 

कोशणाकारकर खयोरन्रालचापगतांशतुल््या भवति स- 

को णसतद स केन्द्र भवति ॥ 

५.६ तेभां चापानां केद्रारत्व समानं भवतियेषु केन्द्राच्चिः 
्तोलम्बः समोभति ॥ 

६° येष दौरधलम्बः पतति तां दरूरत्व' दीधे" मवति ॥ 
६! चापगतेकचिद्काच्निष्टते हे रेखे तदन्य चापोभयप्रान- 

भिलिते तदुद्ध.तः कोणञ्चापान्तगतकोखोभवति ॥ 

&२ अनन्तरोक्लकोणाद्परदिगृभवः कोणस्तत्कोणसनत्त्वे चा 

पोपरिस्यः कोणोभवनि जिन्त हयोः कोणयोः खद्पं 

सपरानं तयोः प्रथमोऽन्गैतोहितीयडपरिस्यद्न्येष भदः 

६१ यत्कोण चिद्क' परिधिगतं भवति स पाछिकोयोभवति यख 

तच्चिंद्क' केन्द्रगतं खात्य कोणः केन्द्रकोणोभवति ॥ 

६४ सरलरेखाकतच तरख सव्व" कोणा यदि ठत्तमध्ये परि 

धिस'लम्नाभवन्ति तदा ततृत्तेत्र' इत्तानर्गतं चेल्ोपरि 

गतटत्तं वा भवति | ४ 

६५ यदि सरलरेखालतन्त लख मध्ये सव्वंमुजसलम्नः परि 

धिस्तदा तद्र्तं चे ब्ान्तयेतं इन्तोपरिगतच्चेल" वा, 
६६ सरलरे खारतच्ते तरख स्व मृजसंलग्नायदि तद्र पदछान्य 

च्ल तरख सव्व" कोणाभवन्ति नदा ततृच्तेल' च्व त्रान्तर्मतं 

च्तंललोपरिगतच्चेल्ल वा भयति | 

६७ यद्रे खाया ए कांशतोडत्तन्तर्मतो {दती योगतः खात्धा 

रेखा टत्खख्डिनौ भवति | 

६८ ययोहं यो्ि.मृजयो्यैषां सरलरेख)टतन्चे त्राणां वा 

प्रतिदिग्भुजेः प्रतिद्गूभुजाः समानाः सन्ति तानि प्र 

स्यर सभभूजालि श्रयनि ययोर्देषां वा प्रतिदिकोखैः 

[ २३९१ 1 चतं 

प्रतिदिज्ञोशाः समानास्तानि च्त्राखि परस्परः समान 

कोणानि भवन्ति || 

६€ उभयोः चे लयोः परस्यर' भुज्ञाः कोशाच्च परस्परं 
भुजेः कोसोख समानाभवन्नि किं वैक चेत्र सव्वे" भू- 
जाः कोणा इितोयन्तेलख सव्व भजेः कोद परस्यरः 
समानाः यथा एश्चेत्लोपरि हितोयन्तेतर' स्वा्यते तदा 
शमये" भ् जाः कोणा सेम जोपरि कोशोपरि च सम. 
नद्धपेण पतिताः ख: यथा इंयोरेकद््पं स्छादीटकन्त - 

ल्रारयरे कद्हपाखि भवन्ति || 

७० येषां क्ते राणां प्रतदिकोणाः समानाणञं प्रतिदिग्म्जा 

एकनिष्पत्तियुताभवन्त तानि क्षेत्राणि सजातोयानि 
७१ त्ते त्रखाखलम्,जयोगः सोनाद्व मिप् च्यते ॥ 

एव रेखानिष्मन्नच्ते तारणं भ्,जकोच्याद्मान फलन्नाना- 
थे' लो लाव ्ः शे ठव्यवहारोऽत्र द्यते यया 
` भूजकोटिकखं नामन्यतमाभ्यामन्यत मान यनाय करख- 
रतं टडदयम् । रष्वा हर्य : द्य त्ततस्पद्धि न्या दिशौ- 
तरोबाडः । लये चतरख् वासा कोटिः कन्ति 
तलन्तः । तत्क .व्योर्ययोगपद्" कर्णो,दोःकख' ग्ग यो चिः _ 
वरात् । भृल' कोटिः, कोटिइतिश्यो रन्रात्पद्" बाह्धः| 
उदाहरणम् । कोटिद्वतुटय' यत्न दोस्तरय' तत्र क्रा कतिः | 
कोटिन्दोःकखं तः, कोटिद्धतिभ्ाञ्च भुजं वद् । 

न्यासः 
कोटिः [४ भ्,जः 1९| भ जवम; 

8 € । कोटिवगः; । १६। एनयोरयो- 
गात् ।२५।म्नम्।५। के जातः ॥ 

॥अथ कञ्च भुजाभ्यां कोटः्रानयनम् ॥ 

९ क्यं : ।\| मजः ।६।अनयो वमग 
न्यासः न्तरम् ।१६। रतन््र लं ।४॥ कोटिः 

५९< 



च 

॥अथ कोटिकणांभ्यां भ जानयनम् ॥ 

भ्यास ४ रे | ष 

रश्योरनरवगे'ण दन्न दाते युते तयोः। बग्गयोगो- 

भवेदेव" तयोर्यो गन्त्रा इतिः | वगरगानर' भवेदेव' न्ने य' 

सभ्त्र धौमता॥ । 

कोटि्चदुष्टयमिति पूर्बक्तोदाहरणे । 

शववः 8 8 
ल । 

खथ कं भुजाभ्यां कोटप्रानयनम् । 

कौटिः४| कं; ।५। 

अनयोवर्गान्तरस | € । 
णतन्प्रलं 1 ९ । भजः 

“प्रकारान्तरेण तजन्नानाय 

करण्त्रं स हत्तम् । 

कोटिः) ४। मृजः। १। 

अनयो वाते ।१२। दिवः) ।२४। 
खन्तरवगे'ख |!| युते वगैयोग, 
।२५। अख्ध मूलं कणा: ।५ । 

(९ ज्वा; ५ 

इ 
९ । 

अथय कंणकोटिभ्थां भूजायनस् । 

स 
“उदारम् । साद्धि, तयमितोवाङ्यंम कोटि ता- 
इशौ । तत्न कख प्रमाणां किं गणकं ! बरह्िभेद्रतम्॥ 

स 

५ 

कणः ॥५| भ.जः |] अगयो- 

योगः ।८। एुनरे वयोर न्तरे था |२। 

$$तोवर्गान्तरम् । १६ । सख 

लं कोटिः । ४। 

कोटिः ।४। कणं ; ।५। (उक्त- 

रोत्या) जातोनजः। ३। 

भजः १३८४ कोटिः१२८४ 

खनयोवैगं योयेधगः १६९८८ 

ख्य स्लाभावात्करणौ- 
गतणवायं कर्णं; 

गे. 
०८ ए. ज््चाश्र। 

[ २३९२ ] 
+> 

॥ {1 

अस्सासन्नमलन्नानारधखपायः बग्ग म्तेष्टोनः 
इताच्छद्ांशयोबधषएत् । पद्" छखपदच्् ख ्छद्धक्त' 

निकटः भ्वेत् | ६ 

अयं कण वग गे :६९८८अस् द द्ंशघातः१२५२अबुतन्नः 
१२५२०००० च्यस्ासन्नस्लम् ९६७० द्द् युणम,ल १०० 

गुितच्छरदेन ८०० भक्तं लब्धमासन्नप्द्ः ४ भागाः 

४७०७८०० अयं कणु : । एव सव्व ल् | 

'"न््ख्जात्ये करणसृत्ेः ठत्तद्यम् । द्टोभजोऽखाद्ियु- 
शेदटनिन्नादिषटखय क्यं कवियुक्तयाप्म् । कोटिः पृथक् 
शेटगुणा भुजोना कभवं द्न्रस,मिदन्तु जात्यम् ॥ 

द्ोभुनसात्क, तिरष्टभक्ता द्विःस्वापितेष्टोनुताङ्खता 
बा। तौ कोटिकसखाविति कोटिवोवा बाङ्खती बाई 

करणोगते सः 

उदाहरणम् । भुजे ददशक यौ यौ कोटिकस्छ 

वनेक्रधा। प्रकाराभ्यां दद् चिप्र तौ ताव्करयीगतौ | 

न्यासः 

मजः। १९ । इष्टम् | २। 
र ऋनेन द्विगुणेन ।४। रुख्ि 

९६ तोभ्,जः ।४८ । इष्ट । २ ।ल- 
त्या | ४ | रुकोनया ।३। 

भक्तोलच्छा । १६ । कोटिः दू- 
६९ यसिष्टगुा। ९२ । भजो| १२। 

ना ज्ञातः कणं; | २० | 

केदः |€ | क 3 : ॥१५। 
(~ | ~स. 

(उक्तरोयायातः) 

भर् 

पञ्चकनेदोन वा 

पू श कोटिः। ५1 

। कश: | १९। 
(छक्ररीत्यायातः) 

9 

९२ 



11 

चेत्र 

चथ हितीयप्रकार ण । 

न्यासः 

भजः । १२। अख 
कतः | १४४ । इरन ।२। 

भक्ता लब्धम | ७२ | इष्टेन 
। २ । ऊन | ७० | युतौ 
। ७४ । चितौ जातौ 

कोटिक । ६५ । ९७ । 

अतुशट्यंनवा। 

१९ 0 कैटिः। १६। कषेः । २ | 

(डक्षरीत्यायात्ः) 

१२ 

घटकनवा। 

कोटिः | € । क्छ; १५) 

{ह | (चक्तरोव्यायातः) 

भर 
खथेटकशतकोटिभ्जानयमे करणस" हत्तम् । इन 

निन्नाद्ियुणाञ्च कसा दष्टस्य छ्य कयुज्ञा यद्प्रम् । कोटि 

भवेत् सा पृथगिष्टनिन्नौ तत्कखं योरन्तरमत्र गाङः ॥ 

“उदाहरणम् । पद्चाशौतिभिते कखे" यौ यावकरणौी- 

गतौ । ख्यातां कोटिभुजौ तौ तौ बद् कोविद् | सत्वरः 

{ २३९.३ 1] न्त्र 

न्यासः 

कख ; । ८५। यं दियुणः। १७० 
दिकेनेटन इतः | २४० | दृष्ट 
। २ । लत्या । 8 ।सेकया । ५ । 
भक्तो जाता कोटिः । ६८ । 

दयभिटरशुणा । १३६ । करो 
। ८५ । निता नातोभजः॥५।॥ 

१ . 

५९. 

चतुष्क णेन षा) 

४० | 

` ७ पू न 

्रक्ञारान्तरो ख॒तत्करणसल्' ह्म् । पट वग॒ेख सेकोन 

कोटिः। ४० | भुजः | ७५ । 

( उक्त रोव्यायातः) 

दिन्नः कर्खोऽथ वा इृतः। फलोनः चव्य; कोटिः; 

फलमिष्टयुणं भूजः ॥ 

पूर्वीदाहरे । न्याः 

(>: कं : | ८५ | अन् दिके- 
५९ नेखेन जातौ किल कोटि 

। भूजौ । ५१ । ६८। 

ध । 

चतुन्कोण वा| 

कोटिः। ७५ । भुज! ।४०। अव 
दाःकोश्चोनानभेद एष केवलं न 
खद््पभद्ः। 
अथेटाभ्या भुजकोटिकरसयानयने 

करणसूतर उत्तम् । इटयोराहति- 
दिनी कोटिवर्गान्तरः भ्जः | 
छतियोगस्तयोरेवं कसं खाकरथो- 
गतः ॥ 

‰० उदाहरणम् । येैसत्यस' भवे- 
च्लात्य' कोटिदोःखवस्यैः सखे } | 

७ ४ ५ 

ललौमण्यषिदितानेतान् चिप्र म. डि रच्च ! ॥ 



ठे { २३९.४] 

न्यासः 

शरलेष्टो | र| १ | आभ्यां कोटि 
[५] हिर भ्.जक्णांः। ४।९।५। 

। (उक्ररौत्यायावः ) 

= 

, अथव । ९।१। अभ्यां कोटिभ्ज 

१२ ५ कणाः | १२ । ५। १९। 

(उक्तरीव्यायावाः) 

५ 

छथव्ष्टे | २ ४] आभ्यां कौटि- 
भ् जकर्णाः | १६ ।१२।२०। 

९६ र एवमन्यत्रानेकधा ॥ 
कख कोटियुतौ भजे च न्नाने पथ- 

क्रणसृतर हत्तम् । व'धायर्लान्तर- 
९ भमिवर्गोथोदधतस्तेन पुचगयुतोनौ । 

वंशौ तदङ्ग भवतः क्रमेण वशस्य दण्डे खछतिको टिद्धपे | 

उदाहरणम् । यदि समभ् वि बेणुद्ध लिर्रपाथि प्रमाणो 

गणक ! पवनवेगादेकदेशे स भग्नः। भ्.वि ्टप\.६मितह- 

स्तेष्वङ्गः लग्न तदख' कथय कतिषु सलादेष भग्नः करोघ ॥ 

वंशाखमलान्तरभ भिस जः । १६ । वंश 
३२२ कोटिकण युतिः | ३२ | जते ऊष 

ष्डशड़ : | २० । १२ । 
बा्क्संयोगे दष्टो कोट्ाञ्च 

ज्ञातायां पुथक्षरणसूत्र' त्तम् | स्त- 
श्रद्ध वगर्गोऽद्हिजिलान्तरेण भक्तः फलं 

् ६ शो 4 ९. 
२ व्याल[बड़ान्तरालात् | ध्यः तदङ्ग 

प्रमितेः करः: खाद्धिलायतोव्यालक- 
९६ लापियोगः॥ 

उदारणस् | अस्ति स्तश्तले चिलः त- 

इपरि क्रोडाशिखख्डो स्थितः स्तम्भ इस्तनवेच्छिते लि- 

गुखितम्तम्भवरमाणान्तर । दष्ट ङ्क विलमाव्रजन्मप- 

तरर्यक. स तखोपरि चिप्र" ब्र. तयोलिलात्कतिभितेः 

साम्योन ग्योयू ति : ॥ 

९२ भ 
स्तम्भः | € । अह्िनिलान्तरम् | २७ । जाता नि~ 

लगव्योमध्यृस्ताः । १२ । 
कोटिक्णान्तरो भजे च दष्टो प.थकरणसत्र'  छत्तम् | 

भ.जादभितात्कोटिक््णौन्तराघ्रः हिधा कोटिकरां नरे. 
णोनयुक्तम् । तदधः क्रमात्कोटिकर्यौँ भवेतानिद्' धीम- 

ताऽभनेव्य सर्व्वत्र योज्यम् । सखे ! पदमत ग्लनस्थान- 
मध्य भ.जः कोटिकर्णानर' पद्म दण्यम् । नलः कोटि- 

रतन्दरितः खाद्यदम्भोवदेव' समानय एानीयमानम् ॥ 
दाहरणम् | चक्रक्रौञ्चाकुलितसल्लि क्लापि टः 

तडागे तोयाद्ं' कमलक्लिकाय' वितस्तिप्माणम् । 
न्द्" मन्द् चलितसमनिलेनाहतं ₹हस्तयुग्म त[खन्द्रग्न" 
गखक | कथय क्िप्रमम्भःप्रमाखम् | न्यासः 

९ कोटिकरांन्तरस्१२ भुजः | २ । 
५ ९ लन्ध'जलगाभ्भीर्यम् १५८४ इय" 

कोटिः इयमेव कलिक्रामानयुता 
जातः कथाः १७.८४ 

९७ कोद्य कदेशेन बते कर्णे भुजे ष 
ग २५ चट कोटिकखस्ानाय करण 

9 खलः उत्तम् । इिनिन्नतालोच्छ्ि 
तिसंबुतः तद्छरोऽन्तेर' तेन विभा- 
जितायाः। वालोच्छ्ितेस्ता् 
सरोऽन्तरम्नाइड्ङीनमानं खलु 

लभ्यते तत् ॥ 

उदाहरणम् | टच्चाङ्गस्तशतोच्छयाच्छतयुगे वापीं 

कपिः कोऽप्यगादुतोर्याय परोद्रूतः शतिपयेनोड डोय 
किद्चिदुद्र् मात् । जातव समता तयोगदि गताव्ड ङयीन 

सानं क्रियदिहन् ! चेदय परिश्रमोऽलि गख्िते चिप्र तदा 
$ऽचच्छ मे ॥ ॥ न्यासः 

= टच्वाभ्यन्तरम् | २०* | ह~ 

श्योच्कर।यः | १०० | लव्ध 
९५० खड डोनमानस् । ५० | कौ- 

टिः | १५० । कण् :| २५० | 
२८० भजः | २०० । 

भुजकोच्छोर्योगे केः च 

न्नाते दथक्रण्तर दत्तम् 1 कख ख ॒वगांदुहणुच्यां 



न्तेत 

दिशषेष्योदोःकोटियोगः खगुष्ऽख मलम् । योगो हया 

भलविहीनययुक्तः स्यातां तदृ" मुजकोटिभमाने ॥ 

उदाहरणम् | दशसप्राधिकः कख स्र यिका विंशतिः 

सखे ! । भ्जजोटियुतिर्थव तन ते मे एयग्बट् ॥ 

भ्यासः 

कं : । १७ । दोःको- 
टियोगः।*९ | जाते भज 

५५ ९.७ केटी । ८ | १५ । 

ख्टादहरण्म्, दोःको 
२२ - ख्योरन्र' ओला: कर्यो 

य यत्र योदश । भजकोटी 

शयक्तवे भ्दाश्ु गखकोत्तम ॥ 

न्यासः 

कणशः | १३। भजकोटयन्तरम् | ७ | लब्धे 
भृजकोटी । ५ । १२ । 
लम्बाववाधल्ानाय करसन ठत्तम | श 

ग्योऽन्यम्लायगखलयोगादे खोवपरे योगत 
च म्बः | वंशौ स्वयोगेन छूनावभोटभक्नौ च 
लस्ठोभयतः कुखण्ड ॥ 

उदाहरणम् | पञदथद्शकरोचछायवेषवेर- 

१२ प 

त्तातमध्यभ भिकयोः । इतरेतरम् लापग छव युते डंम्बमा- 

नसाचखच्छ ग्धासः 

वंशौ | १५। १. | जातो लम्बः 

1 & । वानरम: ।५। खन 

खात भश्वश्ड | | २ पथवा 

भ: | १ | खराङ़ । & ।.9 । 

वाभः। १५ । ण्ड ९ | ६ । 
षाम २० खण्ड । १२।८। 

एव सव्ह्न लम्बः सएउ | 

९५ | ५ खद्यत्र भ मितुल्ये भज वंग 

कोटिस्तद् भख न किमिति 

ल्ेराशिकेन सवद प्रतीनिः। 

/ अथ अशलचगये नम् । 
श्टो्दिश्टजुम्,जं चेतरे यल - 

रे कः कवाच्छतः स्वल्पा । तदिनैरभ्- 

जयुतिरथवा श्चल्या त्ेय' तदच्चेत्र' ॥ 

उदाहरणम् | चतुरक्ष निषड इय जा १ नास्त््से 

लिषडकवाः | खदा वल टेन तद्त्तंल विनिहि-चेत् 
म, 

एत अलुपप्् क्षवे | 

१०१ बान भाग ३ ४. 

{ २१६९. 1 त्त 

(र 

4 

९ पर 

पी 

4 ६ 

भ् जप्रमाणाकज्ुणलाकाः भ् लस्यन ए॒विन्य्ादुपपत्ति- 

देशं नीयेति । 

च्ाबधादिन्नानाय करणद्त्रभायांदयम् । तिभ जे भ्.ज- 

योर्योग लदन्तरगु्ोभ,या तोलच्धा । हिःस्या भसन 

ता दलिताऽ्वाे तयोः खातम् ॥ 

ष्वाऽऽबाघाम्,जलयोरन्नरसल प्रजायते लम्बः | लन्व- 

शण भस्यदधे' खट तिभ्जे फल भवशत ॥ 

उदाहरणम् । चने सो मल॒भिता न्िभू्.जमभ्.जौ 

ठ यञ त्रयोदगतिविर्पमिलौ च मिन ! तत्रावलन्वक्त 

भिति कथयावबाध न्प्र तथा च रूमकोटमि^त 

फलाख्याम् ॥ न्यासः 

भू.:। १8 । १जौ | १३। १५ । ल्पे 
५ च्राब्राधे | ५।€। लम्बः | १२। 
४, ९९ च नेफलञ्च | ८8 । ऋणाऽऽवाधोदा- 

९न्् इरप्यम्। दगसप्रदयममो भजौ विभ्ज 
यल्ल नवप्रमा मधी | नाधो वद् सम्बकं 

१ | १४ | € तधा मणित गाखितिक्घाशतव्रसे ॥ 

भजौ |१८।१७। भ निः । < । 
४ चत्र ल्िभजे भ लजयोय- ~ ल लिभ्.जे भ्जयोये 

ध गदत्या(दना लब्धम । २ 

‡ र (ः मेन भ्ष्छना न स्यात् > [य त्प ४ श 

श्मादेव भ रपनोता शेष ` 

१७ 

दिण्ब परोयेनेत्य्ः। तथा जानि 

चखाबाध | ६ । १५ । अतैउभयनापि, जातोलम्बः । ८ | 

फनम् । २६ । 
चतभ, जनिम् जयोरस्परफट्रानयने करस्ते इन्तम् । 

सप्रदोयु तिदनञ्चठःस्थित बाड्भि{विररहतञ्च तष्धात् | 

मूलमस्फ टफजं चतम्. जे स्सटमेवख{द्तः तिदाङ्के ॥ 

उदाहरणम् 1 भ् मिशववह् शमिता ख्खनइसद्खयः 

माङ्भ नयोदशदिदाकरस ऋनो च । लम्नोऽपि यत र 

ब्दणगता$ऽबधा 



१ 

क 

शस्ञकएव तत्र कषेत्े फलं कथय तत्कथिव' यदादयः 

नासः 

€ भभिः । 18 । हखम् । ६ । 
/ बाह | \२। १२ । कम्बः | १२। 

उक्तवत्करणेन जात च्तलफलं 

करणो ¦ १६८०० । अष्याः पद् १ 
१४१ । इदमत्र क्षेत्रे न वास्तवः 

५/९ ९२ ५५ 

४ फलम् किन्तु लम्बेन निन्त बु 

ख्य ख णड त्थ  दिवच्छमाखकरणन वास्तव फलम् |! 

अत्र लिभ्,जख पूरे दात 

नासः 

भ मिः १४ ।मजौ | १९.। १५ । 

च्यनेनापि प्रकारेष्य लिवा्कके तदेव 
वास्तव फलम । ८8 । त्र चतु 

भ्. जस्धास्सररछदतम । 

५।९४। ८ 
खथ श्य लत्वांनर्पशाये ख्ल' साद्खं इसम् } चतु- 

भ." जख्यानियतौ इ कै कथं ततोऽख्िद्धियत" फलं 

श्यात् । प्रसाधितौ तच्छरवणौ वदाद्यैः खकखितौ तावित- 

रत्र नस्तः | तेष्वंव बा्धष्वपरौ च कणां +नेकधा चे- 

त्फलं ततञ्च ॥ चतुभ्^जे हि एकान्रकोणावाक्रम्या- 

ऽन्तःपरजेग्यमानौ सर्थंषक्त' कयं सष्ोचडतः इतरो | 

बह्िरपसरन्तौ कोशम सससक्त' कणः धड्वयतः क्तञक्त- 

न्ते वेव बाष्यपसो . च करणाति | लम्बयोः कणयोँ 

कनि ् यापरान् कथम् । च्छयनियतत्व ऽपि नियत- 

श्वापि ततफडम् । ख एच्छकः पिशाचोया वक्तावा नितरा- 

 भ्ततः। योन चैतत तुब हत्त बसखानिययतां स्थितिम् ॥ 

समचतुभ^जाऽऽवतयोः फलानवने करणद्छनन साद ` 

क्ञोकद्यस् । इटा छतिस्तुल्यचटभ्, जद कसव्रषय 

लद्मैषिर्वालिता या | चवं खा बाहृकतिन्लदीयः सलं 

{ितोयज्रवणप्रमाश्यम् | अतुल्यकणां भदत विभक्ता फलं 

ष्टः तद्यचतभ^जे ख्यात् । सभह्तौ दल्यचठुम्, ज 

च तथाऽऽयते तद्ध जकोदषातः॥ चतुभ् जर्धन् सना 

मलम्बे लम्बेन निघ्नं ख्व ण्डम् ॥ 

खनोहे शकः! चं र्य प्श्चरतिठख चतभु जख कर्य तत- 

श्र गणितं गणक ! प्रचच्च । लवचर^च खनु नख तथा- 

चतत [२३८६] 

जिद्धिव्य नरेकच त्वारिंशदधिकशतम् 

श्यासः 

नवास्; 

न्यासुः 

तेन्त 

गतख यदित, तौ रसभिता्टमित' च दैव्य॑म् ॥ 

प्रथमोदाहरणे । 

4 भाः |२५।२५]} 

२ 1२५ । २५ । अनर् 

५ र निन्दित) र, । 
४9 मेकां खुतिं प्रकद्यं 

जाताऽन्या | ४० । 
फलद # 1 

(तथाद्ि'भ्, खवः 

६२५ । चु णा 
4 २५० खतिवगेख 

€ ° नात् १६० 
मूलस् ४०) दितीय" 

३० 

शतिः | तयोः ९०।४०।्यो धातः १२० दिभक्त६०* ' 

अथवा 

४८ चतह शमिलाभेकां |¦ | 

श्वुति' प्रको क्तेवत्करखेन 

\) २१५ लाताऽन्या चति: | ४८ | 

फलञ्च । ३१६ । 

रे (अन कते २४अङ्गोऽगुद्धः 
१४ शङ्खम इति) 

२१. |/ २५ 

दितोयोदाहरणे । 

तत्क व्योर्योगपद् कः 

२५ 
धंर्ति लछ्ाता करथो 

यता छरति; २५ 



तेत [ २९८७ 1 

उभयत्र ठ॒च्येग । गणतञ्च । ६२५ । 
अथायतद ; 

` ८ विक्त, तिः | | 

दैषौवम् | ८1 
अद्य -राणितरः 

न्यासः ६ £ 

प 

1 8८ | 

उदाहरणम् । चे तरख यख वदब' सदनारिठल्य' वि- 

श्म्धररा दिगुखितेन खेन तत्या । बाह तरयोद्थन ख- 

प्रमितौ च लम्बः द्र्ययन्दितञ् गणितः वद् ततर जि 

श्वात् ॥ ¬ न्यासः 

५ ।११ | बद्नम् | ११। (४५ 

१ कः विच्वभ््रा।२२। 

भाद्र ।१३२।२०। 

६।२२। 

& € ९ * 

अत्र सव्व दोयं तिदलमित्यादिना खलः फलम् ।२५१ 

वास्तवन्तु लब्बेन निघ्न कु्खेक्यखख्डमिति जात फलम् 

| १६८ । च रख खग्डत्रयः कत्वा फलानि एधगानौय 

१६ खम्बः|१२। 

५ 

देक्य' कत्वाख्य फलो पपत्तदश नीया सखवण्डत्रयदधनम् । 

६ 

4 ५५ ९३ 

५ 

सेव 

प्रथमख म् जकोटिकष्यौः | ५।१२ |१२। दितीयतंख- 

गिद्त,विः । ६ । द्षयं । १२। दतोयद मुजकोरिकणाः 

1१६ । १२ ॥। २० । 

अल लिमुजयोभुंजकोटिषाा्' फलम् यथा प्रथमत 

फलम् । १० । तीये । ७२ । ठ तोये ।६६। एषामेक्य' 
सव्वंश्चलरक्रखम् | १६८ | 

अथाग्यदुद्'हरण्णम् | पश्चादेकसह्िता वदन' यदीयं 

भूः पष्ुसप्रतिमिता प्रसितोऽदटष॑द्या । सव्या जोदियुण- 

वि थतिसम्ध्ितोऽन्यणास्जिन् फल ्र्यलम्बनितो प्रचच्च 

ज्याः 

6 

£ ५: 

धू 

वदनम् 1५1 | भभिः | ७५ 

भ = ज्ञा ५ । ६८ 

२२९७५९४४ 

५. पू् 

खन पौलावरखम्बश्तोन। न्नानां स्धब्' टन्ताइं म् । 

श्चातेऽथ शम्ब वथः खनौ ठु लम्बः फल" खाच्ियतन्तु 

तन्न । कद्धानियतःत्वाज्ञमबोऽप्यनियतश्खधेः । 

खभ्बन्नानाय करदः दक्ख म्। चदम् लान्- 

स्तिमुले ऽवचम्बः प्राग्वह्ध, लो कणम् जे मङ्ो भूः ॥ 

अद चम्यचचानाथे' शब्यमु जासाद्किण र जमलगामौ दृष्टः 
क्यः सप्रसप्ततिमितः कल्सितस्तेन चतमु जानस्तिमजः 

कलितः तनाऽचौ कथेरकोभुजः | ७७ । हितीयस्तु स~ 

व्यम्जः | ६८।न्.: सव ७५ | चत्र प्ाग्वङघन्भो चम्बः 

३१८५. 

लम्बं ताते कथोश्चानाधे' खव" इसम् । यज्लम्बल- 

ष्वान्ितबा्धवग् मेषि धस. कथिताऽवधा शा। 

तदूनम् वंयु गैखशन्वितस् यज्ञम्बवगगेख पद" स कणः | 

ष्यन् सव्यम्, जासराह्नम्बः किल कस्पिः २०८५ 

तद्रूनम.वग्गेसमन्वतित्यादिना जातः कषः | ७७ |. 

दितीयन्नामाये सत ठत्तदयम् । इ्टोऽत्र कयैः प्र- 

यम प्रकल्य्सत्रख त॒ कर्योभयतः द्ितेये। कथये" 

नयोः च्छ्मामितरपै च बाह प्रकत लखायवधे च साध्य 

अबाभयोरेकककपम्बय)ख तदन्त न्ततक. {तस "युत । ल. 



त्तत्र 

भ्व कयवगं स पद्" हितीयः कर््भयेत्रवं चद॒भ 'जेष्, ॥ 
धे 

ग्यास; 

अनर चतम्, जे सव्यम् नायादृश्जिणम्,जमूल ग । भिनः 
क्थ्य मानः कल्पितम् । ७9 । तत्क यरेलाव च्छन्न 

चे त्रख सध्ये कणर खोभयतोये ब्रश उत्पद्न तथोः 

कणं भमि तदितरौ च भजौ प्रकल्या प्रागवञ्लन्वः चा 

बाधा च साधिता। तद्येन लम्बः ॥ ६~॥ इतीय 

लम्बः |२४॥ आबाधयो | ४५ । १२ | रेकककुपस्थयो 

रन्तरख्य । १२। कते | १६६ । रम्ब क्य । ८७ | लने ख 
७०५ ६योगः। 9२२५ ।तद्॒ पद ।८५। दितीयकथं प्रमाणम् 

आअनेदटक्ेकल्यने वि षोक्ति्डब' सारम् । 

कर्णाशितखर भ् जेक्य भरथः प्रकटय तच्छेषभ् जौ 

च बाकर । साध्योऽवलम्बोऽथ तथान्यक्यंः ्लोव्यांः 

कथ'चिच्छवणोन दौषः ॥ तरन्यलम्बान्न लषु 

सतयेद स्नात्वेटक्णंः घुधिया प्रक्ल्यः॥ चतु 

भ्, हि एङान्तरकोशयोराक्रम्य सङ्ोच्यमानः लिम्, 

त्वः याति ततरौककोण लम्नव भ. जयोरोक्य' 
र्तिरौ भजौ च तक्घम्बादूनः सडोच्यमानः 

भमि 

कयोः 

कथञ्चिदपि न स्थात् तदितरोभ् मेरधिक्ोन स्यादेशभय - 

यापि एतदनुक्रमपि ब मता च्तायते। 

विषघिमरतभ्, लफल्वानय दाय करणः इत्ताङगम् । 

चलेत कर्णोभयतः स्थिते ये तयोः फेय फलमत न॒नम्। 
श्मनन्रोक्त्त व्रान्स््रच्योः फते ।€२४। २९१- । ख- 

नयोरे ऋं । २२१४ । तश्च फलम् । 
समानलम्बसखया बाधा दिन्नानाय करणद्धन' इ तदयम् । 

समानलम्बद्ध चतम्, जख खखोनभ,भि' परिकल्पय भ 

मिम । भजौ भलौ त्रयक्वदेव साध्ये तद्यावये 

लम्बमितिस्ततञ्च ॥ ऋवाधयोना चर क्तम् भिलज्ञम्बय- 

गगेक्याद्ः खुनः म्यात् | समानलम्बे कघुदो :कुचौ- 

गन्द खान्यदोःसंदुतिरख्िक्गा खात् ॥ 

{२२८ ठ] त्तत्र 

उदाहरणम । दिपञ्जाशन्दरितव्ये ्चत्यारि'धकितौ 

भ्. जौ । छन्तु पञ्चवि "गत्या तल्य' षदा मही किल । 

॥ खदन्यनम्ब ह चे बभिद्' पे" रदाष्त् । षट् पञ्चा- 
शच्तिपट्टिखच नियते क्थेयोश्िती | 

कणौ तत्ऽ परौ जहि समजम्बद्च नच्छरुतो ॥ 

६३ २५५९8 

(~ 

अत् डेहत् 

५1 

कण ति ष.टमितं 

८ 
प्रकल्पत, जानः. 

ई प्राग्बदन्यः कण; 
। ५६ । 

अध पट् पञ्चाशत्स्याने इादिशन्धितः कणेः | २२। 

प्रक न्यासः 

प्राग्वद्धाध्यबाने कशे 

0), ज्ञात कर्णौ खगण्ड- 

५२ इय } ६२१ । २७०१। 
€. खनयोसं लये) >8 ५१ 

2 >४ 

२५ २५. 

२ ६० ७६ रक्यं दितीयः कथः 

> ७२ 
>. ४२ 

२५ 

न्यासः छथ तदेव शत्च त्यमलम्बस् । 

२५ ॥ तदा शलोनमसि 
९ ६ २ 

४९ 14) (4 
व न 
२० 

(अन्न येने खभ्बाचष्टारयोः 
घटते प(तते) न्यासः 

च्लाबाघे जाते ३८५ १७३८१. 

लम्ब्य करस्पोगतोजातः २८०१६ 

२५. 

आसन्नमूलकरेन 
जातः रेत 

६२२ 

६२५ 



चत्त 

खय" तत्र चतभुजे समलम्येः चष्वाऽऽवाधोनित- 

सभमूमेलंम्बस्य च वर्मयोगः । ५०४६ | अयं कषंवगेः 

णचः ृहद्ाबाधघातोदिीयकवगः | २१७६ । अनयो - 

रासन्रमूचकरयेन जातौ कौ ७१८१८२०।४३१३८२० 

खव चतुरस्ते तेष्वेव बाद्धघ्वन्यौ कर्णौ बह्धधा भवतः 

वसनियतत्वो ऽपि नियतावेव कयावानोतौ ब्रद्भयुप्रा 

द्यैस्तदानयन' यथा । 

कर्णाच्ितम्जघ। तेय भयथाऽन्योऽन्यभाजितः गुण 

येत् । योगेन भुजप्रतिमजहत्यः; कै पटे विषमे 

न्यासः 
कर्याच्चरितभ्,जवातेति 

एकवारमनयो । २५. | ` 

१६. घात | € ७५ | 

स्तथा | ५२।६०॥ 

ऽनयो्वांतः। ३१२० | 

तयोदंयोरेक्यम् । 

` ४०९५ । तथा इितोय 

वारम् । २५ । ५२ । अनयोर्घाते जातम् | १३०० 

तथा हितोयवारम् | १९. | ६* । खअनयोघांते | २३४० । 

बातयोदं योरोक्यम् । ३६४० । भूजप्रतिभज । ५२। 
| €. । घातः; | २०२८ । प्रञचात् । ९५ । ६.। 

आअनयोवंधः | १५०० | तयोरेक्यम् 1 ९५२८ । अनेनेकयेन .. 

। १६४ । युखित' जात पुष्य" ्यम् | १२८४१९२० । , 

प्रयमक््ा अत् जवातेक्येन । ४०६५ । भक्त' लब्धम् 

1 २।९६। अख मलम् | ५६ । एकः कथः तथा दितोव 

कर्णाः प्रथमां चितम्, जघातेकय' । ४०६५ | भ्ज- 

प्रतिभ्,जबधयोगः ३५२८ गुणित लातम् | 

१४४४७१६० चन्यकर्श्चि तवा तेक्ये नं | १६४०। भक 
छब्चम् । १६३९ । अख मलं । ६९ | हदितैयः कणेः |. 

खख कणानयनख प्रक्रियागौरवः लधृप्रक्रियादशेन- 

दारेणाह. । अभोटजात्वहयबा्कोटयः परस्परः कण. 

इताम्, जादति | चतभ्"जे यद्वष्म' प्रक्षि शती 

ॐ तत विभ.जद्यात्ततः॥ बाह्ञोबेधः कोटिवघ्ेन युक् 

स्यादेका खतिः कोटिम्, जाद्गपैकयम् । खन्या लवौ सत्यपि 
साधनेऽदिन् पूष्वैः कत यदुब्ध तन्न विद्मः ॥ 

जायच्रलद्यख 

, ६०१ 

[२२९९ 1 

न्यासः 

२५ 

९२ | 

५ 
 -रुतयोरितरेतरकणेहताभ् जाः कोटयः, इतरेतरकं 
इताः कोटयोभ्,जाद्ति कते जातं । २५ । ६०।५२ । 

| १६ । तेषं महती भलषु खखमितरौ बाह दति प्र 

क्ल्य चोत्रदथेन' इमौ कणौ महतायासेनानीतौ 
। ६२ । ५६ । अद्यैव जाव्यदयसखोत्तरोत्तरभ् जकोख्यो 
घातौ जातौ | ९६ । २० । अनयोरेक्यमेकः कणं 

। ५६ । बाह्नोः। १।५। कोटयोच्च। 8।१२। घातौ 

} १५ ।४८॥। अनयोरेक्यमन्यः । ६९। एव दखेन 

छती खातां अथ यद् पाञ्चम्,ज्खयोव्य त्यय' कत्वा 

न्यस्त् ` चेलम् न्यासः 

नदा जाव्यदयकये- 

१ योबंश्ः । ६५ 1 दि- 

३ ९  यकणेः 1 | 
चथ सचीच्ेतोदा- 

रणम् । ̀ त्रे यत्र 
शनल्य । २०० । 

च्वितिभितिस्तच््व न्दु 
| १२५ । तुल्य ख्खं 
बाह खोत्क, तिभिः 

। २६* । शरातिरटतिभि । १६५ । स्तुल्यौ च. तत्र 

छती | एका खाषटयमेः । २८० । समा तिथियुख 

। २१५ । रज्याऽय तज्ञम्बकौ ठल्ैा गोष्टतिभि । १८६ । 

सतथालजिनयमे । २२४ । ् यगाच्छरवोलम्बयोः ॥ 

 नत्ख्डख्डे कययाधरे खवणयो्येपगाच्च लम्बाबघधे तत् 

ब्धचौ निजमागेटडभ, जयो  गाद्येया खात्ततः । सावां 

वद् लम्बक्ञच भ्जयोः चाः प्रमाखे च के सव्वं" 

गाखितिक् ! प्रचश्च नितरा चनेऽत्र दन्लोऽसि चेत् । 



२५ 

त्त [ २४. ] 

€ € २४० ^. 
६०८ ९.9 
ह 
२५. 

(4 > £ 

ध । 

१४४ य ¢ ध (6 
१६८ | २९३२ 
| २००| (९५२ । 

खचगावाधा १५३६८१७ खचावाधा ३५६४८१७ 
(अलरचित्र प्रथमपोठे २५२ इति शुद्धम् १५ ८इत्यचद्वम्) 

भमान ।३०* । खं ।१२५) बाड । २६०। १९५ । 

करौ | २८० । २१५ । लम्बौ । १८६. । २२४ । 

अथ सन्छद्यानयनाय करणद्त्र रम् । लम्ब 
वदाच्रितबाद्ोर्मध्य' सन्धा ख्यभखख लम्बख । सन्धयो 
नाभ: पौठ' साध्य यखाधरं खणडस् ॥ | 
परलरुम्बच्रवयहतः पर्य पीठेन । भक्तोलग्ब्ुयोर्यो- 

गातृख्धातामधःख रदे ५ 

कम्बः | १८९ । तद्च्रितम् जः । १६५ । अनयोरुध्ये 
यद्घन्वरम्बानितबाद्धवग गे "त्यादिना ऽऽगता $ऽवाधा स- 

ज्धिशचन्ना | ४८। तदरूनितमभ्, रिति दितीया ऽऽवाधा सा 
पौठस ज्ञा | २५२ । 

णव हितोयलम्बः | ५२४ | तदाचितभ् ग २६० । 
पूवत सज्धिः ।॥१२। पीठम् १६८ । खरडः साध्यम | 

अवाद्यनम्बद । १८६ अधःखसड साध्यम. | 

अस्य सन्धिः | ४८। ददिःख्यः | ४८। परलम्बोन । 
। २२४ + व्यन् च | २८०] यग् गु खितः । १०७५२ । 
। १२४४० | परस्य पीठेन ।१६८ भक्तः | 

यव द्विनोयलग्बद्य ॥ २२६ ॥ सन्धिः ॥ ११२ ॥ 
षरलब्देन {८९ ॥ केन च १।५ यग् युखितः 

= | 

(न 
त्त 

परथ पीठेन ०५२ ॥ भक्रोलब्धं लब्धाधःखगडम् <६॥ 

शवणाधः खण्डं १६५ ॥ 

अथ कं येर्योगादणोलम्बन्नान। थ सल" उत्तम. । लम्बौ 

भौ निजनिजपीटविभक्तौ च वौ स्तः | ताभ्थां मरा 

गच्छुयोर्योगाह्म्बः कुखर्ड च ॥ 

लम्बौ १८९ ॥ २२४ ॥ भ ६०० चरौ जावा 

५६७२० ॥ सुसपीढाभ्यां २५२, १६८ भङ्गी य~ 
वमल लब्धो वभौ ॥ २२५. ।४०. ॥ आर्याम् अन्योऽम्य- 

म् लासग्छघ्रयोगादिव्या दिकरयेन लः कयो गाद- 

धोलम्बः | १४४ । भ.खण्ड़ च । १०८ । १६२ । 

अथ दच्याऽऽवाधालम्बम् जन्नानाथै षले इत्तमयम् ॥ 

खम्बहृतोनिजसन्धिः पररम्बगुणः समाहयोन्नेयः। सं- 
मपरसन्ध्योरक्य इहारस्तेनोडध.तौ तौ च॥ सम 

परसन्वा भ्न खव्याऽऽ्वापे वक साताम. । हा 

रहृतः परलम्बः स्चोलम्बोडतौ च्याः । ए चे- 

ल्च्तोदः प्रान्नस्त राशिक्राजत्तेयः॥ 

च्छत्र किलाय' लम्बः | २२४ । ख खन्धिः |३२ + 

श्यं परलम्बेन | १८६ । युतो | २२४ । ऽनेन भक्तो 

जातः समाद्कयः८६१८८ । खस्य परसन्वे ४८ | योगो- 

कारः १२७५.८८अनेन भ्. । ३०० घुः समः ६०१००८८ 

परसन्वि १४७..८१ ख भक्तो जाते षाऽऽबाधे 

९५६४८१७।१५२६८१७ णव दितोयलम्बद्य १८६ 

सन्धिः प्रलम्बेन २२४गुखितः 

शट<भक्ञः ) दितोयसमाह्वयः ५१२८६ (उक्तरौव्या) 

ददितीयो इारः१७००८६ अनेन २००भप्नःस्वोयः समः १५१६००८९ 

परसन्धिच ३९६००८१ भक्तोजाते खषराऽऽजाध 

१५२६८१७ ३५६४८१७] परलम्वः | २२४ 1 भूमि ॥ १०० 

गुण हारेण १७००८८९ भक्तोजातः खचोलम्बः ६०४८८१७ 

षचोलम्बेन भुजौ । १९५ । २६० । युतौ सस 

लम्दाभ्यां । १८६ । २२४ । यथाक्रम" भक्तौ जातौ 

यमागेद्ौ सचोभुजौ ६२४०८१७ ७०२०८१७ 

१०७५ रखलम्बे न 

एमन स्वल भागद्ारराथिं प्रमाणं युयययुखकौै 

त॒ ययायोम्यः फलेच्छे प्रकत्सवु धिया ब्रौराशिक 

महाम् ॥ 

अथ इत्तत्तत्रे करणद्प्रत्र' त्तम् । व्यासे भगन्द्ाम्नि 

। ३९२७ | हते विभक्तो सकाणद्धबय": । १२५० । परि- 
धिः स र्दः । दाविति विङतेश्य भेदः | ७ | ` 

स्थ.लोऽ थवा खाद्ववबहारयोग्यः ॥ 



षि [२४१] 

उद्, हरस् । विष्कम्प्रमान' किल सप्र यत्र ततर 

प्रमाणं परिधेः प्रच्छ | हाविंशोतय त्प(रपिप्रमाथं 

तहव्राषसद्धराञ्च सखे | विचिन् ॥ 

८ च । 
। १२३६ । ई 

र्रपः श्यासमान' | ७ | 

ग्धासः श्छ नरिपि मान 

४ २। 
१२१९. 

॥ १२५० 

श्य.लोवा परिभधिरंग्धः | २२। 

कयना प्ररिभितान्यासानयमाय न्यासः 

शुणद्ारविपययं - 

+: ये व्याससान 
खच 3 

^ क) 
९ स्क ३९ २७ 

५ च ० ॥. 

२८२. 

स्सगोलयोः फलामयने करणस्टत्र दत्तम् | ठत 

चेले परिधिुखितव्यासपादः फलं यत् चुख' बेदैरुपरि 

भरितः कन्द् कद्धोव खालम् । गोलब्धवः तद्धि च फालं 

च्ल व्यासनिष पषभिर्भक्त' भवति नियतं गोलगरमे 

वमाश्छम् ॥ 

चटाहरयम् । यदय्ाबस्तुरनमितः किल फलं सेने 

समे तम् किंव्यासः सप्रसितश्च यद्ध दछमते' गोलद्य 

लद्धापि क्रिम् | एषे कन्टुकजालख्चिभफलं गोल 

तखापि कि मध्ये जुङ्िषनः फंड विमलाञ्चदद्धि 

सौलागतोस् ¢ 

इततच त्रप बद्धं - 
६ नाय न्यासः 

व्यासः । ७ | 

ॐ परिधिः २१ 

| हमं १२१६. 

२४२३ 0 
प००० श्त्रफचम् ३८ 

२४२ 

५० 99 

गोबष्टटफवदशेनाय श्वादः 

व्यासः । ७ । 

गोलध्षफलम् १५९ 

११७ 

९५३ श | १९५. 
-.१‰१७३. 

२.५० | 

गोकान्तर्गेतवनफलदथेनाय न्यासः 

॥ व्यासः 1७} 

<9 गोलस्यान्त्ग वं 

9 

ॐ 

९७६ 
९४५ 9 षनफ़लम् १७९. 

२५०० १४८७ 

२५० ० 

श्रथ प्रक्ञारान्तरेश तत्फलानयने करणस्य" साड 
हत्तम् । .व्याख्य वगे' भनवाग्निनिषे खष्य' फलं पञ्च 
सहस्तभक्तं | सट्राहते शक्र्ृतेऽथ वा खात् स्थ॒ लं फलं 
वह्रबहारयोस्यम् ॥ षनोशतव्बासदइलं निजेकविं शां य- 
शगगोलवन' फलं खात् ॥ 

व्यासः । ७ । आद्य वगेः । ४९ । भनवाग्निनिषे 
पञ्चसहस्भङ्ग तदेव च्छा फलम् ८ 

२४२४ 

| 8 #99 



तेत. 

थवा व्यासख्य वग" ¦ ४६ | रट्राहते १! | ५९१९ । 

शक्रष्ते १४लब्ध' स्थलं फलस रेट 

१ 
१ 

चनोशनव्यासदलं ३४१,/२ 

निजेकविशांशयुक गोलस्य घनफल स्य लं १७९ 
५ + 

1 

४ 

रजीवानयनाय करण" सां टतम् । व्धाव्या- 

शयोगान्तरधातमलं व्यासस्तदरूनोदलितः शरः खात् | 

श्यासाच्छरोनाच्छरसङ्कणाञ्च सलं दिनिषुः भवतीह 
शोषा | जीवा वगेः शरभक्तायुक्त व्यासप्रमाणं प्रव 

न्ति इत्ते ॥ 

खदाइरणम् । द यविसत, तित्तान्तयैतल् च्या घश्भिता 

सखे ! | त्ने षु" वद् बाणाच्जवां च्यवावाणाभ्याञ्च 

विस्त्,तिम् ॥ १८० ॥ न्यासः 

व्यासः ।१०| च्या ।६।योग 
1१६। खन्तरं । £ | धातः 

। ६४ । मूलम् | ८ । एतः 

1 दूनोब्यासः । २ । एतदू- 

दलितः | १। जातः 

शरः: ।१| 

९0 व्याख्षात् । १० | 

शरोनात् । €. | शर 

| १। सङ्कणात् | €। 

मूलम् | १। हिजिन्न जाता लोवा। ६ । | 

एव" ्नाताभ्यां च्यावाणाभ्यां व्यासानयन' यथा जवा 

।६। बं ।३। बग्ग । € । थर | १ । भक्ञं ।€। यर ।१। 
युक्ते जातोव्यासः । १० | 

चथ इत्तानस््रग्र्लादिनवाक्तानतच्नाणां भुजमानान- 

यनाय करणद्त्र' इत्त्रयम् । विदयदुःग्निनभञन्द्रौ 

११०३९२३ । ल्त्रिवाणाषटयुगारनिः | ८४८११ | व दाछ्न- 

वायसा । ७.५३४ | खखाश्वाश्वरसं: । ६०००. । 
क्र्ात् ॥ बाथेयनखबायोच।. ५२०५५ | दि 

. हिनन्द् पुखागरो : । ४५९२२ । कुरामदशेदेख ४१०९१। 

` हत्तव्यासे शमाहते ॥ खख खाभ्वाक्तः { १२००.१। 

सम्प्रकते लभ्यन्ते करमोभुलाः । इनत्तानस्तग लपूषवं वा- 

चां नवातान्ः एयक् पुथक्र.॥ 

ख्दाहरणम् | षडइकदितयव्यास' यह.त्त' तख मध्यतः 

[ २४.२ } चेलं 

समनत्रेवख्लारिकानां मे भजान्वद् पथक पशक ॥ 
५ - षी = ० 

थ हत्तान्तच्तिभ्जे भूजसानानयनाय न्यासः 

व्यासः | २.०] 

लिद्यङ्ाग्निनिभ 

खन्द्रौ। १०२९२१। 
गुं खितः | 
२०७८४६०० ख~ 

= । 
खाभ्चाके | 
१२५०००५ | भक्त 

लब्ध त्रस स- 
जमानम् १७१२ 

1 
ध्तानखतभ जे भुजमानानयनाय २०। 

व्यासः ००५ 

२४९४ "व 
क् ड् लवाशाश्वयुगा- 

ठ भि । ८४८५१ । 

क, = र यु खितः 
ट (८८ २००० १९ (च => 21--^11 
<| १९४१४ खखखाश्वाक 

दङ् । १२००० भक्त 
१ लब्धं चतुरख् भ् 

जमानम् १४१४ 

१२ 

दत्तान्ःपञ्चभ् जे भ.जमानानयनाय ६“ 

व्यासः] २००१। 

बेदाग्निवाख- 

४ ५१ 

खाञ| 

७०५१७यु खितः 

॥ १४१०६८००.॥ । 

खख्लखाशभ्वाकै १२०००० भं क्त लव्व' प्चास्त 

भ् लमानम् ११७१ 
१७ 
3 



त्तेतर { २४.२ ] 

इन्तान्तःड् जे भ जमानानयनाय न्याः 
= 0 

व्याततः 2०००! 

खखभ्ाभ्वर- 
स ६०००० गु खि- 

तः १२००००० 

खखखाभ्वाङ 
१२३०००० 

क्तं लव्ध षस 
भजमानम् १०० 

व्यासः 3 9999 

वाणे नवा 

५२०५५ यु खितः 
॥ ¶ 9 ४ १ १ @©6€०99 

खखाभ्ावै 
@ कि 

। 2 €००० 1 क्री 

लब्ध" सप्रास्ते 
६७ म्,जमानम् 

११ 

9) 

भ्यास 

व्यासः 2००० 
द. ढे 

िहिनन्द् षुसागर . 
४५९२२ गुणतः 

॥€ १८४४००० ॥ ख 
सख खाभ्वाङगे १२००० 
भक्त लव्छमषास्ते 

म्,जमानम् ७६५ 

११ 

&* ` 

== 

चत्र 

दलान्नेवभ् जे भुजमानानयनाय न्याः 

व्यासः २०९ 

कुरामदशञ्दै 

६१०३१] युं खितः 
> ०६ २०९५ 

वखाभ्वाङे 
॥१२०००ग भक्तो 
लब्ध नवास 

भ्,कलानसम् ६०२ 

१९१ 

० 

एवमिदव्याशादे भ्योऽन्याख्पि जीवाः बिध्यन्तीति तास्व 
गोले ज्योत्पत्तौ वच्छ 1 . 

अथ स्य लजीवान्नानाधे लघ् क्रियया करणसछतरं त्तन् 
चापोननिनघ्नपरिधिः प्रथमाद्धयः श्यात्मद्धाहतः परिधि- 

वग चतुयभागः । काद्योनितेन खलु तेन भजेतक्तव्या- 
साहतः प्रथममाप्रमिह च्छका खात् | 

उदाहरणम् । अष्टादशं गेन श्तेः सपानभेकादिनिषःन 

च यन चापम् । एयक. एथक्तल वदाशु जोवां खा- 
कमित व्यासदल्च यत्र म्यासः 

ऽ पध 

८८ 

(4 २.४० 

ब अव, 
। 
-- 
तय र न, स~ > 

४२ 

(अनरचिने ४जीषामानं २२४ दत्यशडधम् १५४ इतिशङ्धम्) 

व्यासः ॥२४० | अत्र किलाङ्कलाघवाय विश्तेः सा 

ईश शतांश्मिलितः सच्छपरिभिः ७५४ स्याद् 

शाणः ४२ अल्ाथङ्लाववाय तयोरटादशंयुतोष्ट- 



त्ते {२४०४ ] 

ङतः | अनन वज्ञ थगेकादियुखितेन दले धदषि 

कल्पितं च्याः साध्याः) 

अथशाऽत् इखार्थं परिपेरष्टादथांशेन परिधिं धन् 

चापवन्त्यं च्याः साध्यास्तथाऽपि ताणव भवन्ति | 

खपवरसिते न्यासः परिधिः १द चापानि च |१।२।३।४।५. 

।६।७।८।६। यथोक्तकरणेन लब्वाजोवाः ॥४२।८२।१२० 

1१५४।१८४।२०८।२२६२२६।२४०। १ 

अय चापरानयनाय करणं इनत्तम् । व्यासाच्विवा- 

तयुतमौव्िकया विभक्लोजीवाङ्ि पञ्चयुणित :-परिधेस्तु 

बग: | लब्धो नितात्मरिधिवगं चदु्थभागादाप्रे पदे 

इतिद् नात्पतिते धडः खात् ॥ 

उदाहरणम् । विद्िताङ्हये ुणास्त तोषद् तेषा 

भधगा धलनितिमु । यदि तेऽस्ति धरु खक्रियागखिते 
गाखितिकातिनेष् णस् ॥ 

न्यासः | ४२ । ८२| १२० । १५४ | १८४ | २०८ । 

। २२६ । २३६ । २४० । सणवापवत्ति तपरिधिः ।१८ 

जीवाद्िखणा २१८२ पञ्चभि । ५। ख परिषे । १८॥। 

गे ३२४ गुणितः । १७.१० । व्यासा | २४० 

च्ि। ४ । चात | €६* । बुतमौविंकयानया | १००२। 
विभक्तोलब्धो । १७ । ऽना ङ्लाधश्राय चतुर्वि"णतेदय धि- 

कसहलां यु तोग्टहोतोऽनेनोनितात्मरिधि । १८ | वग 

। १२४ } चदुर्यभागात् । ६४ । पदे प्राप्ने । ८। इति 

। १८ | दल्ञात् । € । पतिते | १। जातं धुः । णवं 

जात-नि धनूषि ।१।२।६।४५।६।७। 

। ८। € । रुतानि परिधिष्वष्टादशांशेन गुखितानि ख्यः 

तन्न लोलावतोप्रद् शित प्रथमकलेत्र क्येख भ जकोटिवगयोग 

लात्मकत्व' यङुक्त' तल्नोपपत्तिः प्दश्यंते) समचतभुजे 

श्हिचचेत्े “समश्वतौ ठल्यचतमुजे च तथायते तह्,ज' 

कोरिषातः" इत्यनेन चल् खमि तभृजख कोटित्वेन 

कल्पितख् इतरतधाविधभुजेन चणिते १६ इस्तमित 

कतेतफलम् अतस्तद्भजस्छ चे तफल १६ हस्तख मूलं 
४इस्तात्रकोभ॑जः । एवं तिहस्तमितकोट भ जद्छपतया 

कल्पनेन समचतुभु जक्तेलकरथे उक्ररोव्या तत् फलं € ह- 

स्ताः चेत्रफलं कोटिष्ध्पमजस्य त, लश हसतूपता । अनयो 

योगः २५ स्ताः, यख च चेत्रख कख खूपमभजत्वे न 

कल्घने समचतुम जकर णे पूर्वो क्त' २५ इस्तमित फलं तुल्यं 

भवति तादश्समचतुम जे चेते २५ अङ्कस्य मलपा 

क्णंमितिः। तथाहि पञ्चहस्तमितसमचतभु जेते 

त्ते 

भुजकोदिष्धपचत्>., जत्वेन कल्पनेन समचत॒भ्^ज- ल~ 

फलयोः .१६,६, रस्त(त्मकयोः समावेशः इत्यतः 

भ.जकोटिवगेयो गमरद्धपता कसं खय युक्ता | एवमन्य- 

लापि उप्पाद्यसिति बह्वः | 

अन्यथाष्यते पपत्तिः प्रदश्यंते भ् ज' कोटि" क्ण च्च व्या- 

सस्थानौयं त्वा हतां चेलकरणे तत भ् जव्या सक चत्र 

“व्यासख वर्गे भनवाग्निनिन्ने खच्छा' फलं पञ्चस हसरभक्तो । 

रुद्राहते शक्रहृतेऽय वा स्सात् स्थलं फलमिति" रीय 

भ्,ज #्पव्यासख वगे* १६ रुद्र ११युखिते १७६।गकर 
१४८हते १७६१४ स्थ॒ लं फलं तदः १७६२८) इत्तचतेना- 
इस स्थलं फलम्| रधं कोटिद्धप रव्यासुवगे :€ | १यचितः 
&€।थक्र१४भक्तः, ६९.१४ तदङ्ग ९९८२८ तख चेतरफलम् 

अनयोर्योगः २७५।२८ इदं कसंव्यासक्डनत्तत्तेताद्ं फलतल्यस् 

ताड श फलेन कख मानानयनञ्च युण हारा {द्गयत्ययेन का" 

यथा २७५.८२८ शक्र १४ युखितः२७५।२।स्द्र् ११भक्तः 

९५८२एतद्ध. तट्क्ेवफल'तञ्च॒दियुखितं२५ तश्च मलं 

५कखं ; । एवं खच्यफलं त॒ म्.जजोटिकखं व्यासके उत्त- 

चेले व्यासख वर्गे भनवाग्नि ३६२७ गुणिते ५००० भक्ते 

भवति नलरोक्तरीत्या भ्जकोटिव्यासक्चेल्े फलयोग 

ठल्यता कख व्यासक्टर ज्ञ फलस्यं ति कल्यम् । अयमेव 

पक्चः भार्कराचाय्ंस्याभिमतः कथंद्ध म्, जकोटिवगयो- 

गसलात्मकत्वेन तेनाभिधानात् यथानिदिटन्तकेत्र 

फलस्य व्यासवगं चटितत्वेन तेनाभिधानाद्| तस्तथा 

प्रत्यभिन्नायते इत्यस्जाभिः नवोनः उपपर्तिपय उद्भावितः। 

टक्तान्तगे तसमलिकोणानां ये मृजा उक्तास्तेधां तथा 

भानत्वे उपपत्तिद् श्यते । तन्न॒ कमच्छाशब्द २३.२४ 
सिद्वान्तोक्ताः २४८ जोवा दृर्थिताः। तत्र चक्रकला 

२१६०० ठल्ः परिधिः । ताञ्च कंलाः“व्यासे भनन्द्ाग्नि- 

१९२७ हते विभक्ञो खवाणद््यै; १२५० परिधिः श 
स च्छः" दवय क्ररीत्या वैपरीत्येन खवायद्र्य १२५ 

हताः २७०००००० } भनवाग्नि ३९२७ भक्ताः | ६८७६ 

व्यासस्तदर्ब' २४२८ इयमन्तिमिज्या रज्ये ति चोच्यते । 

तनादुपाताधं चक्रकलातुलय २१६०० परिधिडन्तखछान्तः 

स्यत्रिकोणादोनां क्रमे भजा साध्यन्ते । तत्र चक्र 

कलानां २१६०० क्रमेय निचदरादिभिभेक्तानामद्खानि 

कमेण चापाद्धीनिस्ट्,ः। तानि च १६००।२७००।२१६० 

।१८००।१५.४३।१३५० | १२००। . क्रभेष्य एतत्कलाभि- 
तानि । “^तन्त्वाश्विभक्ताख्रसवः -कला वा यज्खव्धसंख्या 



चेच [२४०५] चतत 

गतभिश्िनौ, सा। गलै ष्यजी वा तरशेषघा तात् तक्त्वा्ि- 

लब्धया सद्हितेपिसता खात्" इव्य् क्रारो्या ताः कलाः 

करमेण तत्त्व श्चि २२५ भक्ताः करमेण. त्रत १६चत्- 
र| १२पञ्चासे €।१३५ | शेषः षडर प्।सप्रासृ ६।१६२। 

शेषः अह्र ६। नवार ५।७५ शेषः तथाच लिक्ोगये 

क्रमज्यासु पठिता षोडशो २९७०। द्धं जीवा ) 

चतुरस्रे तत्रोक्ता दादभौो २४२१ पञ्चकोणे तत्रोक्ता 

नवमो १६१० गता ण्या दशमी २०६३। तयोरन्तर' 

१८२ शेष्कला १३१५ तयोघातः २४७०५ तन््वाज्धि 

२२५ भक्तो रुख्िः११० अनया सहिता गतजीव ।२०२०। 

द्यः अद्धजीवा। षडस्रे तलोक्ता अमो १७।६। 

सप्राख्ते षष्ठो जोवा १३१५ गता | ण्ष्या १५२ तयो- 

रन्तर' २५५ । शे षकलाः. १९९ अनयोर्घातः २९५६५। 

तच्वाश्चिभक्ते १७५ लच्धिः अनया युक्ता गतजौवा १४९० 

श्यं सप्राख्ते अद्ध जोवा | च््टाख्े ष्टो १२३१५। 

नवाश पञ्चमो ११०५ गता रएथ्ा १२१५ तयोन्तर' २१० 

शेषकला ७५ । तयोघातः २२५० तत्त्व विभक्तः लब्धिः 

१० अनया सहिता गतजोशा ११०५। १११५ नवास्ते 

द्ध जीवा । एताद्वियुाः क्रमेण चक्रकलार१ ६०० ठल्य 

परिधिकश्त्ते खमव्रक्लादोनां सजाः यया ५९५४।४८६२ 

४०४०।२४१८।२६८०।२६१०।२२३०। क्रमेण भुजाः । यदि 
चक्रङूलापरिधिव्यासादङ्ख ३४१८ क्रमेण एति भजाः 

तदा फलेच्छयोः समानजातीयत्वङ्रणेन षरिगुखित- 

प्रशतव्यासाङ्गः क इत्यनुपाते फल दिगुखितं किच्चिन्यना- 

शिका षटटिगुखिते१२००००व्यासे लिदङ्ाग्निनिभखन्द्रादयः 

क्रमेणा: लब्धाः | यद् खखाकं १२०००० व्यासडत्ते एते 

१०१९.२२।९ ४८५ ३।७०५ २४५।६००००।५२०५५।४५९२२। 

४१०३१। करमेण भुजाः तदा दषव्यास २००० हन्ते के 

इत्यनुपातेन उक्तानि फलानि मुजमानानि 

ख्ध्रिति 

खन्न हत्तान्तगेत' लिकोणच्च समतिकोणं तत्र खवा 

भृजानां वल्यत्वात् | ताहि परिधितुतौयांश् 

पाणां सव्यं चापांशानां तुल्यतया ठल्रचापांशेष 

जीवास्यानीवभ्जानां तुल्य त्वौ चित्वात् । 

अन्यान्धक्ते व एरूपपत्तिरगैनावनोटीकायां द््थता विस्तर 

भयाद्नोज्ञिखिता ं 

€ स्यानमाने “घमा चेतरं करुक्ेत्े "गोता ¡ तत्र कदरे 

“यादशं दुष्यते वीजं चेतरे कालोपपादिते" वेऽकेविखो 

बौ जवन्तः पर्तेवे प्रवापिणः'” सनुः 

कलने “अपुत्र ख परज्चत्र नियोगोत् पादितः छतः"यान्न° 

देहे “इद' शरीर' कौन्तेय ! त्ते नरमित्यभिघोयते?"गौता । 

चे बन्न" नक्तं लन्नयोरेवम्'"। “गीता च लर ष्वे वमजोऽय- 
मात्मा" तिः त्ंस्वाने “प्रविशन्नस्तु तत्च्ते ल' सवे चट्, 

विष्णू सेयः"। छत्कलख०| चेतर विद्यतेऽख इनि चेविन्, 

उन् चेलिक सेत्रसखामिनि लि* “फलं त्वनभिसन्धायः 

च रणां वीजिनां तथ।” कुव न्ति च त्रिखोयदट्” प्रत्यन्त 

केलिकलाथेः” “चनिकस्छं व तद्वौजम्" मदः | रतस्ि- 
च् पपे कन्म भूते केर कंज: ट: | चलकर च बरकारिणि 

लि स्त्रियां गेष् ॥ [ राजनि° 

्ेतककांटौ सौ चे वरजाता कर्कटी | -वालुक्यं7 ककंटीभेदे 

चेत्रचिभिंटा ची चेत्जाता चिभिटा। पाण्ड्फलायां 
चिभिंटाभेदे राजनि° 

त्ेतज ए° चेतरे जायते जन-ड ७ त° ““यस्तल्मजः प्रमोतख्य 

क्लोवख व्याधितख च | खधम्म'ण नियुक्तायां स पत्रः 

`त्रजः स्मृत”: इति मनत शपवभेदे नियोगधम्मं च 
सलुनोक्ता निषिध्य च वाग दानोत्तरभेव प्रतिमरणे 

विहितः यथा 

“देवराद्वा सपिण्डादा लिया समप्रडिःुक्ताया। 

प्रजेपसिताऽधिगन्तव्या शन्तानख् परित्तये । विधवायां 
नियुक्तस्तु घृताक्तो वागयतो निशि। रकखत्पादयेन् 
एुच्ल' न दितोयं कथञ्चन । हितोयमेके प्रजनं मन्यन्ते 

स्तु तदविदः । चअनिव्व॑त्त नियोगाधं पन्तो 

धभ तस्तवोः | विधवायां नियोगा निरन्ने तु यचा- 

विधि। गुरुवच्च सतू षावञ्च वत्ते यातां परस्सरम् । नि- 

युक्तौ यौ पिधि' हित्वा वत्तेयानान्तु काम्तः। तावुभौ 

पतितौ सातां सू घागगुरूतल्यगौ । नान्यच्धिन् विध्वा 

नारौ नियोक्तव्या दिजातिभिः। अन्यस्मिन् हि 

नियुञ्जाना धम्प' इन्द्; सनातनम् । नोदाह्हिकेयु भ- 
न्त्र ध नियोगः कीयते कचित् | न विवाहविधावक्ता 

विधवायोदन' पुनः | ऋय दिजे ध विद्धिः पशुधर्मो 

विगतः । मलुष्याखामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रणा 

 सवि। स महीमखिलां म् ञ्जन् राजध्प्रबरः एरा। 

वर्णानां सद्धर' चक्र कामोपहतचेतनः । ततः प्रगति 



ततेव | [ २४०६] 

यो मोहात् प्रमीतपतिकां स्ति यम् ] नियोजयत्य्पया' 

तं विगहन्ति साधवः । यसा च्ियेत कन्याया वाचा 

सत्य कते पतिः | तामनेन विधानेन निजो चिन्दत 

देवरः । यथा विध्यधिगम्यनां शक्तवस्तं एचित्रतम् । 

{ये भजेताप्रसवात् सलत् सलटतादतौ” । 

इ इस्यनिना “उक्तो नियोगो मुना निष्ड्धिः सव्रमेव 

{ह''इर्यादना तन्निरे धञक्तः। भिताच्चरायामष्ययं पन्तो 

इदाष्यायणप्रसङ्खे समथितः यथा 

«खपुते ख पर त्रे नियो गोतृपादितः इतः | उभयोरष्य- 

सखौ रिकथो पिण्डदाता च धर्मतः" याः| ' कपुत्ो 

यवैलन्नातः" शत्यादुुक्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना पर- 

चेन्न परभावां युर नियोगेनोत्पादितःपुत्रभयोर्भौ ज 

चोलिषणोरसौ रिक्थो रिकघहारो पिश्डदाता च 

श्मोत इत्यखायमर्थः | यदाऽसौ नियुक्रदेवरादिःखय- 

भप्यपल्रोऽपलख क्षल खपरपलाथः प्रहृत्तोयं जनयति 

दि्पदकोदया सुष्यायणोहयोरपि क्थ हारौ पिण्डद्ा- 

ताच | यदा तु जियुक्तःप्,लवान् केवलं लि्ःप् नाय 

सतति तदा तदुत्पच्वः चष लिखणव पू त्रोभवति न बोजिनः- 

सच नियमेन बीजिनोरिकथद्ारौ पिण्डदोऽपौति । 

यथोक्त मनुना““क्रियाभ्य् पगमात् चे लं बीजां यत् प्रदी- 

सति ¦ तस्छो ह भागिनौ दष्टौ वीजो च लिकणवचेति' 

{क्रियाभ्य् पगमादित अलोत्पन्नमपन्यमावयोरभयोरपि- 

अवशतवति सं विदद्धगोकरणाद्यत् चन ' चं लस्वामिना बीजिने 

दौजवपनार्थ' दीयते तिन् च्च बरउत्मन्नसा पत्यख वीज 

चत लिखतो भागिनौ ष्टौ महमिभिः | तथा । “फलं - 

त्वन िसन्वाय क्षेलिष्डां वोजिनां तथा। प्रत्यच्त 

च्ेलिरणामर्यो वीजा द्योजिवे रोयसोति" महः । «^फलं 

अनोत्मच्नमपत्यभावयोरुभयो रास्वि- 

परन्तेत्रे यदपत्यशत्माद्यते तदपत्यं 

यतोवीजाद्योनिवेलोयसौो गवाश्वादिषु- 

तथादूर्भनात् | अल्रापि नियोगोवाम् दतताविषवणए्व दू 

तरस नियोगस्व मनुना गिष्द्गत्वात्^देवराङ्ा स{षण्डाद्गा 

स्तिया सम्याम्नियुक्तया | प्रजे स्मिताधिगन्तव्या सन्ानखय 

परिचये | विध्ववायां नियुक्घसतु दताक्तोवाम्यतोनिभि । 

य्रसुत्मादयेत्प् लर" न इतीय कथञ्चन "इत्येव नियो गसचपन्यद 

नुः स्वयमेव निषेघवि | "नन्यद्खिव विधवा नारी 

{नियोक्ता दिजातिभिः | अन्यञ्जिन हि नियुञ्जाना 

अम्र इन्व :सनातक्स् । नोदाह्िकिष भन्त्रेष नियोयः- 

त्वनभिसन्वायेति 

त्येवमनभिसन्लाव 

च्तं ल्ि्पणएव । 

त्तत्र 

कौतत्यंते कंचित् | न विवाहविधावुक्तं विधववेदन "~ 

प्नः। रएव॑दिजे डि शिदद्धिःपशएधर्मोविर्गितः । 

मनुष्याणामपि प्रोक्तोवेने राज्य प्रशासति स महहो- 

मख्डिलां भञ्जन् राजिं प्रवरःप,रा । वर्णानां सङ्धरञ्चक्र 
काभोपरहतचेतनः | ततःप्र्टति योमोहात् प्रमीतपतिकां 

श्ियम् | नियोजयत्यपत्या्ये गडन्ते तं {ङ साधवः 

दूति । नच विद्ितप तिष्डत्वादिकल्य इति मन्तव्यस् 

निवोथां निन्द्ा्रवणात् । स्त्नोधम्ो'घ, व्यभिचारस् 
ब्धदोपषश्रवात् संयमख प्रशस्तत्वाञ् | यथा 

सतुरेव कामं त पये हं णष्यञचल फले: शुभौ: । नत 
नामापि ष्ट द्भौयात्पतयौ प ते परदधत्विति"जौवनाे' पुरुषा 
न्तराश्रयशं प्रतिषध्य “खासौतामर्णात् च्चान्ता नियता- 

. ब्रह्मचारिणौ । योधम्मं एकपल्नीनां काङ्कन्ती तमनक्मम् | 

अनेकानि सच्छा कौ मारब्रह्मचारि खाम् । दिवं गता- 
नि विप्राणाभल्लला कुलसन्तातम् । खक मरतंरि साध्व ख 
द्मे व्यवस्थिता । सगे गच्छत्यप् त्रापि यथा ते 
ब्रह्मचारिणः | खपत्यलोभाद्या ठः स््ली भतारमति 

वतेते । सेह निन्दामवाप्नोति परलोकाश्च होयत" इति 
प् लाेमपि पुरषान्तराच्रयणं निषेधति । तस्नादिड्ित- 

प्र[तिषिद्त्वा{हिकल्यद्ति न युक्तम् | एव" विवाह 

संखतानियोने प्रति षिङ्गे कस्त धर्म नियोग इत्यतजाह 

““यद्याज्नियेत कन्याया वाचा सत्ये कते पतिः | तामनेन 

पिधानेन निजोषिन्दत देवरः। यथाविध्यधिगम्यैनां 

शक्तस्तां चित्रताम् । भिथोभजेताप्ररुवाल्यलत्सरट़ता- 

ताविति” | यष वागत्ता कन्या स प्रतिसहमन्तर यैवं 
तद्धा: एतिरित्य खादेष गम्यते । तखित् रत देवरस्तस्य- 

च्छेःकनिष्ठोवा निजःसोदरो विन्द् त परिणयेत् ¡ यथा- 

विधि यथाशाख्रूषि गस्य परिणोयानेन विधानेन टता- 

ग्णङ्धबाङ्गियमादिना | शुक्तवस्तरां शुचिव्रता मनोड1काय- 

संयमां भिथोर हस्याग्भयहोणातप्भ्ट य कैक वारं गच्छेत् | 

अयद्च विवादोवाचजिकोष्टताभ्यङ्गादि नियमवन्नियुक्ताभिग- 

सनाङ्कमिति न देवरस्य भाग्धाँत्वमापादयव्यतस्तद्त्पन्नम- 

पत्यः चंलस्तामिनणव भवति न देवरख रुविदा द्भमयेरपि * 

च्नेन. सन्दर्भेश्य प्रमोतपतिक्धायां नियोगनिषेधात् 

सधवायामनिपरेधः तेन पार्ड राजेन कुन्त्यां माद्रयां च 

नियोगद्ारा एत्राणात् पादनं न विर्डधम् । 

वस्तुतः “अनेकधा कताः एलर ऋषिभ्यः पुरातने: न 
अक्यने ऽधुना कत्तु" शक्न रिदन्वनेः" इति उच्य - 



दत 

तिना अक्तिहोनानाभेवेदानोन्तनानां तथाचरखद्य 

निषेधात् अक्िशालिभिच्छषिभिसतखाचरणं न निधि- 

ङ्ख तेषां सपःप्रभावात् तत्पापच्चयसम्पवात् | आतणव 

ब्धतपतिश्चयोरपि अम्विक्ाम्बालिकयोर्विचिलवीरव्यभा- 

ष्दयोनिवोगात् व्यासेन तराष्पाण्ड रूपच्चत्रजयोरुत्- 

पादनं न विरङ्खम् । 

प्रकरे ““देवरेण दतोत् पत्तिटं ् तकन्या प्रदोयते' द्यत 

कालिक्ञाप् राणे च दतप्रकरणे “दनौरसेतरोषां च पल 

श्वोन परियः णद्युक्नम् | ेतरादादोनां ठ कलियुगोत् 

प्तय ऽपि बाद्रेबस्य भमावस्वितिपयं नतः कलिषर्म्ाणा 
प्राडुभादाभावाच्च विरोधः । आतः कलौ तख सववया 

निषेधात् तट् विषये विशेषो नागिह्िता । रक्ते बजात- 

भावे नि श्ोतकणटजार््या' ४थशाण्ड यां ६गोमलि- 

कायां &शिख्िकायां ऽचविक्रायान्च स्तौ राजनि 

सेवन ष् अभात्मतेन सव्व॑न्तत्वेन वा जानाति ज्ञा-क | 

{आत्त्वे न देहा दयभिमानिनि जीने रसरव्व न्ने परमेश्वरे | 

“ददं शरीरं कौन्तेय ! चे ् रमित्यभिधौयते। रतट्वोमेन्त 

लं प्राः चे मन्तस्ति तदिद: । चे ल्न्नञ्चापि जां विद्धि 

सरगचत्ेष भारत ! । च नच न्नयोत्ोनं यत्तजृन्नानं मतं 
भभ ! तत् चे त्र" यच्च याटक च यद्िकारि यत्च यत् | 

ख च योयत्प्रभावञ्च तत् समासेन मे ष्टण | ष्टषिभि- 

वकता मोतं डन्देाभि्िविभैः यक् । ब्रह्मसनपदे खव 

हेवमद्धिषिनिदितेः। ` महामृतान्हङ्भारोवुद्बिरव्यत्त- 

सेव च | इन्द्रिया द्थैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः इच्छा 

देषः खं दःखं संवातस्चेतना तिः । रनत् चलं 

समासेन सविकार खदादृतसम्'" गीता । “खन्ययः पुरुषः 

शालो क्षेबन्नोऽच्चर एव च विष्ण स० शसाच्चिखि च । 

भप्ररत्यास्तु विकाराये चे लन्तस्तेरधिितः'” नचेनं ते 

प्रजानान्ति स तु जानति तानि 3" भाग्या०२४३अ. | 

““यद्छाव्मनः कारयिता तं चेवन्नं प्रच्तते" इतिः सनृक्ते 

$खन्तयामिखि “हृदि स्थितः कमंसाक्तौ चेवन्नो यख 
ष्यति" भागचखा" ३०१६ चो° ! ५वदुकभेरवे “चतरन्नः 

चलियोविराद्*वटकस्तवः । ६ विदग्धे त्रि भेदि० ७ङष्के 

नि शब्द्रल्ला° प्च बन्नातरि बि “तद्यथा हिरण्य 

निधिं निद्हितमच्चे्रन्न उपय्य् परि सञ्चरन्तो न विन्देयुः” 

ऋा०्ड० | ततः ब्रह्मणा० भावे ष्यञ् चनन्नय बुवार 

अष | लेवन्न तद्भावे न 
च्ेव्दूतो श्लौ चेन दूतीव | श्वे तकुष्टकारिकायाम् राजनि०। 
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खतरवादिचिपुराणे कलिबन्य- 

ध 

चेव 

चेतरपति ए° ६त°। `्वामिनि “जवं ~ त्रपति प्राह्धः 
केचिद्ग्नमधापरे । खतन्त्र एव स कच्चित् चत्र पतिर- 

ष्यते" तन्त, च्चे लपतेरपत्यादि पल्युत्तरपदत्वेऽपि अश्च- 

त्यादौ पाठातखण् । सतेलपत तदपत्यादिषु लि°। 

चेतरपपेटौ खली चवे पयटौव | ( ̀ वपापरड़ा) इनि खाते 
कुपमेदे बे धकम् । 

्ेषपाल लि चेन्न पालयति पालि-अण.। \चलरचके 

वि* । रमैरवभेदे पु° । तद्ध दाः प्रयोगसारे उक्ता यथा 

५नेदा कोनपञ्चाथत् चे लपालद्य कीररिताः। भाटकावो- 

जभेदेन सभ्िन्रा नामभेदतः। अजरज्ापकुम्भञ्च इन्द्र 

सतुतस्ततःपरः । ईडा चारच्चोकधरं त ऊघ्नाद् कषिद्दनः | 

क.खक्तो डभकेथच खप्रकच्ेकदंद्कः । रेरावतसचौ षवन्धु- 

खैषरपेशस्तथेव च । च्यञ्मनख्ास्त्रवारञ्च कवलः खरुखा- 

नलः | गोख््यश्चौव चयटादोडन्मनाञ्चण्डवारणा । ङटा- 

टोपो जटालाख्यो भङ्कार जदञ्वरः । ̀ टद्कपाख्िस्तथा- 

चान्यष्टानबन्बुञच ामरः । दक्कारवो वणे तडं ह 
स्थिरस्तथा । टन्तुरोधनदश्चान्योनतिक्तान्तः प्रचख्डकः | 

फट्कारोबोररंवच ष्ङ्गाख्यो मेषभाद्रः । युगान्तो रौ- 

द्ष्छपञ्च लम्बोो वद्ठमांस्तथा | सूकनन्द्ः षडालाख्य : 

चनामा हम्ब कस्तथा । रते भेदाः समाख्याता मादटका- 

चरयोनिकाः च्ेल्रपालकथनप्रयोजनं यथा “नाम 

पद्यस्य वशानां यो वर्या माटकान्तरे । इश्यते प्रथम तत्र 

तनायं चेबपालकः | नत वल्ल विशिष्टान्ना भद्रेतव्यव- 

स्थिनः ¦ ततो विशिष्टो यषव्यः चेत्रपाबस्तु. सवतः । चत- 

पालमसंपूज्य यः कमे कुरूते कचित् । तद्य कमेफलं हन्ति 

च्ेबपालो न रुंशयः''। तन्तोक्गे २पञ्चिमहारपाले भ रव- 

भेदे च “गणेशं वटकं चेव चेल्रपालञ्च योगिनीः | पूगदि- 

क्रमयोगेन द्वारपालान् प्रपूजयेत्" तन्त्र" शचेमपालके तिर 

स्तेतरफल न° ̀  रेव फलम् ¦ १सृ्या देब जाते स्यादौ । 

लीलावत्याद् क्ते लिकोखादिच्ेलभवे २ इस्ता दिये (काल) 

फले क्चल्नशब्टे विदतिः |  [व्वायां वैद्यकम् । 

त्तेवमालिका चनी चः सालयति मल-शिच- खल । 

स्ेचर्दा स्त्री चेतरं रोहति रुह-क | ¶वालुक्यां ककटोभेदे 

राजनि० २ज्ञनेजातमानि ति*। [तच््वन्नापके व्यब हारभेदे । 

सेत्रवयवदार पु» लौलावतोप्रदिते ब्रिकोणादित्तेलफलादि- 

त्तचसम्भव लि" चेले सम्वति खस्+भ्-अच् । शचेतेजाते 

“चेत्स स्धवफलं वन' भजेत्? लोला० । रभमिजातमाने 

निर । इभिर्डाचुषे इ०राजनि° । 



तेप. 

क्तेतसम्भत एर चेले संभूतः 1 ¶कन्द्रे ए० शब्द्चि° रभूमि- 
भवे ्रि° | 

केतसाधसु लि° चेल' सावयति साधि-अच्न् । चलसाधके 
“सपर्यं न्न पुरुप्रियं मिन्" न चत्रसाधसा"क०८,२१,१४ | 

न्ेवाजोव लिचेब्' तत् फलं ् य' आअजौवति चआ-जोव- 

अण् | क्के अमरः । 

च्ेचाधिदटेवता सनौ ६त° | सिद्गस्वानतोर्थांवि्ाटदेवता- 

मेरे । तच्नामोञ्धारणञ्च श्रोधन्दोञ्चार्पूवं काय्यं यथाह 

खं*त° प्रयोगसारः “देवं गुर गुरख्यान चेव चला- 

धिदेवतास् । खिद्ध' सङ्गाधिकारां च चरो पूवं ससदौरयेत्"। 
त्तेत्ाधिप स्त्री ६त° । \मेषादिद्वाद्शराशिख्वामिषु कुजा- 

दिष चोनशब्दे विद्धतिः। रकेबस्वाभिनि लि° | [शन्द्भा। 

` क्तेतरामलकौ चनी ले जाता चामलकी | भम्यालक्याम् 

तिक नि चेत्रमस्यसख ठन् । चलस्ताभिनि । “ओषवाता- 
त दौज' यस चने प्ररोहति । चे लिकस्यैव तद्रीजम्” 
मतुः इनि चेत्निन् अप्यत्र चेबथन्द उदा० | श्याव 

खं विनग्य त्त् चेलो तख फलं लभेत्" यान्न" | 

चेतिय लि° परते ने रेहान्तरे चिङरत्खः पर चख चे ति- 
यजादेश ः। देहान्तरे चिकितृस्ये शप्रतौक्रायेः १ रोगे““द्गडो- 

भ्यं चेनियो येन मव्पातौति खाऽजकौत्" भङ्धिः । चल- 
मस््यस्य वा० व | रचनस्वाभिनि लि° । “लेलियय्यात्यये 
 दग्डो भागादूणगुष्योमयेत् । ततोऽङख दण्डोश्टव्यानामन्नानात् 

चतियखय तु” मत्तः चल्रियस्येन्यव्र चे लिक्खेति पाठान्न- 
रम् । चते भवः बार ष । भचेबलाते ठ णादौ लि. चेन 
स्वपरच्त्रमात्ने प्रसितः बावः। ५परद्ाररते पु मे{द्० । 

चेत्रे्तु पचेल इच्ुरिष । यावनारे(जुद्धारो)खयाते राजनि. 
छप पु कच्िप-षड | !निन्दायां, रवि पे, शेप्रेरखे, ४लेधने 

५ हेलावां &न्कुने हेम० । करणे घञ । दग मेद् 
७ विलम्बे देम | कर्मणि घञ् । गुच्छे लिका०। तत्र 

निन्दाया, "सत्यासव्यान्धत स्तोत्र न्युनाङ्गन्द्रियरो 
गिषाम् । क्षेपं करोति चेदृण्डगः'" यान्न, । “केप 
सप्राप्रवांस्तत्र प्रन्या कोपनः प्रः" भाश्शया० ४६० | 

“चेषयुक्त वेचोभिः"' भा.अ० ५५५ श्लो. । विनवे 
दरद्चतिप. अपटीक्तेयः,| विनम्बे “"जगथन्व ~प 

सरैकताच्य नस्” भावः| कमेष्यि षज | चियमाये 
कुटृकशन्द् ° २०७१ उदा फलान्यधोधस्तद्धो निवेश्यः” 

म्नीना नेप+-खा्ये कावना ““भाड्धी हारः च पक- 
साप्य " शत्याद तन यन्ट लोदावतोवाकयड्कतम् । 

[२४०८ | सेम 

त्तेपक `लि° चिप-स्ल्ल् | १६. चेपकतीरि सन्थकदशशतां यख 
तद्खन्यमध्ये सच्िवेशके च । चेप+स्वाथे क | क्रिष्यमाखे 
यथा लोलावल्यां “पादोनपदयाक्तुख्य ट द्ूौरित्या द्” 

जो कहयम् । । 
त्तेपण न° च्िप-ख्युट् । †अपवादे रलङ्कने रेमारणे ४रचपे 

यापने च | “चायुषः चेपथार्थञ्च त॒ दातव्य स्त्रीधन 
विना"इरोतः '“उपाकमेखि चोतृसर्गे लिरात्र' च्चे पणं 
खटतम् मतु: | करण ल्युट | ईच पसाधने मज्ञव्यापार- 

भेदे (फलान) “चपयेशं भि वावरो हो्ध, तनिःसनेः” 

भा०वि°१अ “क्षपणं कथ्यते यत्त, स्थानात् प्रच्यावनं 

₹ढात्”” तद्याख्यायां नोलकण्ट'्टत' मह्ञथास्तम् । 

क्तेपणि(सो) स्त्रो चिप वा. अनिवा्ोप् | एनौकादण्डे 

(दाङ) अमरः । २जालमेदे (चे पलाजाल) मेदिनिः । 

चते पणोय ए° ्िप-अनीयर । “ चे पीयोभिन्दिपालः खङ्गो 
दीष महाफलः" यादवोक्तक्चखे १भिन्दिपालेऽद्ो, 

र्चष्यमातु पाषाणादिके ति* । “नारा चच्चे पीयाश्ड- 

निष्प घपतितानलम्” रवुः। [ओोघ्रतायाम् । 
क्ते पिमन् इः चिस भावः ला* इमनिच्," शच पादेथः । 
च्चे पिष्ठ ति° अतिशयेन चिप्र इदन् चपादेशः | अतथय- 

शोर “वायु च्चे पिष्ठा देवत” खतिः। यद्वन् । 

कं पोयस् तत्य ति» स्छियां डोप । 
चतम ए* चि-मन् | १चोरनामगन्धटग्ये | २लब्धवस्तुनोर श्चश्े 

° न° अङ ची द° मेदिनिः । ““उपेयादोश्वरद्धोव योग- 

चं माथे सिद्धये'" यान्त लब्धस्य रक्तं ते मः” च्ा^त. 
रघ१""यना चने धत्त च येक्तमञ्चमे'" यलुग८५७*, 
मः विद्यमान धनादे र्चणयक्तः” बेददी° | रविद्या 
मानसत्ताकरा वस्तुनः स्वाधिकूरथे विशिष्ट बुद्धि नियामक 
सम्बन्ध विशेष व्यवस्वापने चभिकशब्द् विद {तः | ४क्ुशने 
न° ५ तहति लि* अमर । ““ग्टहा् राज्य विपुलं सेम 
निष्टतकणटकम्'' भा" वर २५९७६ च्ञो ““सतःक्ेमः ` 
पुनः पन्थाः” भा. व, ४४४ शच बदरमनु यां मम 
चमास्तु वेरो" २९८ ०।६ सक्तौ न हेम०“भविता स देवस्य” 
द्तयुपक्रमे “अथ मागधराजानो भाविनोये वद्.िते" 
"ततः खतञ्चयादिप्-! शुचिस्तख भविष्यति। क्षेमोऽय 

खव्रतस्तखा भब स्तत्र समन्ततः” भाग ०६,२२.श०गख नगो 
सडटेववश्य ऽद्धपमेदे पु | ^ जन्दसम्पट्पिपतृ मः 

प्रत्यरिः साधकोबधः | भिन्नं परममिन्रः च" च्यो० उक्त 

स्वजन्द्रतारावधिके चदथयग्योद्शदधाविंशे स्गक्षत् चन* | 



तेम 

चमक प च्ेम-खार्य क । १चोरनामगन्धटरव्यो जटा 

शराश्चसभेरे, “एतस्िन्नेव कालेतु पुरीं वाराणसीं न्प) 

ण्यां निवेशयामास च्ते मको नाम राचसः” हरि०२६अ 

शेपाण्ड वश्ये न्टपभेे | ““दण्डपाणिनिंमिस्तख च्चेग्को 

भविता ततः'" इवय पक्रमे “चे सकं प्राप्य राजान" संस्थ 

प्रापूखति ने कलौ भा €,२२,१९ ञो । 

मकर लि*चेमं करोति कं-अच ईत । 

^" पन्यानं वः ` प्रवच्छाभि शिव" 

१मद्ककारक्ञ 

चं जकर हिजाः 1 

भार दाश्च १५ ख० | 

चष मकार लिन्क्ेमं करोति ठं--अन्क- उप०स० | मद्धग्लकारके 

“(पिव प्रियङ्करो भन्तं अ सक्रारस्तपसवनाम्'* भष्टिः 

श्त मक्जत् लि" चेमं करोति ठ-किप् ६त०। {लमल 

र२उपात्तख्य रचक्रे परमेश्वरे ४०। ““खनियन्ता निडत्तात्ना 

संचो प्रा छे मरच्छिवः” विष्ण् सं" । 

च्चे मङ्र ति चेम करोति “च मप्रियमदरेऽण च” 
चकारात् खच छम् च। चे मक्रारके | 

च्तेमङ्रो स्त्रो “लमान् देवेष सा देवौ लत्वा दैत्यपतेः चयम् | 

ष मङ्धरो शिवेनो क्ता पूज्या लोके भविष्यसि" देवोषु* ४* 

"उक्त एरेवीभेरे, रथज्खचिन्ञयञ्च | “कङ्क मारुणस- 

गाङ्ग! कन्द न्ट्धवलानने । मतस्यमंसप्रिये ! देवि ! 

चे मद्रि ! नमोऽस्तुते" इति ततप्रणाममन््ः 

चमदशिन् लिन चोभः पश्यति दश-णिनि। मङ्गलदिनि 

स्तियां डप् । कोसलाधिपराजभेदे |“ कोसलानामाधिपत्यं 

पाण 

खंप्ाप्र चे मद् शिनम्'" “स काकं पद्यरे बहधा विषयं चे 

सट््िनः” भा० शा० दर ख. | 

चप मधन्वन् एश्रामवंश्यो राजभेदे | “रामस्य तनयोजज्ञे कुश्च 

दूत्यभिविच्तः" इत्युपक्रमे" नभख्य कुणडरोकस्तु चे धन्वा 

ततः शतः" इरि* १५ फ० | 

इलो'" रघ॒ः| 

५स॒ प्षेमघन्वानमयोधय- 

मधत ए० वन्वन दृ. संर कम्म विभागे ५शगरामाकाः चेम 

धर्ताश्च” इति उत्तरस्याङ्क्तं देशभरे । 

षवे मधत्ति पुर केकेयरेशाधिपे राजभेदे । 

छो मत्तः 

(तृच्च ्मया- 

यन्त कंक्रेयं टद्विक्रमम् | महाराज ! 

विव्याधोरसि मागेयोः". भा. द्रो. ज्य° | 

करोधवशो नाम यस्ते राजन् ! प्रकीत्तिंतः। ततः सञ्चक्निरे 

वीराः"? «“कारुक्ते मच राजानः क्षे मधन्ति 

मगणः 

दत्य पक्रमे 

सखथेव च'"भा-खा*६ऽच्०। [न्तं माफलेति पाठे एषोर 

पे मफला स्तीर क्षोभः फलं यख । उडुम्बरटच्ते शब्द् च* । 

{ २४.९. } शमि 

न्ते ममृत्ति स्तो दर्यधनभ्चातृभेरे “उखश्रवाः उससेनः चेभ- 

त्ति स्येव च” भा० खा ६ऽ च° | 

चते महठद्धिन् ति° मख्य उङ्गमसयख्य इनि | च्चे मवद्धनये 

ततः बाह्वा° इञ् । ्ेमहद्धि तदपत्ये प° स्तरी° । 

चेमा स्तौ हेवौमत्तिभेदे ` निस्तिसे जयेत् श्च भां सकाम 
फलप्रदाम्” देवी ०ए०४७अ. । र्अप्सरोभेदे च “खम्विका 

लचथाच्चेमा देवी रम्भा मनोरमा" भा° या०।>शअ० | 

स्तेमाधि ए सियिलाधिपे राजभदे। ““अरि्टनेमिस्तखापि 

श्तायुख्तत् पाश्च कः | ततञ्खि्ररथोयदय च माधिर्मि- 

यिलाधिपः?' भागर९.,१२,१४ | 

चते मासन न° “खथ चे मासनं वच्छ यत् लत्वा परे दिवम् । 

दच्च हस्तं दच्चषादं केवलं स्थापयेत् द्धौः" दूति खद्रयाम-~ 

लोक्तं अखसनभदे। 

त्म्य द्वि° शमाय साधु यत् । कथलयोग्ये ““सायं मदष्रा् 

पशवञ्च क्षेम्या भवन्ति" ऋतिः | 

तेय ति" चे ठु' योग्यः चि-यत् । च तु"योग्ये । 

च्तेव सेवने भ्गा"परण्सक. सेट. । चकति क्षे वीत् चिच्च व । 

त्त ये भ्वा° पर°अक° अनिट् । चायति च्च्वासीत् चचौ । 
च्य चाता च्चामः| 

च्तोत लि चितेरयम् अण । !चितिसम्बन्विनि रछोखता- 

 खम्बज्धिनि च'“यथस्तरोयथसां च तो खो "छ ,९,६.७,१, 

च्तयत च चौ ताय चौोष्थतायै यतते यत-खच । चौष्णता- 
यै यतमाने षिभेदे मद्धापत्यादि तिका” फिञ् । चतत 

यतःयनि तद्पत्यादौ 

तेत न लाया समूहः भिक्षा* खण । १ चे तुसमहे । स्वा 

ण् । श्चोते च “वै्ानर' चं तृछिन्याय देवाः” 

९९,६ । च लमेव चं तृ' तश लित्य' यस्स यजमा- 

नष चतुर य"^ गेददौ" 
चौमिक त° चोनेण निष्टं ठञ् । $लब्धद्य रक्तणोप- 

योगिनि र२विद्यमानसन्ताकसय वस्तुनः सखाधिकरखे खनि- 

यज्ु* 

शिषटवुद्धिनियामकसम्बन्धव्यवस्या पननि वांद्यं जन्यत्व च । 

यथा दुःखात्यन्तामावख मोचतदा{दमने अत्यन्ताभाव . 

स्याजन्यत्वे ऽपि खप्रतियोगिदुःखादत्पादनदारा खधि- 

करणे स्वगििषटबद्धिनियामकदुःखाकालोनखद्प 

सम्बन्धनिवाहकत्वः तन्त्वन्नानख्य ति दुःखात्यन्ताभावख 

्तमिकौ तच्वन्नानसाध्यवा | खव कतिसाध्यत्सख विध्य- 

यैत्वमते ““एकादण्याङखपपसेत्"2 इत्यादौ च्दोरात्र 

भोजनाभावद्य चंमिकं कतवाध्यतवम् । “भावोययाऽ- 

~ 



त्तोभ 

भावः कार्यवत् कारणं मतः" इतयुदयनाकार्यै रमावसानख 

कायं तोक्तिः च्ेभिकविषया | रतेन 

खरोङष्णत शा लङ्ारेणात्यन्ता- 

निरस्तस 

दृष्टान्तविधया 

प्रायखित्तवेकटीज्ार्यां 

भावश्च तेमिकजन्यत्वख 

प्रतियोम्यङालोनसखद््पसम्बन्धविशेष स्यं वात्यन्ताभावविशि- 

खबोधनियासक्त्वेन ताहशसम्बन्वश्य तत्तवन्नानसग्या- 

दिनि्वीदयत्वान् स्वाधिकरणे. सति हि इःखे भोजने 

वा ताढडशख्श््पसम्बन्धाभावात् शिशिवरद्धरदुदयात् 

सथ्य तत्वन्नानादद्प्रयोज्यत्वमेवमन्यलो हाम् 

रद्द लि शौरदधदद्येदम् शिवा खण । चोर्चद्- 

सम्बनश्विनि। 

ते शेय लि* चरे संतम् ठञ् । चोरे संते परान्न न° 
हेम ! यवाग्वां सो डप् । ५ 

चोड इ खोड्-वञ् एणो° । १अालाने गजबन्धन्यास् न्द्ध” 

च्तोण ति चवि-बा. डोन । सयशीले । “नहः चोणस्याशचिगा 
कण्वाय" ऋ०१,११७.८ ्योणदख च्यणसय निस्° ६,६, 

च्ोणि(णो) खी चबा. डोनि वाप । शयिवयां 

निष" । ““मतृस्यो युगानसमये भलनोपलब्धः चो योमयो 

निखिलजोयनिकायकेतुः"माग*२,७,११ | २एकसं ख्वायाञ्च 

चोद् ए" शुद-षज । शचं ने पेषणे असरः कण्डं खि 
वञ् | र्रजसि च ेम*। ““छानेनिमम्ने : शितिकण्ड पच 

चोदद्युतच् सभर रथौषौ:'' माघः ("षष्ठः खण्डन सख शड 

स्वा्छंस हज्तोदन्षभे'" नेष । 

छोदं्तम लि चोद' चमते लम-अच। विचारखहे बषः 

खण्डन खाद्यस हलसोद चमे" नेष° | 

त्षोद्स् न° चत् द-अ्न् । जले निव । 

चोदित न" च्.द-ख्षिच्-क्त। १चूखिंते पेधिते शन्द्चि०। 

चोद्मन् एुशुदरद्य भावः इमनिच् चोदादेशः। शद्रतायाम् । 

्षोदिष्ठ ति अतिचयेन चुद्रः इन् च्लोदादेशः । अतिच्,द्र । 

चदौयस_ ति° अतिशयेन चुद्र ईयस् च्ोदादेथः। चुदरतरे 

^“हृत्खहायः कार्या त" च्तोदीयानपि गच्छति". माषः 

निराकरणम् 

स्यां प. । [प्रजा भवन्ति" शत०ब्रा° १,५१२,७ । 

चोधुक ति° चुध-- वा-उकञ् । चवायुक्त । ˆ चोधुका इख 

च्षोभ ए चुम वञ् । ¶सञ्चलने “स न॒प्रचोभपदाभिराखोत्"” 

ˆ“रथकच्तोभपरिच्रान्तः'"' रध्, : । रेविकारे च “न्योभमाशु 

दयं न यदूनाम्” भाषः । “अचेन्द्रियच्चोभयुम्मनेत्ः"" 

कलार | 

स्लोभक ९०“द ज राख पूया एर नाम वराखनम् | तदकिे 

{ २४१० ] । 4 

महाभैलः च्चोभको नाम नामतः" काश्िकापु* च्म 

उक्तो कामाख्यतोधंस्यनगरभेदे । च,भ-खवल । रच्ोम- 

कारके ति ॥ 

क्षोभण निन्लभ-खिच-ललु । †ऋोभजनके । रकामवाशविथेषे 
घु" पञ्चवाणशब्द् विहतिः रेशिवे पु* । “नभो बुद्धाय 

लुब्धाय चुब्धाय -च्चोभखाय च, भा० शार २८९० 

शिवसहस्नास | $विष्णौ । “उद्भवः स्षोभणो देवः खुत- 

गर्भरमे श्वरः” विष्ण् सं तथ्य च खटटिकले प्रगयादि- 

च्लोभकल्वात्तथात्वम् यथाह विष्ण् पु “परति" पुरुष 

चेव प्रविश्यात्ो चछया प्रभृ: । च्चोभयामाख भगवान् सर्ग- 

कालेऽव्ययाव्ययौ'" । भावे ल्युट् । ५ चोभे न° । 

-त्तोम न°च्-मन् ।१मखूडपो परि शालायाम् (चिखेषर)थब्द् चि* । 

रखे भरतः देगणडहासके पु" जटाधरः सुन्नायां कन् । 

तब्ार्ये ४चोरनामगन्धद्रव्य पु शब्द्चि° | 

स्ौ(णोणो स्तो स्-वा० नि इद्धि वा कोप् । १घरण्याम् 
अमरः । खन्या व्य् तुपत्तिः ब्रह्मवे" ०२०७ ख°उक्ता यथा 

“द्व्या च यागधारा्च च्ौ्णो चौखा लये चया। 

महाये चयः यान्ति चितिस्तन प्रकोर्तिता तेन 

चोणाशन्दात् षो° साधु । रेएकसंख्यायाञ्च । 

्लोणोप्राचोर ए कौो प्राचोर इव यद । सकद जटा०। 
चतौ णोसुज् इ> चौं भुनक्ति अवति भुज-किष् । किति 

पालके राजनि 

| क्तोद्र न्च द्राभिः खरवाभिनि डं म् अण् । ̂ “भचिकाः कपिलाः 

खच्छयाः सद्रा ख्यास्तत्कतः सधु । उनिभिः चोद्रभिनयुक्त' . 

तहखात् कपिलं भवेत्” इति भावप्रउक्तो शमपुनि 

छमरः.। ““सच्लौदरपटलेरिव" रष्,: । “युखेभ{चकवत् 

च्लौदरं बिभेषानुमेहन' परस्” भावप्र* । श्जले मेदि° । 

श्चम्पक्च्ते पु शन्द् च | शचितिकणे पांशौ नर 

शब्द्वि० ५मागध्यां जाते , जातिसङ्करमेद् षण्स्त्ती* 

“चतरो मागधौ सूते क्ररान मायोपजोषिनः। मां 

खादुकर' चौद्र सौगन्धसभिति विद्धतम्'" भा० अतु* 

४८ अ० । चुद्रखय भावः अण् । ६च् द्रतायां न° । 

च्तौद्रक्य न° ट्रक चअायुघजोविसंघः खाये जप्रर् । अ 

युधजोविसंघे टिच्वसाभच्यात् स्त्रियां डोप; चौद 

कोत्यण्यल द सिन्को* । ` 
त्तौद्ज न चौद्रात् जायते जन-ड | (मोम) ख्याते १सिक- 

यज्ञे राजनि" । रमध्जातमाल्ने वि" । 

क्ौद्रधातु ४० के. । माचिङे उपधाव्रभेदे $द्यकम् । 



तौर 

ष्तौद्रप्रिय ए० च्ोद्रभव प्रियः खादुत्वात् | जलमधूकद्रमे 

६ैब । र्मध्ये तिर । 

चोदूमेह ए" चौद्रमिव मेहः मधुमेह इनु मेहशन्द् ९१०४० 
खतप्राक्यो तनक दग्यम् “कषायं मधुरं ङ्क 
च्तोदटमेदं बद् तव्रुधः'? सावप्र | 

्लौद्रेय नर न्तौद्रे भवः ठञ् । (मोभ) सिकथके राजनि° | 

च्तौम न°लु-सन् प्न्ना ख्ये अण् । दुकू पड्वस्त्े | 
«शियः पञ्मनिष्स्यायाः च्लोमान्तरितभेखनञेः? रषः 

“वकशोरन्नानुपव्येःख 

शायच्तौसाविकानि च” मनुः, माया अतसा विकारः 

ण् । रेशणभेद्जातवस्तो स्यां डप् त्तौमो कन्या । 

च्ौमेण दरूलेन प रटतो रथः अण् । रदेदकरुलपरि्ते रथे 

पु°। रम्य भेदे पु*न°कोटल्य । च्रं अमरः । अड्ख 

प्राकाराखस्थितबलग्टहनिति केचित् । मर्डपोपरिः 

निस्त म्टहम् ([चलेवर) इत्यन्ये । [अ्दशखि० | 

सौभिक ८. चौमनमिव कायति कै-क | चोरनाम गन्धद्रव्ये । 

छौमौो स्तौ चनव स्वाय प्रत्ता, अण् ङोप् | १वरतद्यां 

(भसिना)ख्याते दत्तं | चुमाया विकारः कन्था अण 

ख्गेप् । >चुमाजातशणलतकन्धायां स्त्री | 

चौर नर च्रे निद त्तम् अच् । श्चरकब्मां खि केशकन्तने । 

तत् विद्िननक्षतादि च॒रकम््र शब्द् ९१८६ ए उक्त- 

प्राय बिओेषघोऽत् कञ्चिदभिधौयते 

५व्रतानापवासानां श्राङ्गादौनाञ्च संयमे । जन करोति 

“चतौ समाकुलतया विचक्षे" मावः 

त्तौ रकम श्रशुचिः सर्वकरमद्च। स च तिष्ठति कुण्डेषु न- 

ष्वादौनाञ्च चन्द्रि !| तदेव द्नमानाबदं तद्भोजौ दण्ड 

ताड़तिः'' बद्ध वे पु०२७अ० । “चन्दरशुदधर्यदा नास्ति 

तारायाश्च विशेषतः| अच्तोरभेऽपि कन्तंव्यः चन्द्रचन्द्र 

जयोदिं ने"ज्यो °त.| “मानं चौरे हन्त गुरुः शकर शुक्रो 
धनं रविः | आयुरङ्ारको न्ति सं हन्ति शने श्रः” 

चरीपतिरत्रभाला।५काज्ञया नरपतेद्धंजन्धनां दारकमर्छत 

सूतकेषु च 1 बन्धमोच्मक्तदीत्तणेष्वपि स्तौ रभि्टमस्तिलेषु 

चोडपू'"भोजरे०। ^<वका ये“ पिश्टच्रादधे रवेरपि चये । 

चुरिकमे न कुर्वीति जन््रमासे च जन्मे", दृङकगाग्यं:, 

.^केगवमाग्त्तपर' रौ मह्हिच्छत् स् । 

दितिम दतिञ्च खरतां्तौरविघौ भवति कल्याणम्" 

पाटलिपुन्न 

क्यो" त अल क्रमो वराह्षु श्रसञ्चकम कारयित्वा 

मखच्छेद्मनन्रम्” जोति" त०। "केश्सश्लोम- 

मराति वापयोत शिखावन्लमू' शु° तर गोभिकः। 

१०३ वा० भाग ३ 

{ २४११ } च्िड 

““रोद्िर्याञ्च विशाखायां मेले चोत्तरा च। 

वायां लतिकायाञ्च दिजः चौरः विवर्जितम् | कलवा 

ठ लेदन' चौर यो देवांसतपेेत् पितन् | सूधिर' 

तङ्खवेत्तोय' दाता च नरक्ष व्रजेत्" व्रह्म" ३. पुज 

नापित्ट्ड्े च्ौरनिषधो यथा “खयः माल्यं स्वय 

षष्य' स्वय चश्च चन्दनम् । न{पितख च्ट्हे चौर 

शक्रादपि हरेत् च्यम्" कम्मलोचनः। 

च्तौरपव्य न° चुर पविरिव स्वायै ष्यज। अति- 

तौच “कचिद्सः चित्रकथ च्तौरपव्यः खय' भरमिस्” 
भाग" ६, ५,८। 

छौ रिक ए लौ र' शिखत्वे नास्त्यस्य ठन् | नापिते शब्द् मा* 

क्ण, तेजने ऋदा० पर सक° सेट. । चणो ति स्यात् | 

चु्छाव । च्णवता चण नः | “वाचः च, वानोदमयन् 

सपल्नान्"खथ०५।२०।१ । “उभयतो हद्" वाचः च्, तम्” 
शत° त्रा० ६३१११२४ । । 

च्श्,त लि" च्छ -क्त | तोच्छोशते अमरः । 

चण) तर नरच्छ.- करणे वल् । ऋअस््तेजने शाखाख्ये यन्लरभेटे | 

“चोल येव स्वधितिभासशोतम्० ° २,१७,७ । 

च्छा सती चमे भार चम-खच् पधाशोपच्च | १धरायाम् । 

` अमरः “च्छा लम्भयित्वा चमयोपपन्नम्?'रघुः |“नचोदश्न 

प्रनेशेन न च च्छाशयनाद्षि'” भा व १६६ अ. । 

छया चरति प्ररि सा इक्, नः'' निर" ता क् 

एकरसं ख्यायाद्च | 

चाज एु*च्छाया जायते जन-ड । १ मङ्गलदे र२नरकाद्वरे च 

च्छापति ४० त° । भूपे च्यनाथादयोऽष्यव् । 
च्छाभुज् एु° च्छा भुनक्ति खवति भुज किप् | भृभिपाके 
च्छाश्त् एणच्छां विभर्ति पालयति धारयति बा ष्ट-क्िए् 

ठक् च । {राजनि रपवेते च तद्ध भूमिधर त्वात्तयात्वम् । 
च्छाय विधूनने कम्पने भ्वारप्रात्मर अकण शेर् | च्यते । 

अच्छयायष्ट चच्छयाये ईदित् च्छ्यातः । “अच्छायन्त मही 

ग्टक्नाः” “चच्छयाये च भह्ी रामः” भट्टिः । खचि पुक्. 

यलोपञ्च | च्छाप्चति | 

च्छल निमेषे भ्वा० परण अकर शट् । च्छीलति अच्छीलीत् 

चिच्छील । निमेषः पच्छभिञ्चकुयोराटतिः । 

च्िड स्ेषे म्वा" आत्म अक मोच सक० मेट्। च्डते 

लदित् अच्खिडत् । चिच्छिडे जोदित् | च्छेडितम् 1 

च्छा दत् च्छ्रम् च्छ डितः तेन ““नास्फोटयेच चाच त्” 

सदुः| परश्मपदभाषम् णवं “च्छेडन्तोधावमानाच 



च्छेडि 

प्रथेदुस्ते महाजवाः" रामा कि ४५ ख | "च्खेडन्ति 

बृषुरायन्ते ज्वलन्तौव च ॐे मणः” पचतः । अव्यत 
दन्शब्दकरणं आक “च डितोतृक्् टसह लः” भाग, 

आचर ५९ ० | 
चिद् भोचने सकण ते खङ० ज्वा० आ सेट् । च्चे दते 

{दत् च्छिदत् जोदित् शिखः श्वादित् च्छिसां 

च्छं{दत' तेन | 

चिद् कूजने द्वार परण खक, सेट । च्िद्यति । रित् 

च्छ दोत् अच्छिदत् । आदित् च्छिख च्छ दतं तेन । 

ये ड ए.च्िड-भावादौ चञ् , पचाद्यच् वा । १खव्यक्तदन्त- 

अन्द्भेरे रेरे श्मो चने ४त्यागे ।-५ क्ण नयभेदे कर्यगत- 

रोगशब्दे {७०८ ठ विडतिः। ६ विषे ए* अम= ऽपोत- 

चोषा रल्लमा० ८लोष्हिताकपं फले न मेदिग्€वंथ- 

शकाकषायां १ *सिंहनादे } ?कोषःतकौट्चे स्तनौ रालनि° 

च्छ डित न° च्िड भावे-क्त) सिंहनादे अमरः । 

{२४१२ ] च्छेला. 

च्ल संचारने, गतौ सक्र० क्रोडायाम् अङ,ग्वा-पर^तैट। 

च्तेलत च्छलोत् दित शखिचि चङ्किन दछख्ः। 

च चच्छलत्। “वे त॒ विभ्य गालाखि च्चलन्ति च शन्ति. 

च" (ये हइरिययपाः) रामा०§,२अ० "दय्; य्वा 

संकटा: च्छे जन्यपि यवापुरम्” ६.२६ अ०। ^ते तदा 

श्फोटयामाद्ः च्छ लन्तच समन्ततः?" १७ ० | 

च्चेतना स्त्री च्छल-अ। ऋोडायाम् । ख्यं क च्छि 

काशन । “च्ेलिक्या भृषा समाचिना खामोदित- 

इश' प्रमसंरभ्भ् चकितचकित श्रागत्य इबदट्पर्ष- 

विणासे ख लुढति" भाग" ५स्व.स्र । गोरा" छीतं 

च लोत्यप्यत् | “बाद्कप्रचार परिरभ््र करासकोरुनीविख- 

भालभननम्रं नस्वापपातेः | च्छे 1वखोकहसितेद्रनज- 

छन्द रीणाचन्त्धयन् रलिपति" रभयाञ्कार्'” भाग० 

१० ष्ठा २९. च्म । 

दति चौ तारानायतकं वाचखतिभा चा्विरचिते बाद्यते ककारादि धेस सनम् । 
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खकारः" जिङ्कामले तुकः परोक्तः'" चोक्तः करठम्लो- 

शायय: जह्वस्लपद्ख्य कण्ठभ्लपरत्वात् । अस्ोश्चारये 
खाभ्यन्तरप्रयन्नः स्य.ता (ज ,मुलस्प्शः) बाहाप्रयतरा्च 

“खयां यमः खयः+क पो पिसर्मःशरण्वच। एते श्चाषाु- 

पदाना अवाषाञच विरते । कण्ठम्" इति शिचोकतेः च्रासा- 

चोषिवाराः “अयुस्मावर्गयमगायणच्चाङपासवः खटताः" 

दूति शच्लोक्तेः वगेमध्ये युग्मःंत्वात् मह्ाप्राणच | 

श्वादिशन्द् पर पूवस्य विसगख् स्याने जिह्धामूखोयः यथा 

भणथो+खनिः समासे तु वा सत्वञ्चु | भा+खरःभाषखरः 

भाखर इति | वस्पाभिधाने अख वाचकाः शन्दाद्- 

भिताः यथा “खः प्रचरडः कामद्पी शद्धिषद्धिः सर- 

खतो आाकाशङ्न्द्रिय'ः इगां चगो खन्तापनौ युरः। 

शिखण्डी दन्तोजातौशः कफोशिगरुडोगदो । यन्य 

कपालो कल्याण्यो सूपेकर्थोऽजरामरः | शुभाग्नेय 

शडलिङ्क जनो भङ्कारखडगकौ'" । अख माटका- 

वपान्तमे तत्वेन ध्ये य्छ्प' वर्श्ारतन्न्े उक्त यथा 

“बन्धूकषुष्यसङ्काशो रत्रालङ्कारभूषितास् | वराभयकरी 

निद्याभौषद्भाखरूखी पराम् | णव" ध्यात्वा खसद््पां 

सन्छन्न्र दथधा ऊपेत्” | माटकान्यासे चाख बाहौ 

न्यद्यता ) श्लोकरचनायां तद्याद्यवेनयोपन्यातै खन्ध- 

कने, लच्छोकरता “कः खोगोचघच्च लच्छी वितरति 

भियशथोडःः खं चः घुखं ढः" इत्तर० टीका त्टवाक्यात् । 

श्व पु" खव्वं-खन-जा" ड । ।खय्य हेसच | रद्न्दरये 

शरे ४चोमे ५ भन्ये विन्दौ दाका ८संबेदने €सतगें 

१०क्ेख च. न° मेदि० | ११लग्नात् दशमे स्थाने 

श्यो°त० । “खरे खस्य चतुष्पाद्धयोभयम्'” नोल क० । 

"“तलुनिधनश्मभेशाः बेन्द्रकोखे लिलाभे" जातक्षपर । 

१२घखे हेमच० । श२अश्के (आव) उपधातमेदे 

राजनि०.। “'तल्ने न्द्रिये “ङ्ख नाभेर्यानि खानि 

सानि मेध्यानि सबथः'” महुः । काये “नष्डतोषटयेथा 

विदः खे पद्धभहुविध्यतः'" मतुः खं “वायुज्खं लनोजलं 

.नितिरिति लैलोकयखनकोलति"” प्रबो° । ““एतखाच्नायते- 

खं वायु्यौतिरापच" शतिः । “यावत् गिरः खे 

`मस्तां चरन्ति” कुमा० १४परभानन्द् लद्ूपे बद्याकाथे । 

“कं वद्ध खं ब्रह्मः"यरेव कं तरेव खम् ”इ्ति च शा०ड०। 

सकच्च स्वौ सुब्यंरश्जपरचारावचिके वेषटग।कारे 

[ २४१३ ] खखो 

जह्धाण्डद्वषिरे गगनपरिधौ । सिर ० ततृपरिमाण- 

शक्ताः यथा ^“ कोटिद्ं खनन्दषटकनखम््दगजङ्गन्दुभि 

्धोतिःथास्त्रविदो बद्न्नि 

नभसः कच्चामिमां योजनैः | तदु बह्माण्डकटा- 

ङसंएटतट कोदिच्जगुेटनम् केचित् प्रोचरदग्य- 

दथयकगिरि' पौराणिकाः रयः | 

भलकवदमलं सकलं विदन्ति ये गोलम् । दिनकरकर- 

निकरनिहततमसो नभसः स॒ परिधिरदितस्ते " स" । 
 “रभिर्यो जनेस्तुयां गणकाः खकच्चामाका श प{र {धि वद्न्त। 
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करतसलक्रिता- 

कलर कथमनन्तखाक्ताश्छे यत्ता वज" शक्यत इत्याशङ्कयाऽ- 

₹पतिदयुतियुजो नभसः परिधेरिद' वदन्ति । आत एव 

पौरा णका गणकास्ते त्रहाण्डपरिधिं वदन्ति । के(च- 

ङीकाल)क' वदन्ति | यतस्तदन्तरमैन्तिःन एवाकरश्मयः। 

एवसन्य वदन्तीति नास्ाक' भतमित्यधः 

त्वात् । 

प्रमाणशन्य- 

करतलकचितसक्लब्रह्माण्डगोला णवं वक्त् ̀ 

अक, वन्ति । इदानीं खमतमा इ'" प्रभि°। “ब्ह्माण्डमेल- 

ज्मितमस्तुनोवा कदो हः क्रामति योजनानि । 

यावन्ति पूर्वैरिङ ततप्रभाशं परोक्त खकचाख्यमिद्" सत 

नः” ९० । द्दानौं सहच्का यह । “सहस चक्र - 

विता खक्चा भवेत् खकचा निजक^लकायाम् । सङः 

खकलतामितयोजनानि भ्वमव्यजच' परियन्तं मानः”मू*। 

“सा खकच्चा यद्ध यस भगे ्धिं यते तख तख सहस 
कच्तामितिलेभ्यते । ऋष्यो पपन्त्पं चोक्खोत्तरार्भ- 

जिति | यतः खकच्चाया यदो भ्वमच्चजस्ञ' 'परिवतेमानः 

सखकच्चामितानि योजनानि पूरयति। कतो सभग 

भक्तायाः खक्त्ताया यङ्धभ्यते सा पहकच्च'मितिरव्यु - 

पपच्चम् । 
खुकामिनौ स्तौ ख एखमाकाथं वा कामयते कम-खाये 

खिडिः-खिनि खगेष् । १च[चकायां २चिह्ञदयितायां च 

लिका° | [महादेवे लिका० । खकेथाद्योऽप्यन । 

खकुन्तल पए खनाकाशः कुन्ल॑ख्यनोयभिब यद्ध । व्योमके 

खक्व हासे श्वा०पर०अक° से । खकखति अखक्ोत् 1 

चख्कख | प्रनिसखठकखति । 

खक्वट घु" खकख-ऋटन् । कटिन्ां (ख ङ) रायसच° । 

श्व खसरत्क॒प० काशीख्ये ख {दत्यमेदे नतवृकथा काशो* ५० 

ख» यथा “खष्डोल्कोनाम भगवाना{दत्यः परिक्ी- 

ज्तितः | ल्िपिष्टपोत्तरे भागे सरेव्याधि विघातकः । यथा 

ररोख्कदत्याण्छा तद्धादित्यरय तच्छ." , इत्य पक्रमे 
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“खखोन्का निपतिदेषा ष्टं गह्वदभाचणो। म् छ गत- 

बतो पन्चषुटी त्वा मिलोरगो। सख्युलका निपतेदेया 

वक्व्येऽप्यतिसंभ्वमात् | खखोलकेति यदुक्ता गौः कद्रवा 

सम्पर्तन्नता। तदा स्व खोल कनामाकेस्तुतो विनतया 

बद्ध" ` तपखन्तो मथालोक्य कदाचिह्िनतां प्रभः । शिव- 

स्व परोमू्तिः खखलको नाम भास्करः। दत्त्वा वर 

स्यपापद्न' शिवन्नानसमःन्वतम् । क शोवासिजनानेकख््प 

पापचयङ्करः | विनताद्य इग्याख्यः खख ल्कर्ततर 

संस्थितः । इल खखोलक आ दन्यः काशोविन्नतमो- 

रः । तद्य द्थेनमानेष्य सवपापः प्रसच्यते | काण्यां 

पैलङ्किले तो खच्ोर्कस विरोकनात् | नरञचिन्तित- 

माप्नोति नोरोगो जाथते चणात् | नरः त्वे तदा््वानं 

 खखं!ल्का दित्यवम्प्रवस् । गरडेभेन सतिं सव्व पापेः 

प्रखुच्यन” तत्रं वाध्यायशेषे 
्॒ग एण रेद्" खे अकाथे गच्छति गम-ड त | १ ये 

श्रथां दये देदेवे ४शरे ५पद्टिखि एु° स््नौ° भेदि° । 

श्तियां जातत्वात् डष | {वायौ शब्द् च° “तमांसीव 

यथः सर्प उल्तानम्निषेनान् खगः” भागव०२६०अ० 

अशन्तभमेदैे भरतः । स्आआाकाशर्गामिनि नि । 

“दुराद्ुरौरबध्यण हि पुरमेतत् खगं महत्” भार 

आ०!६२अ- । तन रिड्गे ^खग च्च पुटद्रोखोपूरणे तव 

कः अमः?” चातका । *“अक्तनोत खगः स नेका" 

*“शतर्दराचमपुत्रत' खगः" नेष० । सदे “खापोक्लिभे 

यदि खगाः स किचेन्दुवारः" खोलक० । 

खगङ्गा सतनो ६त- ¦ यक्राथगङ्गायां मन्दाकिन्यां लिकज्ञा* | 

खगणु पुर कृशवंग्ये (्टपमेदे। (कुश्ख चातिथिस्लक्ात्"' 

दय्, पक्रये “ततो बनस्यनस्ल खा दल नामोऽकसमपवः । 

खग णस्तत् छतक्तखात् विष्टतिञ्चाभवत् छतः'" भाग० 

€,११,१, दछोकः | 

खगशति स्तौ ६त | परचष्णां गमने तङ्धेदाच्च भा०क 

४१अ० दूर्भिताः यथा 

“श्वतगेकरच्चु पालानःं पतितान संश्यः। शतयोजन- 

नेकोकं रिचिल' विविधं तथा॥ जष््डोनमवडीन्च 

प्रडोन' डौनसेषर च । निडोनमथ सरन तिथेकडीन 

गतानि च| व्डीन' परिडोनन्चु पराडोनः खुडोन- 

कम् । ऋशिडोनः महाडीत' निर्ँभिलतिडोनकम् ॥ 

वद्धीन' प्रडोनन्च संडोन' डोनडोनकम् | संडोनो- 

डडोनङोनञ्च पुनडौरविोनकम् ॥ सम्पात सच 

खग 

डडीतञ्च तते न्यहयतिरिक्तकम् । गतागतं प्रतिगतं 

ब्धा निकुलोनक्राः” ॥ तिडतसेतत् नौलकण्डन यथा 

५पालानां शनमेकं गणयति उडःडीनमित्यादिना 

"उ्डडीनसडंगमनमवडीनरमधोग^तः । प्रड़ोनरे समेतो 

यानं डीनं४ गमनमानकम् । निडोनं५ शनके्यानं संडो- 

नं ललितं गतस् । त्येगृडोनं गतं प्राह्स्तिरःप्रद्रणं 
बधाः, तान्याशामेदमिन्ना{न चत्वारि प्रतिजानते तानि 

(तियेग् डनानि ५ )०। विडभ्वितं विडीनं ११ खात्मरिद्धौ- 

नन्तु१२ समेतः | पञ्चाद्न'तः पराडोनं१२ सखगेगन्तु सुढीन~ 

कम्१४ । अआभिष्ख्येन गसनमनगिडोनं?५ प्रचक्तते | 

यान महाडोन१६मा्धः पवित्राम'जेतां गतिम् । 

निन !७ निञ्चलं यान" प्रचख्डमतिडीनकर् १८'* । 

(बिड म्बत' मह्ञवदडडोयोडङोयगमनम्) | अवरोह्ो- 

वडीन`१६ खात् प्रो नं२* {चत्र्चच्यते | गत्वा रू्ितया 

पूर्वसपक्रम्य समन्ततः | परिक्रस्य प्रपतन" रसंङधोन'२१ 

डोनङोनकम्२२ | (समत्तः प्रपतनं, संडोनं परिक्रम्य 

सेडोनोडङोनदोनं 

स्था तेवो प्रकल्यनात्>-३। मतौ गन्यन्तर ङ्धेदो भवेड- 

षो नव्डधौनकस्>४॥ चणात् रंग य निषक्रम्य पच्चसंपात- 

२४सुच्यते । ऊट बोगतिसंभेद्ः सणडडोनं२५ प्रच्तते। 

शंरुल्पव पक्चगमनसुच्यते व्यतरिक्कम्२६ । षडिशति- 

रमी भेदाः पातानामिह द्भिंताः | महाङीन' बहा 

प्रपतनं डोनङोनक्ष(स्यन्बयः ) 

यैषां पातानां द्विविधा गतः७५ | गतनत्रं यथोहष्ट- 

मागतं धनरागमः। 

षसप्रतिःऽ ताः । (गतागतप्रतिगतिभेद्हतिने- . 

विध्यम्) | तेषां निपानाः कथ्यन्ते प्रत्येक' पर्चविं- 

शतिः*१०१ । (जिकृलौनकाः निपाताः) रपां 

गतौ च| 

प्रत्याठत्तिः प्रतिगतरिति 

तत. खदमेदे गनिभेद्ाः र स्° सकारणम् उक्तायधा 

५ रदश ु ङ्पाः कालस्य स्तयो भगखाच्िताः। शौव 

मन्दोद्धपाताखया , खद्वारणं गतिद्ेतवः* || लद्वानर- 

श्सिभिबडास्तेः सव्ये तरपाण{भिः। प्राक् पया दप्ररष्यन्ते 

यथारच्र' स्खादङगुडम् ॥ प्रवहहाद््यो मरत् तास्तु 

स्वोद्धःमिछखमोरयेत् । पृढपराप्कषटास्ते गति" यान्त 

थग्विधाम् ॥ सखदहत् प्ाग्भगणाखंस्यः पाद् सुखं 

कर्थ यहम् । उद्वसजन्नोऽपरा्स्थप्तहत् पञ।न्स् खं 

सङ् ॥ सखोद्धापकटा भगणेः प्राङखखं यानि यदु- 

खह्ाः| तत् तेषु धनजिुतन्डणं पञ्चन्दखेष ठ ॥ 
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द्खणोत्तरतोऽष्येव' पातो राः खरंइसा । विच्ि- 

पत्येष विक्लेप' चन्द्रादौनामपक्रमात् ॥ उत्तराभिष्ख्ं 

पातो विच्िपत्यपरादंगः| यङः प्रागभगचाधैस्यो 

याम्यायासपक्षेति ॥ बुधमागेवयोः भोत्रात् तदत् 

चातो यद् स्यितः | तच्छीवाकभेात् तौ त॒ ्विज्षिष्येते 

ययोक्तवत् ॥ सहच्चाकण्डलखयाकःः स्वल्यमेवाष- 

कयते । मण्डलादखतया चन्द्रप्ततो बह्वपठ "यते ॥ 

भौमादयोऽखमृततिं वा मन्दो इस) केः | दैवतैर 

पल यन्ते चदरूरमतिदेगिताः॥ दसो धनसं दमडत् 

तेषां गतिवशाद्धमेत् ¦ आढध्यमःणास्तेरोवं व्य ज््ियान्य- 

निखाडताः | वक्रादुवक्रा कुटिला मन्द् भन्द्तरा 

षमा । तथा शौघ्रतरा शीघ्रा यडा्ाम्धा गतिः॥ 

ननलाकिशोषा ीत्राखःा मन्दा मन्दतरा समा। 

च्च ति पञ्चधा द्वेया या वक्रा सालुवक्रगा”सृ° सि ॥ 

वक्रादुवक्र त्या{दकं रङ्कनाथेन विदत यथा| 

"“भ्नैमादिपह्ाष्णं विरविचन्द्रा्णामषटप्रकारा गतिः। 

फणिता । तत्न वक्र त्यादसमेत्यनतः षट्प्रकारा गतिः 

शौघ्रतरा शीति गतिद्यम् । तथा सख्ये । असां 

 खद्पन्नानमये स्फ्टम् । अयैनामश्धा गति" भेद्- 

हेन क्रोडयति । तत्राष्टविधरगतिष्वतिशीषेव्यादिसमे- 

छन्ना दयेव पञ्चधा गनिः। क्वौ मार्गीं गतिर्गेया 

बा नतिः सालुवक्रगादुवक्रगसनेन स वत्तंसाना पूवे- 

क्ञोकेऽचुवक्रगनेक्रकृटिनमध्याभिघानादुभयथासच्नत्वाञ् व- 

्राुबक्रा कृटिलेति गतिर्वक्रा न्नया तथा च यहाणां 

मार्गो वक्रोति गतिदयम्”' ॥ गेषमान्द्ादिपरक्षारसतु 

ततैव दण्ः विस्तरभयान्रोदाद्तः | 

 चवगपति ए खगान् पाति पा-क । गरूड खगपयादयो- 

ऽप्यब्र । गरुडस्य खगपतित्वलाभकथा भाण््ा* देः 

"यथा “अथापग्चदपीन् छखवानद्ध,छोदरवश् खयः । पना- 

श्टन्तिकानेकां वहतः संहतान् पथि । प्रलोनान् खेष्ि- 

बाङ्गष निराद्ारांस्तपोधनान् । क्िश्यमानान्म्न्द् बलान् 

मोष्मदे संघ तोदके । तान् खवान् वि््मयाविटोवीर्येग- 

त्तः पुरन्द्रः। अवह्ाभ्यगाच्छोत्रः लकद्खुःवित्वाऽ$व- 

अन्यच | तेऽथ रोप्समागिष्टाः दभ्यं जातमन्यवः | 

आरेभिरे मङ् कके तदा शक्भयङ्करम् ! जू्धटसत 

द्वतपरसो िधिवव्लारवेदसयं | मन्त रुद्धाउचैर्विप्रा येन 

कामेन तच्छ | कामसवीध्यं: कामगमो देवराजभय- 

प्रदः | इन्द्रोऽन्यः सपरेदेवाना भवेदिति यवब्रताः। इ 

६०५ 

स्वग 

नद्राच्छतगुणः शौ यये" दीय्ये° देव मनोजवः । तपसां नः 
फलेनाद्य दारुणः सम्भवत्विति । नद्बङ्खा श्टशसन्तप्नो 
देवराजः शतक्रतुः । जगाम शरणं भ 

ब्रतस् । तच्छुत्वा देवराजख कश्यपोऽथ प्रजापतिः | 
बालिखिल्या पागस्य क्ेसिद्धिमष्च्छत । एवमस्ति 
लञ्चापि प्रय चः स्यवादिनिः। तान् कश्यप उवाचेद' 

सान्वपूवं प्रजापतिः 1 अयमिन्द्र स्तरिम वने नियोगाद्- 

बह्मखः कतः | इन्द्रार्थे च भवन्तोऽपि यल्लवन्तस्तपो- 
धनाः । न भिव्या ब्रह्म्यो वाक्य करमन सत्तमाः | 
भवतां ह न मिथ्याऽय' खङ्धल्यौ बै चिकी{पैतः | भव- 
सवेण पत छौ यमिन्द्रो ऽनिजलसत्ववान् । प्रसादः क्रिय- 
तामस्य देवराजखय याचतः | रसक्ताः कश्यपेन बःग्लि- 
चखिल्यास्तपोधनाः । पर्य, चुरभिसम्यज्य छनिच्रेढ' प्रजा- 
पतिम् | बालिखिल्या ऊचः। इन्द्रार्यभयं समारम्भः 
सवेषां नः प्रजापते ! | अपव्यायं समारम्ो भवतचाय- 
मौपिखुनः। तदिदं सफलं कसं तयैव प्रतिम्टह तास् । 
सथा चेवं पिधत्खात्र यथालाष्यऽ्लुपथुचि | सौ ठ्रियाच 
तञ्जिच्नव कले ठत देवी दाज्नायण्छी शुभा | विनता 
भाम कल्याणो पुलरकामा यशख्िनी । तपस्तत्घा बतपरा 

ष्ाता पु'खवने शुचिः | उपचक्राम भत्तारं ताखवाचाय 

कशगपः | आरम्प्ः सफलो रेवि ! भविता यसवयेपसितः | 

जनयिष्यसि एत्रौ हौ वौरौ लिभुवने्रौ । तपसा श- 

लिखिच्यानां मम सङ्ल्प जौ तथा । भविष्यतो महा- 

भागौ एनौ व्रौलोक्यपलितौ | 

कशपः पुनरेव ह | धाच्य^तामप्रमादेन गर्मऽयं चम- 

शोदयः | एतौ सषेपतच््ी णा मिन्द्रत्व* कारयिष्यतः । 

लोकसम्भावितौ वीरौ कामद्पौ विदङ्गमौ, शतक्रतु- 

भथोवाच प्रोयमाणः प्रजापतिः । त्वनेसहायौ महा- 

बीर ्वातरौ ते भविषय्रतः। नैताभ्यां भविता दोषः 

सकाशात्ते पुरन्दर | | व्यत॒ ते शक्र | सन्तापस्त्वभेषेन्द्रो 

भविष्यसि | न च्यव त्वया भूयः क्ेप्रव्या जद्धवा- 

दिनः। न चावमान्या दषते वाग्बजा ष्टशकोपनाः | 

एवहक्रो जगभेन्द्रो निविशङ्कस्तरिपिटपम् | विनता 

वापि सिद्धां बभूव इदिता तथा । अनयामास एवौ 
हवस गरूड तथा । विकलाङ्खोऽरुणस्तन भास्करख 

षरःसरः.। पतच्लीणाश्च गरुड़ इन्द्रत्वे नाभ्य धिच्यत" । 

उवाच चैनां भगवान् 

खगम ति खे आक्ागे गच्छति गम-कच। च्छाकाशगाशिनि 

सिद्धगन्धवांदौ | “ततो दिव्यांस्नमापच्ना गन्धश रेभ- 
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भाविनः” इत्युपक्रमे ^ने कायंसाष्याः खगमाः यरवर्तिः 

समन्ततः!" भान्द २४४ अ | [अब्द् चर | 

श्व गवक्त ए खगद्य वक्घामिवाकारोऽख्य । नक चटचे (मान्द्ार) 

स्वु गवतो स्त्रो खगः खगषादथदुम् अकाशस्वि तत्वेनाख्यस्ा 

मतुप् मद्यवः | भूष जटा* | वथाः व्योश्न्ि स्थित 

ष्वात् खगतुल्यतम् । मध्ये खमन्ाद्डस भगोखः 
ब्योज््ि तिष्ठति | बिभ्वाणः परमां शक्ति नद्यो धारण्ा- 

{ाम्” ख.खि०्डक्तो : | खाय्यं भटुमते त उथिव्याः खक्ञ- 

= 1रामाक्ञाथगनिमच््ात् ्वगतुखयगतित्वे न शादग््भिति 

भेदः । खगोलशब्द् विटतिः। 

ष्वगशच, पु" खगद्ध शलुरिव । ¶एच्िपग्म् (चाङ्ञ- 

लिया) शब्द्च० । ६त । र्थगरं नदिडने। 

खगस्थान न° ६० | इ,मस्पे कोटरे भन्द्च । 

खगान्तकं ए अन्तयति अन्त करोणि खिच-प्ल्, र् ६त० | 

शेनविडगे राजनि | 

गासन ए. खगः गरुड़ ाखनमश । ! विष्यो तद्ा- 
सनन्वात्तट्ासनत्व' स लतृक्या च भा श्या 

१३ च यथा “ष्णुना च तदाकार वैनतेयः शने- 

चिवान् | तद्य नारायण्यस्तुरटस्तेनाखोरयेन कर्च्छा । 

जकुवाच्वाष्ययो देवो वर्दोऽफोत खेचरम् | सं 1.3 

लव तिष्ट यप रोत्यन्नरोच्चगः । उवाच चैनं भूयोऽपि 

जारायच्यमिद्' दथः अजरामर रवाभदतेन विता- 

ष्यम् | णएवमरिविनिनतः विष्ण रुवाच विनताश्तम् | 

प्रनिष्टद्न वरौ गौ -य गरो रिष् भनदीत् । भवते$पि 

बर' दद्यां एथोव भगवानपि । न बन्रो वाङ्म' विष्णु - 

मे रत्मन' भावम् | ध्वजश्च चक्रो भगवालुपरि 

प्या्यतोति गम् । पएवमस्लिति त देव्छक्का नारायणं 

खगः। व्राज तखा नेगाहायुः प्प कहाजवः'' । 

५“बहडं कत्वा धः शोषः यः करोत रमाखनम् | 

गासनप्रसादेन अमोपोभवेदद् तम्'› स्द्रजा० छकग 

रष्याखनभेदे न> । 

खगीन्द्र ४ ६त° गरूड एगपतिशन्दे विषति: । 

श्वगोन्द्रध्वज ए. खणेन्दरः गर्दोध्वजोऽव्य | धिष्णी तणा 

गरुड्ध्यजष्टोकारक्था खगाखनयन्द् दर्भिता | 

रपगीश्वर ए ६न० । गर्द अमरः । 

स्गोन्तए* छः.सि*उक्ल गोलाकारे यज्या परिधौ खव्य- 

शिरणप्रचारयोग्यरेये पराद्याधारे बाग्ब यभेदे। वथाः 

““सद्धाख्छनेबद् उधिर' तने द् भूपुवादिवम् । कटग- 

द्ितग्धोव सम्ब् ट गोलकाञ्ञतिः" छः. 6^ । “वलत् 
प्रायुक्त महम धित दवाव एतिरभवक्ाथाकाकं, 
सनावज्ञाय इद् अगत् भभू वाद् भभू उःस्वगांसश्च- 
नरस्थितं म वड्डिः। नन्बश्उख गोखाकारत्वे नान्तर- 
बपफाशातमङतवं न खम्भरतोयत खाद कटाङ्दितवद्येति, . 
कटाोऽषेगोखाकार' सावका पानं तद्य हितय' डय 
नद्ध सनम् | रथकारो नथु नाभिकव्ववच्छे दारैः | 
सम्प टमाभिच्ष्येत . खितः मोलक्षाजलिर्गोजाफारः 
स्यात् ! तथाच न चखतिः। शय नद्याख्डान्तः परिधिं 
बद् सदनस ङाद्कमाज्रा्े यथाख्वानः पररिभ्वमतोति 
च्योकाभ्याभाह" र. वा" “-जह्माण्डमध्य प(रधिवयोम. 

कच्चाभिधीयते । तज्ध्ये ग्वं भानामधोऽधः कऋम्य- 
खया । मन्द्ाभरोजगभूपतसयं क्र न्दजेन्द्वः। पारि 
न्वमन्त्यशोऽधःखयाः सिद्दविद्याधरा घनाः" छ सि°। 

"्ाख्ानः परिधिसतुचयत्तमःन? व्योमक7 वच्दमा- ` 
साकाथयक््ोच्यते । सन्ध्ये जद्ध,ख्ऽमध्य खाकाये 

` भागां मचनाखां षां ख्दतस्व्योध्वान्त रतानां भ्वमययं 
भवति| तथा वन्ध्य नरेषखाधो भवने भ्योऽधोधः 

फमात् शानडहष्छतिभौोमाकेएकनुध चन्द्रा आधल्ताव् 

 परिभ्बमन्ति। लिद्ठा विसाधराच्राधण्याचन्द्रादधरस्विना 

अलोऽ ऋसेष्ठाकाये सविता | एषां प्रवरवायाववश्वा- 

पाभावाडन्द्रादिवच् परभ्वनः। अय भूम्यवस्वानमाज्ञ "र 

गा० “मध्ये समन्तादणङख भूगोलो ष्योःग््र तिति | 

विभ्व्यः परमां शक्रिः ब्रह्मो धार्ािकाम्" ख. 

कि* । ̀ “अर्डदख ब्रह्माण्डस्य खमन्नात् सवेप्रदेयाकभ्ये 

पष्टस्याने केन्द्रक्पे आके भूगोलस्तटति | ननयाकाये 
निराधारवस्तुनोऽबस्य नाशम्धरवात् कथमवस्वितो भूमिगोर 

षत्यलो भूगोलविगेषखमौ विश्वाया इति। वह्धष्यः 

परमां शक्तिः धारगास्छिकाौ निराधारावश्यामर्सपां 

विष्या्ो धारयन् ! तथाच न चतिः। एतेन" “भः किमा- 
कारा किमाश्रयेनि? प्रअजहयद्त्तरितम् । अव. कतं चाव 

पप्र पानाख्भूणय दति प्रश्नखोत्तरभ्ाद*र^्ना०^“लदेन्तर- 

षुटाः शप्र नामाहरसमाश्चयाः । दिव्योषधिरसोपेनारग्याः 

षालालभ्मयः"सू° मेव्दीदिद्छि तमाह ““खनेकर कनि चयो 

नाम्बनद्मयो गिरिः । भूगोकमध्यगो भेशरभयत विनि 

तः । उपपरष्टात् स्वना रूच्छ सेन्द्रा देवा 'नडभेयः । खथ 

ष्ताददरा सद् "षन्तो ऽज्योऽगाभाच्िताः । ततः समन्ात् 

परिधिः -कमेणायं मरापवः | भेचरेव पितो धव्या 



खगो [ २४१७ ] 

देषाश्रविभागलत् | समन्तान्को रभध्यात् त॒ वल्यभानेष् 

लोव्ेः । पेषु दचतु पूवादिनगं देवनिर्मिता: । भत्त- 

पादे (१२५६) पूर्वख्छां यमकोटीति विच्ूता | भद्राश्वं 

नगरी खर्णप्राक्ातोरण्या | याम्यायां भारते वे लङ्ग 

लदुगाहापुरी | पञ्चमे केतुमालाख्यं रोभकाख्या 

प्रकोन्तिता | उदक् खदरी नान शरू प्रक्भैन्तिता । 

लदा सिद्धा महात्मानो निवसन्ति गतव्यथाः । भूठत्त 

पाद्विवराश्ताचान्टोन्य प्रतिरिताः| ताभ्यश्चोत्तरगो भेरुखा- 

वानेव १२५६ छराच्रयः । तासादुपरिगो याति तिुवश्यो 

दिवाकरः । न ताश्च विषटवच्छाया नाक््योच्नतिरिष्यते । 

चेरोरभयतो ध्ये भरवतारे नभःख्िते | निरचदेष- 

संस्यानामभये ज्िंतिजाश्रये | अनो नाचोच्छरयस्ताचच 

भू,षयोः चि ̂ तजखयोः । नवनिर्लम्बकां गास्तु भेरावचां- 

अक्रास्तथा | मेष्प्रदौ देवभागस्य देवानां यात दूर्गनस् | 

अध्वराय वनादौ व सृथंक्लद्भागसञ्चरः। सन्यासन्न- 
तथा तेन सद्र तीव्राः करा रवेः} देवभागे ज्ञराण्णां 

व हेमन्ते भन्द््नान्यथा । देवाच्चरा विघुभति क्ितिजस्वः 

दिवाकरम् । पश्यन्तयन्योन्यभेतेषां वामसब्ये दिनक्तपे | 

भेषदावुदितः बृयेद््रीत् राजीनुदयुत्तरम् । सञ्चरन् 

प्रागमेध्य' पूरयेन््ेरुवासिनाम् । क जौदीन् सञ्चरं सद ङ्कः 

पशचार्धमेव सः|| ठचादौ्तना, गादौ तददेवाद्धर इिषाम् । 

ष्यतो दिन्चपे तिषामन्ये न्य' {हि विपयैयात् | अन्यो 

राल्रप्रमाणं च भानो्भगणपूरणात् । {दनच्तपार्ध॑मेतेषा- 

भयनान्ते विपर्ययात् | उपर्यांत्मानमन्योन्य कलप- 

यन्ति सराच्चराः। खन्यऽपि खमसनस्या मन्यन्ते ऽधः 

परष्परम् | भद्राश्वकेतमालस्या लद्धासिद्धपुराचिताः । सरव- 

लेव महीगोखे स्वस्यानरूपरि स्थितम् । भन्बन्ते सखे 

यतो गोलस्तद्य कोध्वं' क वाष्यधः | यल्सक्रायतया लोकाः 

ष्तस्वानात् श्व॑तोखखम् | पथन्ति इत्तामघोद्रा रक्रा- 

कारां वद्न्धराम् | सष्यः भ्वम[त देवानामपसब्यः चुरहि- 

भाम् | च्परर्कगोरोऽयं व्यक्ते पखान्दरखः सदा। 
अतस्तत् दिन" बि"गच्ाङ्धकं वेरो तथा| हानिषङी 

खदा वाम च्राद्ठरविभागयोः। मेषादौ त॒ खदा दडिरद्- 

शुत्तरतोऽधिका ] देवाय च चपाहानिविपरीनं तथा- 

$ऽश्रे । वलादौ दयुनिगोवामं चयब्धो वयोरुभे । रेथ- 

कान्तिवथाञ्ित्यं सहन्नानं परोदितम्" | 

अथोक्गरयादधि देश विचः प्रथमः तदुपदुक्तानि क्रान्त्य' 

अयोजगान्याह “भूदं कऋर।न्तिभागङ्नः भगाय 

खगो 

दिभाजितस् । अवाप्नयोजनेरके व्य्ादुयाय् परस्थितः” 

सू सि° ॥ ““भूढत्त भूपरिधियोजनमान (१०२६्य् लम् 

४९६ खच्छयम् ) प्राणुक्तमभीटक्रान्य्य गयु खित 

इाद्चराथिभानैः षथ्युधिकथतनयमितेभक्त रूब्धयोजमेः 

लत्वा शय ररपार आकारे छ्वितो वर्मभानो दचिणत 

छत्तरतो वा याति गच्छति ।' करान्त्यभावे तु निरच्च- 

दथोपर्येव परिभ्बमति + खनोपपरत्तिः निर्देशक - 

शोरुत्तरदचिणासाभिखुख' दयः कान्त्यभेरगच्छ[त । 

सद्योजनच्नानं ठ यद् भगा मद सदय निर्देश्यम् 

परिधियोजनानि तदा कऋान्त्य'येः कानौत्यलुपातने- 

व्च, पद्म् अथ दिनभानानथनगणितख्ावधिदेशन्नानः 

भ्ञोकास्थाभाङ्” र० मा* | ^"परमापक्रमादेव योज- 

नानि विगोधयेत् । भूढत्तपादाच्छेषाणि यानि द्रया 

जनानि नैः। आअयनान्ते विोभेन देवाञ्धरविभा- 

गयोः | . नाषोषदय्ा शकदहर्निंशाप्यसिन् सठत् 

वथा” सून्सि ॥ ^“परसक्रन्तिभागाद्धतवि'शन्ितात् | 

खव' पूर्वोक्तरीत्या योजनानि जातानि १९६ भषरिभेः 

परै क्ञख ५०२६ अदनींथात् १२५६परिवजेयेत् । अवगि- 

हानि यानि यत्खङ्खामितानि योजनानि भवन्ति तेर्यौ- 

छनैदेवाञ्वरविभागयो निर चरेथादत्तरदलिप्रदेशयोरयै 1- 

देथ तयोरित्यधः । अयनान्ने उन्तरदक्िणायगसन्धौ 

ककीदिष्ये सूये दकिष्णोत्तरायनसन्धौ, मकरा दस्य सूये 

विलोमेन व्यत्यासेन सङदेकवार' नाङोष्या षटीष्वरा 

रिः नमान' भवति | असि ताये देणे द्णकिच्न - 

वायनसन्ध्याखच्नं सलरेकवार' तथा षिषटौमिता विलो- 

जेन निशा रालिभवति | अपिशब्दो दिनेन सचञ्चयार्थः । 

शतदुक्त' भवति | कका दस सूर्ये निरदेथाइत्तर- 

तद्योजमान्नरितदेे भाट घटीोमितद्निः तदेव निर 

दे थाइ {चष्यतद्योजनान्न{रितदेथे षा्टिवटीमिता रालिः। 

सफरादिस्थे सूय लार थोत्तरभगे षटोभत रालिदै चिर 

भाने तार्ये पटषटीमितं दिनिभिति । अलोपपत्तुः | 

परमकान्तियोजनानि . १६६ भूढत्तचद्थां यो जनेभ्यो 

१०५६ रीनानि९.२० । निरचदेथात् तख्ितयोजनान्तरितो 

यो दच्विोत्षरदेथज्खान्ड रोदं चिष्योत्तरायं क्रमेय 

चरमपतान्ियोज नान्तरम् । च्तस्तत रभ्वांथासत्[कि' 

निः पलांयास् रबर. तहे कान्न्न्न॑तु- 

` कारं चिनिर्जानित्ययनान्ते पञ्चद्थषंट)सिनमद्ोरानढत्- 

चदभा गखयं निर्वह शर्व जयोरन्तरालद्धपं चर् 



खगो 

भत उक्तरीत्या दिन राव्य चोक्रोव्या यथायोग्य' लिं- 

शत् तद् इषुं षटटिबिडीभितं तन्मानं गखितरौयोपपन्नम् । 

युक्तः चैनत् । ख धरनाला डो रानबु खय कच्छ तत्कितिज- 

प्रदेश एकलव सं लम्नत्वाद् धा संल्नत्वाभावात् प्रवह- 

भ्वमतद्कर्वपरिवर्तएूतिः षटषटीभिदेशेनमद्यैन' यथा- 

योम्य तद्गोखस्िया प्र्यच्चशिद्खुमेबेति | खथोक्तद्नराति- 

भानग खितं तद्वधिदेशपर्थन्त दकिणोत्तरभागयोनपे 

इत्याह'” र०ना०| “तद्न्तरेऽपि षटयन्े चयी अड- 

निशोः । परतो बिपरोतोऽयं भगोलः परवतेते"' सु*स०। 

“तद्न्रे निरच्चदेयोक्रावधिदेशये।रनरले द चषणोत्तर- 

विभागे षदट्न्े षटटिवटौमध्ये चयदद्धो अपचयोप- 

चयागुक्तरोत्या दिनरालयोैथायोग्य' भवतः | परतोऽव- 

धिदेशादस्िमदेे द"च णोत्तरे दे यदेवस्याननिकटेऽयं प्रत्यच्तो 

भगोचो नचतराद्यधिशठितो स्ते गोलो विपरोतोऽवधि- 

देशान्तर्मतदेशसम्बन्धौ गत सिद्धः परिषतेते शचमति । 

ततोक्तसोन्या दिनरात दिच्चयौ न स्वत इत्यधेः -लि- 

ख्धयाधिकाराञ्धरानयनातुपपत्तः चरसरूपासम्भवाद्ं खथ 

विपरीतगोलस्थितिं ज्ञोका््यां प्रद्थेयति" र्ना | “ऊने 

भृक्त्तपादे त दिज्यापक्रमयोजमैः | धरं गस्य: सविता 

देवमागे न दृष्यते । तथाच ्रभागे त॒ भिधुने करकट 

स्थितः । सङोडत्तपादे द्शनमादिगेत्” 

सू सि" | ““इिराशिच्या ये कान्य शास्तेषां योजनैः 

ूरयारगतेभू परिधि चदधींथे (१२५६) रोने कते सति । 
ठक्ाराच्िरच्देशात् यव्योज्नान्तरिते देशे देवभाग उत्त 

रभागे धरुमकरराशिस्थोऽकंस्तद शवासिभिने दशयते । 

चहर्सकरस्ये ऽके तेषां रातिः सदा खादयः । अदर. 

भागे निरच्चरेशाहक्िखप्ेगे । चः ससद्धयार्धः | 

ठजञारात् तद्योजनानरितप्रदेथे भिथुने ककेराशतौ 

स्वितोऽकंस्तथा तद शवासिभिने दशयते । नदच्छाये- 

मड्ीटत्तपादे | च्भावंप्राप्रा धाया भूच्छाया यन्न ताइणे 

भपरिधिचतयेये १२५६ छ्य ख दगेनः सदा कथयेत् । 

यल भृच्छायास्मिक्रा रालिर्नीस्ति तत्रे दिनसिययेः। तथाव 

निरच्चरेशात् तद्योलनान्रितद^चणप्रदेशे धचमकरस्थो- 

ऽर्क शप्त इति फितायैः,। अतएव | "'लंवयुख- 

मवरस्ाः ६€।८२ पलांशका यत्र न्न् विष्ये कद्ाचन । 

दशते न॒ मकरो न कामुक किञ्च कक्रिणिथुनौ 

सदर्द्तौ'" इति भाख्कराचार्येाक्र' सद्धच्छते 

नषटच्छाये 

{२४१८ ] 

(तथाचन दशमासादिनं द्ौमासौ रालः) अथान्यलापि 

खगो 

विपरोतस्यतं श्चोकाभ्यां द॒र्भयति” रना | ““एकज्छाप- 

क्रमान्धेनेयोजनौः परिष^तैः | सूमिशच्वाच्ठयैशे 

व्यक्ता पेतु योजने; | च्छं गालिकृम्प ष संस्ितोऽ्का 

न दशते | देवभागेऽच्राणं तु इषाद्यो भर्तवे 

सृ°सि* । ` णकराशिज्यायाः क्रान्त्यथम्यो भृपरिधि- 

च्त्॒ांशे ने शते सति निरच्चदेशाद्शथिषौयँजनेः । 

ठकाराद्नरिने देशं देवभाग उत्तरभागे धतु्मकरहचिक्च- 

कुम्भराशिषर स्थितः सयस्तद् शवासिभिने टशगते । खच्च 

राणां दैयानां निर्देशात् नतद्योजनान्त{रितदश्िखभाने 
ृषादिके राशिचठ॒षटये ¡ख्यतोऽकंस्तद् शवासिभिने दशयते । 

तक्ारादुत्तरभागे श्ण दचतश्यस्थितोऽकस्तहे यासि भ- 

शयते टधिकादिचतष्टयस्वितोऽकै द्(च्भागे तहे श- 

वाङ्भिदट थत इत्धः। अतएव यत्र साङ्{विगजवाजि- 

सश्किता ७८।१८४., स्तत्र टखिक्चतुष्टयं न च | दश्यते 

च टषभाद्खतुट्यः स्वेदा सखदित ह च्छते" इति 

भास्करा चाये सङ्गच्छते (तथाचात्र ऊष्टौ मासादिनं भाष. 
चवुष्क" रालिः) अथ न्यराशिकान्त्यानोतयोजनेभ्योऽव- 

गते : खभागयोरपि स्थिति वैलच्तरटमाह''र०ना०।..नेरे 

मेषाद् चकारं देवाः पथर्ग्रति भास्करम् ) सठदरेवो{दति 

नददष्वराञ्च वलादिगस्'" सू°सि“। “मेरावत्तरासावस्थिता 

देवा भेषादि चका सेषाद्राभिष्टकेऽवस्थितमकं सुकरेक- 

वारम् । एवाराट्नेकवारनिरासनिश्चयः | उदितमदशं ~ 
नानन्तर प्रथमद्श नविष्य' निरन्तरः पशयन्ति | अचरा 

मेरदक्षिणास्रस्वा दैत्याः । चो देवैः स इया्ः। वकूपदि- 

राशिषटकस्व' तत् सादुदितं निरन्तर पणय न्न \ थ 
निरन्षदेशादयमसन्धौ [कयद्धिये जमद् ध्वं मे भवति 

तदाह” रना. | 

"भूमशख्डलात् पञ्चदशे भागे, देवेऽथ गाऽऽदधरे | उपरि 
ाद्बजव्यकः सौ म्ययव्यायनान्तगः”' सू०स० ॥ “दैन 
उत्तरभागे | अथवाऽऽ्खरे दच्िख्यभागे। निरच्चदेशाङ् ष- 
रिषः पञ्चदशे भागे ततफल २४योजनान्तरिते २९६ रेषे 
क्रमेय सौम्ययास्यायनान्तग उन्तरायय्यान्तद्चखिष्यायनान्त- 

स्थितोऽकं उपरिषदृध्वं जति परिभ्िमति। य्था 
गोलसन्धौ निरक्षरेगे तथात्र भागहय दूति फकलितरर्थः । 

छत्रोपपत्तिः | यनान्तस्य पर मक्रान्नतुर्वि'यत्यंथास्त- 

द्योजनानि ११६.भृ्ट्तं क्रान्तिभागन्नः भगवां शविभा.ज- 

तम्" इत्यत्र चत॒विं'शतिमितयुभगणशि मित ङक युक्- 

नपवल्यं इरस्थाने पद्धद्येति मूमणख्डलात -पडदतं भाग ` | 
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द्व्य् करुपपन्रस्” रजन ॥ चयः निरचदेगाज्ग.परिधि- 

पञ्चदथभागपयेन्तः (२४) सयेशख द्लिसोत्तरतो गमन- 

सक्ता तच्छायागलन' प्रतिपादयति” रन्ना०। ^तद्न्रा- 

लयोच्छाया याम्योदक् सम्भवत्यपि | मेरोरभिखखं यात 

परतः स्वतिभागयोः" सु°स°,“तद्नन्तरालयोनिरच्तदेशणात् 

पञ्द्शभागमध्यस्थितद्न्तिणोत्तरदेशयोष्ाया दाद्शा- 

इल श ङो मध्या च्छा याभो्टकालि कच्छायाय' वा दक्तिणा- 

चसुन्तराखः वा सम्भवति | एत. क्त भवति निरच्चदेशात् 

पद्धद्यभागानलरालोक्तर्रेथ सध्याद्कनतांशानां दक्षिखत्वे 

खायायखत्तरम्, उन्तरत्वे दछायास्र दच्िणस् | एवं निर- 

च्रेशात् पड्द््शभाग न्तरारूस्थितद् चणदेश सयेरोत्तर- 

श्यत्वे छायाखरं द चणं ट्क्रिणस्थत्वे ऋायायखुत्तरभिति। 

प्रतः पञ्चदभागानरालदेशे स्वपरिभागयोद् त्िणोरर- 

विभागयो्गे रोरभिखूख' मेषयोः सम्ब खं क्रमेण दति 

शा्रसुत्तरायः यथा खात् तथेत्यर्थः | दाया याति 

गच्छति भवतीन्यथेः | शरपिशब्दः पूवाँवां्येन सखद्धया- 

थैकः। अथ “कथं पर्ये ति भुवनानि विभाववन्निति प्रञ्नखो- 

रूर छाकाभ्यामाह"र*ना॥ "भद्राश्वोपरिगः कुरयाँद्धारते 

: दयः रविः। रात्रयः केठमजेत॒ कुरावस्तमयं तदा 

भारतादिषु वधे तदहरेव प रभ्बभन् । मध्योद्याधरानव - 

स्तकालान् कुर्यात् प्रदच्विणस'स्°सि० ॥“भद्राश्ववापरि- 

गतः सयेपभारनवर्े सोद्य' कुर्यात् । ठकारङ्धद्रा्वर्षे 

म-याङ्कः ड्यत् । तदा तख्िन् काले केतुभालव्े धरां 

कुरो कुरवे ऽस्त भयं स्वास्तः कुर्यात् । तकारादुक्तवषयो- 

रन्तराजे दिनष्ट गतं शेषंवा राते तद् यचायोग्य" 

कयां द चथेः। अतिस्व रदे थस हये यथाच तभद् मध्यः 

किञ्चित च्छदेषप ख्ये ठ॒ यमकोटिलङ्कारोमक्सिड्षुरा- 
शय त्तगे तानि तच्छबट्वाच्यानि न्नेयानि । “लङ्कापुरे ऽद्य 

यदोदथः खात् तदा दिनाधं यमकोटिष्याम् । च्स्तदा 

सिङ्पुरोऽख्तमालः श्याद्रोमके रालिदनं तदौवः' इनि 

भास्कराचार्वेाक्त भूगोके उक्तनगरोणां भूपरिधिच- 

थां थात्तरत्वात् सङ्गच्छते | अथ भारतादिष तिष वषै 

सञजमेष् भारतक्रेतमालङ्गरुरभे षु तददवदराश्चवभापरिग- 

वत् | एथकारात् तच्धनाधिकब्यवच्छद्ः | यरिभ्नमन् 

परिभ्वगे सखसाभिमतस्वानोपरिस्थिति कृषन् सूथः प्रद् 

ज्िखं यथा दधात् तथा शव्बक्रमेया स्वस्थान दक्रमेणेति 

यावत् | उन्न वतुव्षेष्, मध्योदया्परात्रवरसललकालान्बष्या- 

ओद पघरालरक्सजचान् कालान् कयात् । तदक 
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भवति | भारत कौपरिगतेऽ्ग भारतक्रेतुमालकुरभ- 

द्राश्चवधेष्, क्रभेण मध्याङ्कसूयोदयःधरानास्ताः ख्: । 
केतुमालवे परिगतेऽक्े वोतमालङ्गरुभद्राञ्चभारतवेष 

क्रमेण मध्याह्धमयौदया्धरात्ास्ताः | कुरूक्षेपरि 

गता कुरुभद्राश्वभारतकेतमालवरषेष्, करुष्ण मध्याद्ध- 

सूर्योदय धरातास्ता भवन्तीति" र० ना ॥ ननु 

पदह्ाणा गतिशद्धावात् प्रतिदेशं याभ्योत्तरयोख ह गमनं 

प्रतिच्चखं च विलक्शणं भासतां परन्तु नन्तत्लाणां गव्य 

भावात् प्रतिच्चणं स्मे कलावस्यानाभावेऽपि प्रतिदेशमेक- 

ष्टपावस्यान कतोन१। एवं भरुत्रयोः परिश्रमखाष्यभावात् 

सदा शरवत कषट्पावस्य(नदर्शनापल्त्खित्यत अदह"र°ना५। 

५ वोन्नतिभचक्रख नतिर्नरु' प्रयासरतः निरक्ताभि- 
द 9 

खः यातुवैपरोते नतोन्नते" सृ° सि०॥ “मेख 

मेरोरुत्तरायः दच्िणाखः वा तद्भिरुखः प्रयाद्ट्तो 

गच्छतः पुर्षद्य भरुषोच्नतिः क्रमेणो त्तरदकिणयेः भरं बयो- 

रौच्य" भवति | भवचक्रख्य नच्ताधिषितमोलमध्यभाग- 

त्तस्य नतिः कभेख दचिणोतच्तरयोनंतत्व' भवति | मेरो- 

निर्दे याभिखखं गच्छतः पुरुषस्य नतोन्नते पूर्वक्तं व्यस्ते 

वरतः! उन्तरभागस्यपुरष्रखय निरत्तषाभिग्रख" गच्छतः 

पूवक्तस्थानापे्चवोत्तरघ्र वस्य॒ नतत पूरस्वःनापेच्चया 

भचकस्योच्नतत्वम् । एष दचिणभागस्यएरुण्सय निरक्ता- 

6 डल गच्छतः पूठख्य(नापरे्चया दच्चिभ् वद्ध नतत्व" 

भचकस्योच्वतत्य मिति" । 

चरथ कुत एषभित्यतः कथं पर्येति भगणः सखहोऽयं 

किमाश्रयः” प्रश्ररटोत्तरं भचक्रश्चमणवस्तुखितिमाह' 

र्ना । ^मचक्ः भर.वयोरवद्गमाचिप्रं प्रवहानिलेः। 
पय्थे'त्यजचस्त' तच्धडा सहका यथाक्रमम्” ° सिर । 

५भचक्र नक्तताधिितभूत्तं गोलद्हप' भ्ुयोदेच्विखोन्नर = 

स्थिरतारयोर्बङ्ग ब्रह्मणा ।नब्रद्ध' नियतव.युगतिना गोला- 

कारेण प्रतिबद्ध" प्रयहानिखः प्रबहवाय्व"भीः स्वस्वस्यान- 

स्येचिप्रः सखखस्यानानिधात' प्राप्रं सदजस्त' निरन्तर 

पर्यत | पथिमाभिसखः' भ्डमतीत्य्थः | नलु नच्तचक्र 

वायुना श्वमति परहास्ववोऽधःस्थः सम्दन्धाभावात् कथ 

भ्नमन्तीत्यत रा तद्धद्गा इति | यह्ाख्णां शन्यादौनां 

कत्ता मागां बाय्व'र्पा भचक्रान्तगता आकाचस्या यथा- 

क्रममघोऽधस्तच्नद्खा स्ह्ाप्रवह्वायुगोकस्यापितभचक्र 

वायुरत्र ॒निचङ्खा अतो भचक्रष्य सह भ्भन्ति 

ललस्या सदा अपि भवन्तीति कि चिलम | तथाच 
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प्रवदायुगेलमध्यस्यपिषु उदु इत्तपरवापरनिरक्षदेे धरुवयोः 

चि तिजस्यत्व इ्चक्रख मस्त्ञोपरिभ्वमणाद्च रेवयाभि- 

छः प्रयातुश्रुग उलो भवति । तत आसन्रातवाद्धचक्र' 

नतं भव्ति तनो दररत्वाद्ध.बो नत्वाभचक्रसुन्नतं भवतोति 

खर युक्तम् | ““छखरादछराणामन्योन्यमदोरातर' विपर््थं यातृ” 

“कसं वा कथं वा स्यादिति" | “पिन्व मासेन 

भवतोति!" प्रञ्चयोरत्तरमाह" र० ना० | ““ङ्लदृद्धतम- 

ब्दा पथयन्त्यक्ं चराष्ठराः| पितरः शशिगाः पक 

स्लदिनं च नराभुति'" ख. सिर । “यटा देवदेचाणएक- 

बारख-दतं खयं सौरव पर्यन्त" पशयन्ति | तथा पिति 

रचन्दरविभ्बगोलेध्वेस्थिताः पं पञ्चदश{तथियर्यनतः प- 

शअन्ति| नरा भूमौ स्वदिनपथे नमङे पशग्लवतः “पित 

सवेन भवति गाडीषदयातुसातुषम्''। इति सबं युक्तम् | 

च्प्रलयुव्र “विधध्वं भागे पितरो वसनः स्वाधः सुधादौधिति 

सामनन्ति। पशयन्ति तेऽकैः. निजमंम्नरोध्वे" दशे यतो- 

$खाद्दुदलं तदैघाम् ॥ भा तरत्वान्न विधोरधःस्य' 

तक्ाच्निश्यीवः खलु पौसैमाखाम् । क्ष्णं रविः पड 

दणेऽभ्य् परेति शलो ऽस्तमेव्यथत एव सिद्धम्” इति भास्क- 

राचार्येण ।बस्तीर्बोक सद्च्छते | अथ प्रसाद ष्वंस्य- 

स्याद्छभगणानामधःस्वस्वाचिकभ्गणानां युक्ता प्रति- 

पादनाये पथमं कच्ाया ऊरध्वावःकमेण महदसत्वं तत्र 

स्यभागानां महद्श्यप्देगत्वः चाह” रन्न ““उपरि्यख 

सन्ती कल्ताःद्पाघःस्थितस्य च । भड्न्या कच्चया भागा 

महालोऽल्यास्तथाल्यया'' श सि० ॥ “ऊर्ध्वस्य 
परख शक्ता वायुषटतमार्गख्पा रडतौ मद्ापरिधिप्रमा- 

णा । अधःस्यथ्य वद्य कल्ला अल्माऽल्यपरिधिपरा | 

चो निच्यार्य । लघकच्चाणां सद्धाकच्तान्तगैतत्वेन 

महाकच्ताणां चात्तमतनघकल्तात्मनोध्वां व ःस्थयो्मदल्य 

परिथिक्ञे के र 
मङ्"त छृत्तपरघौ इादशराशिभागानां समत्वोनाक्ुने 

भागा एकशभागप्रदेश्ा महत्या क्ष्या कत्वा महान्तो 

अन्यये क्रखद््पादुपपरेः | एवः 

अह्स्यलााकाः, लघनि ते तद्हने तथा भागा अ्रदखया 

कच्चवा शल्वाल्या अस्मस्यलात्मकाः | मे सौ केकभागप्रमाण- 
मधिकारूं न सन चक्रांशमूर्यं ुपपत्तेरिति तात्मयेम् । 
अयोध्वौधःक्रमेण सहृमगणभोगक्रीलयोमहदल्पत्वमा ह '* 
र° ना* ("काशेनाल्छेन भगं भनक्त ऽलभ््रमाचितः | 
ग्रहः कालेन मता मण्डले महति स्वमन्" द° सिर | 

“खल्लश्वभणा धितः | अतस" भ्जमणं परिषिभानः यद्याः 
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सालूभ्चमणाऽतास्यश््ता | तत्स्थो यद्ोऽल्मेन सभयेन 

भगणं हाद्शराशवात्रकः मक्त $तिक्रमते | भद्ति 

मण्डले ऊध्वं स्यकल्तायामित्यथः । भ्चमन् गच्छत् महता 

वच्छमाणयो- 

अधथातएवोध्वां वः क्रमेण यहयो- 

बह्धना समयेन द्वाद राशीन् भृङ 

ज गनिरभिद्नत्वात् । 

म गण! स्तुल्यकालेऽखा बहो भवन्तोति से द्ाहर णमा" 

र°्ना०' ' स्वल्मयाऽतो बड्धत् मुङक् भगान् शोतदोभितिः। 

मड्त्या कलतया गच्छन् ततः स्वल्पं शनेच्चरः” र" सि. । 

स्वस्छप्रमाणया कच्तया | तुकाराद्तिक्रामंखन्द्रो बह्धप्रषा- 

खान् भगणान् बह्धवार' हादश राशोनिल्यधेः| भृङक्त । 

मह्ाप्रभाणया कच्चया गच्छन् शनिस्ततञन्द्रात् खूल्प भग- 

शमस्पपमाणान् गणान् जात्यभिप्रायेखे कवचनम् | रलम 

बार हाद राशोन् भुङ्क्त | अतएव शनेखर इ्युत्नम् 
ख्य ""सहकक्ताः किम त्ाः''इति प्द्खोत्तर' विवः 

प्रथम नच्लल्ाणां कच्तामानमाह” रना० “*भवेङ्धकन्ता 

तिभ्मांरोश्वं मणं षच्िदिाडितम् । सभैपरिष्टाट्भमति 

यो जनेस्तौ भमख्डलस्'' ०"स° | सखये भ्वमणं द-्ा - 
परिधिमानः योजन त्रकम् ` 'सखखारछेकद्ठराखवाः'" 

दूति वद््यमाखं ६३३१५०५ ष्टा युशितिः २५९८६००९ 

सब्नत्तलाणां कच्चा नच्तत्राचिशितगोलण्य मध्यत्तं खात् । 

नैतच वच्ासिनेय्षजनैर्ममर्ड लं नक्तत्राध्िशितगोलमध्यषटत्त' 

स्गोपरि्टदन्दरादिसप्नधद्ेभ्य उपरि दूर भ्वमति भगो- 

लाद्भितः पर्जश्िभति । आले पपत्तिः | नत्तत्रीणां गत्य 

भावाच्छनेरष्यत्य ध्वं" नच्ल्मण्डलं तत्र यदि खयगत्या 

षटर्यकल्ता तदा नच्त्गत्यभावेऽप्य ककन्तागतिकरल्यनयानु- 

पातान्यथानुपपन्तितया ˆ'कलप्यो हरो खूपमहाररागेः'" 

इतीच्ादमे फलद पेन्वितत्वःहवस्तालुपातो लाचवात् 

सटर्यगतिः पटटिकलाजिता च भगला छता | नन्लनगते- 

रभायाद्धंति घटितडितभिन्य्, पप्द्वम् । कथ सहक- 

सां मानन्नानायेमाक्ाशकच्चामानसम् “शयितो तत्कर 
ब्याश्निः'' इति प्रञ्रख्योत्तरमाह रगना°कलरगोक्तः चन्द्रभ- 

गणा गुणितः: शञ्चिकच्चया। आाकाश्वन्लासान्तया 

करव्यद्निन्तया रवेः" ख, सि० | “कलसो क्तशछन्द्रभगणाः 

ते डद्हगुख्िताः कलप स्य्.गग्यादयः'' ष्का 

र्गत्न्द्र गव्याः ` ५७७१११२६, रुहख्लगुच्धिताः 

५७७५१२२९०००.कलपच्न्दर ग्ट” रत्यथैः। इन्दरकक्चया 

“स्तनयान्धिदिद् हना "दति १२४००, वच्छमाणया रुचित 

तमिताकाशदख कच्चा १८७१३०८०८६ ४००००००१ परिधि- 
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ष्पा न्नेया | धौमतेनि गेषः} नन्वनन्ताकाशसख कथः 

प रधिरियन आड । करव्या्निरिति | श्र्स्य किरण- 

प्रचारस्तयाक।शकन्लापरिभित इन्य्थैः। तथाच यहेशा- 

वच्छेदेन स्यकिरणप्रचारस्तदरावच्छिद्राकाथगोलख 

ब्रह्मा डकराङ्न्तर्गतस्य परिधिमानं सम्भवये वेति भावः। 

्ल्नोपपल्तिः | समनन्तरतेव यद्धगणभन्ता खञता तस्य 

का श्चादिय् क्तो भंगणक्न्तावाता खङक्ता शिडधा| अत 

खन्द्रभग्क्त्तयोर्वातः खक्च्तीतल्य एवेति दिक । थ 

सडाणां कच्लानयनं योजनमगन्यानयनं चाह?'र०ना*““सैव 

यत्कल्यभगसैमक्ता तद्भ्चमण्ं भवेत् | कृवासरिंभज्याङ्गः 

सर्वेभां प्राग्गतिः टता” ख.सि° । ५साकंकरव्याप्रि- 

दटपाकाशक्च्ा यत्कल पमगनेयेख् कलपमगणभेक्ता फलं 

तख कच्चा भेत् | एवकारो निञ्चया्थे | खक्क्ता 

कलपरविसावनेभक्ता प्राप्न फलं स्वषासुक्तभगगणसम्ब- 

न्विनां खद्धादोनानद्धो दिवस्ख दिनरुम्बन्विनीत्ययं; | 

परास् सति जनास्मिन्ना कथिता । अलोपः | कन्प- 

भग गाकच्टाव (तच् काक्वा कल्पभगणभक्ता कच्चा 

स्यादेव । कलप्रे खकन्ताभितयोजनानि पहः कं रूतोति 

यदि कल्परदिसाउन दनेराकाशकन्ताजितयेजनानि तदे- 

करपिसावनदिेन कान चनुपातेन पूवगतिर्गोजनात्सिका 

प्यहं ठन्येच्पपञ्चस् | अथ येोजनात्मकूगतेः कलात्यः 

कगतं स्वोयामाद्धःरग्नान्भुक्तियेजनजा सद्या रेन्द्रो- 

भ्व भयसङ्णा । खकक्चप्रातु खा त्च तिष्वाप्रा गति- 

लिग्नि काः" नूनसिर । *गतग्रजनेन्पन्ना या स्या चन्द्रश्च 

भ्वनणसङ््या कन्तया ३२४०००, शुखिता खक्च्तयाप्राभि- 

मतपहश्य क्चवाभक्ता खा फनद्परा तिय्याप्रः पञ्च 

दशमन्ता | ठकारात् फलं तस्ाभिमतय्रद्ख गतिकला 

भवन्ति | अत्नोपप्रत्तिः। यदि कच्चा जनेशचक २१६००, 

कलास्तदा गतियाज्नेः का इत्यनुपातिन गतिकलाः । 

तत्रापि चन्द्रकला ६३२४०००, 'पद्दशभक्ताञ्चकुकला 

२१६०० इति चककनाष्डच्छ्पं ्टतभिल्यु पन्नम् | अथ 

करिमत्मेधा इति प्रच्रद्योत्तरमाह र ना० ^कक्ताः भूकणे- 

गुशिता सह्हीभण्डलभाजितः। ततक्ग्णा भूभिकर्यना 

खदौच्चय सः दलीशताः” सृ०नि° | “खह्धाणां योाज- 

नास्मिक्ा कल्च। भूकंन “योजनानि शतान्यष्ट भका 

दिरुण्ानि च. "दय व्यासेन घोडशञतेः(स्य लेन)ुस्थिता 
भपरिधिना (५०२३,१४८२५, ख्य लेन) तद् -गतेन भक्ता 

फलं तथ्या: कचाया; क्ण व्यासा भर्वन्ति। एते भरव्यासेन 

खगो 

छना अर्ताः सनः खम्टद्णोनव्याससम्बन्विप्रङौड' 
सडस्योञ्धता भूषेः सकाशाङ्खवति । आअलोपपत्तिः | यदि 

भूपरिशिना भूव्यासस्तदा कन्तायोजनेः क इन्यनुपातेन 

 कक्ताव्यासास्ते ऽधिताः कल्ाव्यसाधं भगभकक्तापरिधि- 

परदेथान्तरालक््प' भष्ष्टात् तदन्तरन्तानायं भृब्यासार्धेन 

दीन" भष्टात् कलोच्धय' तत्र कचाव्यासा मव्यासोना 

चऋ^भेताः कता उभयथा समत्वात् | कच्तौञधयमेव 

यदौ सहृख तत्राधिष्ठानादिति | एनेन सिङ्यद्ौ - 
श भ्यः परस्यरान्रन्नानं सुगममिति श्रीपति वाक्ये 

(तन्छान' वच्छमाण स्पष्टम्) किमन्तरा इति प्रञ्रस्ोत्तर' 

खतः सिद्धमेवेति दिक् । अये ध्वं करमेण सिद्धाः कचा विदुः 

प्रथम चन्द्र्य कच्ता बुधशोवोच्धर स्तां चाह |“खतरयास्धि- 

िदचख्नाः कच्चा तु हिमदीधितेः तथो षखाङ्खदि- 

विकङतच्न्येन्द्उस्ततः” ख्° सि०। “चन्दर कचा सड्स- 

चुःखतसद्धरामाः२२४००० । तुज्ञारादागमप्रामाग्येनाङ्गी- 

कायां | अन्ययन्योन्याच्रयापरेस्ततचन्द्रादूध्वे बुधो 

घोञ्चग्य कच्चा नवस्खदन्तवेद् दश :१०४३२०६ | यदापि बुध- 

शो बोदधमाकाशे प्रत्त नेति तत्क्तोक्रिरयुक्ता तथाप 

बुधशोषोद्धः गणानीतक्च्तायां गन्नुरोघेन चन्द्रे ध्वंगायां 

बुधो भ्वनति। पूवं" खयंरुक्रन्दुजेन्दवः" इति ब्रसोक्तः । 

अन्यथा भगसोक्यारेकक्तायां रभ्विधशकरोःामवस्व्तौ 

मण्डलभङ्ापत्तेरि(ति हचना्धसक्ता | आथ शकशीषोः 

च्य कक्तां यवु धग्युक्राष्यामभिच्नां कन्तां चार" रण्नार 

“कशीवख सप्राद्विरसच्धिरसण्डयमाः | ततोऽ , 

बवश्ुक्राणां ख्व राशवाः" ० सि । ^त,ध्व 

एकगोषोच्धख कक्ताऽ्वाद्रयङ्गवेदष्ट रसपच्छाः२६ ६४६७७ 

श्क्ावस्यानसृचनाथखक्ता | तनक्द्रर्व' शयेन काणां 

भगरेक्याद्भिच्ता कच्च सखखपञ्चभेवाब्चयः४३३१५००| य~ 

द्यपि बुधशुक्षयोः सूदय चःरत्वात् केवलं सू्यबक्लो वक्त चिता 

तथापि यदि एतया कच्चयैको भगश्णस्तद्। इ एप चिस! वन - 

दिनैः सखदक्तामितयोजनानि तदर्मखेन कान्गोलयन्पा- ` 

तागतयोजनेैः क ूत्यचुप।तैन रु्यबुधगाामभिडत्व- 

सिये बुधशुकयोर्यु क्रा ऋन्यथा समत्वयुपपन रिति । 

ऋय भौम कक्वां चन्द्रमन्टोदधस्य क्तं चा" र° ना. 

“कुजस्य इ्गन्यादष्ड देकर जङ्गमाः । न्द्रोशचस्य 

छंलाटाच्विवद्चदिलवटउङ्यः'' स्“ सिऽ | “भौमस्य | 

अपिशब्दात् सूयाष्वं कत्ता नवसनपषडिन्द्रसपौः 

८१४६८०९ । चन्द्रमन्दोञ्च्य कचा देदादिवेदसपपचचः 
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राषनागरामाः ३८३२८४८४ | दयमव्याज्ञाशेन दण्या 

तथापि गतयोजनेचन्द्रो न्तानायोक्रा । अथ गुरराद्लोः 

केह, र०ना०। “कततुं खनि पञ्चाद्वियणेन्दुविषया युरोः। 

स्वमा नो्वदट्तकां्टद्िभेनायेखकुञ्जराः" ० सि° । ““बद्- 

श्पतेर्भैभाडन्द्र द्ादोध्वं' कच्ता येदाङ्सनिपर्स्वरराम 

चन्द्रशराः ५१२७५७६४ । राहोः कच्ता वेद् ङ्गगजयम- 

सप्रपञ्चागोतयः ८०५७२८६४ । इयमदशवर राद्यो- 

्गतियेजनेन्तानारथक्ता | अनापिं पातस्य चक्रश्युडतमव- 

धेयम् ॥ खथ शनेः कन्तां नच्तनाधिषितनृतगोलमध्यकचतां 

चाह रण्ना.। “पञ्चबाणाचचिनागतु रसाद्रयकाँः यनेस्ततः| 

भागां रविद्छन्न्या हवड्रन्धु.शराश्विनः'' ° ° । “ततो 

इृहस्यतेराहोर्वोध्व शनेः कच्ता पद्चपङ्दयषटष्ट - 

रससप्राकांः {२७६६८२५५ । नच्चत्राणां गोल- 

मध्ये कत्ता शनेदध्वं दादशनवशताटनवतितच्वानि 

२५९८६ ००१२ । यद्य प “भवेद्धज तौच शे भ्व मणं 
अटिताडितम् 'इन्यनेनोक्तं भक्च्चाया दादगानरितत्वादयु- 

त्त्व" तथापि “दैव यत्क्भगसेः"” इत्यनेन दख्र्यकन्ताया 

खक्तया इादघाधोऽवयवस्य निबन्धने त्यागेऽपि भक्च्धः 

भगवता न्टह्णीतत्वाददोषः | एतेनाधोऽवयवाधैनयन- 

स्वन त्यामोऽधभ्यधिकत्वे नोध्वं मेकाधिकखहणं कच्तानि- 

बन्धेन कृतनि त चितम् | नतु चन्द्रक्चाया आआगम- 

प्रामाप्ये नाङ्गोकारे सर्वैकल्ल।णामागमप्रामाययापनत्या “सै 

यत्कस्सभगपेभेक्ता तदुभ्वृभणं भवेत्" इति कच्ानयनः 

ग्यथेम् । यन्ययात्ताशकच्चान्नानासम्परवापत्ते रित्यत छाका- 

शकने गमग्रामायये नाङ्कगीा्यैति बसन्ततिलकेनाह” 

र" ना० | "खव्योमद्धयख्लसागरधट कनागव्योमाट- 

न्यवमद्ध्पनगा्ट चन्द्राः । ब्रह्माण्डम्, टपटरिभ्रनखां 

सभन्ताद्भ्यतटे दिनकरद्य करप्रसारः” ° ज्रि" ॥ 

१८७१२०८०८६ ४०००००० भितयोजनानि” र°्ना । 

क्तानां योजनमानमेदेऽहुपद्' वच्यमाणद्य सिश्शि. 

वाक्यश सृच्छत्याद्रिरोधः)। खगोले खगश््यादीनां 

स्यानटेशमाड यथा 

“'अशोनिभागे्या्यायामगस्यो भिथुनान्तगः | चिथ च 

भिधनख्ांभे मगव्याधो व्यवद्ितः| चिक्चपो दृच्छिष्य 

भागेः खायोवेः स्वाद्पक्रमात् । छतमुग्ब्रह्महृदवौ 

दृष दाविशभागगौ | अदटाभिस्त्रिशता चैव विकिप्रा- 

ब्तरोतो। गोलं ब्धा परीत पिक्चपं ध्रूवकः 

स्फ.टस्'” ° सि° '“स्वकोयात् क्रान्निविभागस्यानात् 

खगो 

(*४)दक्विषरूमशोत्व स स्तारात्रकोऽगश्यो भिथुनान्तगः 

कका द्भागे स्थितः । स्गद्टन चलस्य राशिन्नयं (€.) 

भ्रयकः | दकछिखविक्लेपोऽशीतिरिन्यधेः | रूगव्यधो 

रूब्धको सिथरा वि 'शतभागे (रू) स्थितः । चकारः 

समये । लुब्धर्नच्तनस्ड रातिः मिंर्तिभागा ध,वकृ 

पत्यै; | दक्छिणस्यां चत्वारिंशता भागैः परिभितस्तस्य 

च क्रान्ति्टचस्थानाधिच्चपः । इषराश्नो वद्किनद्धद्दयौ 

हारतिंशभागे स्थितौ (५>) व ङ्धिजद्दृद यनक नयो विंश त- 

भागाविकेकराशिधर, वकः । तो वद्धिव्द्र्दयौ । खष्टा- 

भिख्िग्ता | चकारः क्रमाय | खकारो न्छ,ना- 

धिकव्यग्छद्। धः) उन्तरेणोत्तर्ाभित्यथः | वि्िप्नौ 

िक्तेपवन्तौ | वद्ध बिक्तेपोऽटमाग उत्तरः । ब्द्ध्दय- 
खोत्तरो विचचेऽ्ड्ति द्यः । नन्वेते भ वाश्लिपाच 

क।लक्रमेशं “नयता ऋन्यिता ग्त्यत चा `गोल- 

भिति। गोल वच्छमाणं बहा वश्चशलाकादिभिर्निवध्य 

स्फ्.ट' विन्नेप' कऋरान्तिसंस्कारयोग्यः भ्, वार्भिरखं भ वक 

ष्यः, टमायनटकर्रु्धतः परोच्ेत | स्लस्ठकाले टगगो- 

चरसिद्धमङ्खोृरुत । तथा च क्रानिसंस्कारयोग्यविक्ले- 

। पायनसंक्कतभ् वक्योरयनांशवश्चादस्थिरत्वाद् प सथेदानो- 

न्तनसमथातुरोधेन लाषपाथमायनटक्तेमसंख्छता भुवाः 

क्रान्निसंख्क रयोग्यदिक्चपाच्च नियता चख्क्ताः। काला- 

न्तरे गोनयन्त्रख बेधस्तु गोलबन्धोक्तविधिना मलयन्त्े 

कायः तत्र खगालम्टोपरि भगोलम्,यधारशत्तस्योपरि 

वि्यद्डत्तस् । तनन ययःक्र क्रान्तिटत्त' भगणांशाङ्किति' 

च्च बहा भ्, वयदिक्तोलयोः प्रोतभन्यद्धलं भवेघवनयम् ॥ 

तञ्च भगेणांशाद्धितः कायम् । ततस्तद् गोलयन्तरः सम्यग 

भरुगभिख्खयहिकु जलसमच्ितिजवलयं च यथा भवति 

तथा स्थिरः छत्वा रात्रौ गोलमध्यच्छिदरगतया बा 

रेषतीतारां विलोक्य क्रर.न्तिडिते मौनान्ताट्शकलान्तरित- 

पञ्चद्धागे रेवलीतारायां निवेशय मध्यगतयेव दद्या डिन्या- 

३५ न्त्रस्य. यो गनाग† विलोक्य तद्या उपरि तद धवलयं 

निवेशनम् । एषः क्ते स^त बेधवलयस्य क्रान्तिदटरस्य 

चयः सम्पातः स मोनान्ताद्यतो याव ङ्कर्ैस्तावन्तस्तश्च 

नन्तनख प्रूवांशा ज्ञेयाः । बेध्वलये तव सम्पात 

-योगत.रायाञ्च याचन्तोऽन्नर "3 शास्तादन्तस्तद्धय यि्पांया 

दक्षिणा उत्तरा वा बेद्याः । ख्य रोह्िटोशकटभेद्भा ह” 

रन्न" | "हषे पप्रदथे भगे यद्य यस्यो ऽशक्हयात् | ̀ 

किचिप ऽभ्यधिको भिन्द्धाद्रोशिदिष्याःभ्कटं तु बः"ख.सि 
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“श्षराशतौ सप्रदये"ऽओे यख यदस भागदयाधिक्ो विन्ेपो 

दचिखः स दो रोहिण्याः कट शकटाकारसच्वेशं 

भिन्द्एत् । तन्ध्यगतो भभेदित्वर्थः | ठक्ताराद्सहवि- 

च्ेपो रोद्हिणोदिक्ेपादल्य इति विरेषार्थकः | निच्तेपख 

दक्षिणस्य रोह्हिणौषिचेषादधिकत्वे शकटाद्ख हिं चि ण- 

भागे खख स्ितत्वे न॒तद्धं दकत्वाभावात् | अत्म शक- 

टायिमनचत्रख व एकराथिः सप्रदशांशा४७। दिणः 

शरो भागदयमिति वेधसिद्धा सरटा बुक्तिः'' र०्ना°। 

अथ ब्रह्मसजन्तकनचलावस्यानमा ह् । 

^मपूैख्यां ब्रह्महृदयाद थकेः पञ्चभिः स्थितः । प्रजापति- 

छ ्रान्तेऽसौ सौम्य ऽटति' यदं यसेः" ० सि० । “नद्ध 
इृदयस्यानात् पू्ैभागे पञ्चभिरभैः प्रजापतिखारामको 

'जद्धा क्रान्तिवत्ते खितः | कुबेत्यत आह | इषान्त 

दति | उषान्तजिकटे । रखकर पिः शद्र्विंशत्य या ५७ ब्र्भ- 
भर.वक इत्यथः: । अस्य दि पभाह | साविति | 

ब्रह्मा उत्तर द्यामष्टनि 'थद्धामैः खितः । अटनिंशद्धाया 

ख्य विच्छ इत्यथ :» र० ना० । “अपां बह्मरतु चिला- 

यान्ते "ऽये पञ्चभिः टङत्किद्खिदतो भानैरापः 

बड़ भियो त्तरे" ° सि) ८““चविन्रायाः सकाथादयां- 

बल्छसञान्तकस्ता राकः पञ्चभिभ †मैरत्तर सधां स्थितः | प्रथ- 

मतकारचिल्ाध्,ववल्यभर वकारं कः । 

ल्ाविन्ले पद्य दच्िणभागद्यात्मकत्वादपप्वव्धविच्वोप उन्तर- 

च्लिभाग इति स्फाटाथेकः | अतोऽपांवद्यात् किञ्चिद्- 
लष्प तरे इ इत् स्थ लतारात्मक ापसजन्नकः | तथाऽ- 

पौवत्धात् षड भिरथेरत्रस्छां र्वि तसिलराभुवक शैवापख 
खनत्तरो नवांशः” रना०। । 

-ताराखष्छपादिकम् अनले षाशब्ट् ४६९. ए दर्भित" तेषां 

्र.वकविक्ेपद्छपशरयोरानयनविघा ्सिन्दथिता यथा | 

“प्रोच्यन्ते शलिद्धिका भानां खमोगाऽथय दथाहतः। 

भवन््यतोतधिष्ण्रान भोगलिप्रा युता भवाः" ख" सि 

५मानामश्विन्यादिनस्षत्रणाखत्तराषाठाभिलिच्छरवधनि- 
-छविजिताना लिका भोगसजन्नाः कलाः प्रोच्यन्ते 
 -अमर्नन्तरमेव कथ्यन्ते |] अथादन्तर' खभोगः स्ताभाटन- 

" चेवभोगः कलाककेा वच्छमाष्या दशभिदयं खितः कार्यः |. 

` तत्र॒ सखाभीरटनक्चैवगतनचत्राणामश्विन्यादीनां भोग- 

किप्राः, भभेगेऽुटशतौ लिप्ना शय क्ता्टयतकलाः प्रत्येकं 

श्युताः। चश्चिन्याद्यतो तनक्तब्नसङःख्छायुि तकलाटशतं 

चुतभिवय्यैः | भूवा नच्चलाणां भवन्ति" चथ प्रति- 
+ 

६०७ 

 रन्ना° | "अर्थवा; 

` अष्टा अन्धयेष्टागा अङ्कगागा मनवस्तथा । कतेष्वेा 

दितीयदकारचि 

न्नःता नच्चलरभेागलिप्रा रउत्तराघाढाभिजिच्छरवणधनि- 

छाव्यतिरिक्गानां तेषां भ्, वकान्नलत्रशरं चार स्लोकेरा इ" 

स्ून्यलताः पञ्चषष्टिनेगेषवः । 

सुगरसाः छन्यवाणा वियद्रसाः । खनेदाः सागरमगा 
गजागाः सागरतंवः । मनवेशय रसा मेदा ेश्वमाप्या- 
धेभागगम् | वऋष्बख वाभि जितृप्रान्ते वैचवान्ते चवण 

स्थितिः । त्िचठःपादयेः सन्धौ श्रविष्टा अरवणद्य तु । 
सखभेगते7 वियन्नागाः षट्तियमलाश्चिनः । रज्धद्यः 
क्रमादेषां प्किगः सखापदक्रनात् | दिङःलासविषयः 

सौम्य याम्ये पञ्च दिया नव) सौम्ये रसाः खं यास्येऽ- 

गाः सौम्ये खार्कास्तरयेादथ । दशिखे रद्यमलाः सप्र 

निंशदथेत्तरे । याम्य ऽध्यभल्िककता नवसाभेशरेघवः । 

सन्तरां तथा षरिच्ि'त् षट लिंशदेव हि । दक्चिणे 

स्व्भागस्तु चदु वैथतिरुत्तर | भागाः षड्विंशतिः खं | 

च द्तादीनां यथाक्रमम्'' सू सि०। ““अच्चिन्यादि- 

नचव्ाणां क्रमाङ्ोगा णते । तन्राश्धिन्वाम् अषचत्वा- 

रित् कलाः भरण्याच्त्वारिंशत् । लत्तिकायाः कलाः 

पद्चष्टिः | रोष्िण्याः सप्रपञ्चाशत् कलाः । इसटगथिर- 

खोऽटपञ्चाशत् | श्ाद्रंयाञ्त्वारः | अलाश्चय इत्यब 

शेऽब्धया गेाम्नय इति वा पाठस्लयुक्तः शाकल्य 

संह्िताविरोधात् “सौरोक्तरद्भयां शास्त्र द्येाऽगा- 

व्यः कलाः इति नादान दथकलानपञ्चटश- - 

भागा सिथने खवैजनाभिमतभ् वको दथकलोनपञ्चदथ- 

भागाः पवेताभिमतभ्वकञ्च निरस्तः | पनवैसोरषटसं- 

प्तिः । ष्य ष्ट. सप्ततिः । ऋन्ते प्रायाचत् य । 

कथेति अन्द् पूर्णाम् । मषायाचत् पञ्चाशत् । पूवं - 
फालगन्यायतःविः। उत्तरफालयुन्याः प्रञ्चाशत् । 

ससख णटिः | विल्लायाश्चत्वःरियत् | खात्याः चतुः- 

सप्रतिः | विशाखाया अषसप्रतिः | अनुराधायञ्चठः- 

षटि: | च्चं्ाया्दर्देथ | शच्यनन्तर मूलस षट । 

पूर्वाघाद़्ायाञ्चत्वारः | उन्तराघाढाया भ्.वकमाह | 

वैश्वमिति | उत्तराघाड़ादयोगतारानच्चलम् । आष्यार्भै- 

भोगगम् | व्याप्यस्य पूवाँप्राढानच्षलस्धाषेभोगः घन्, 

रारेविंशतिमागसत्र सित" न्नेयम् | अष्टौ राशयो 

विंशतिभागा उन्तराषादायाभ्.वः इत्यः । तिन पूवी- 

घाढ्ायोगतारायाः शकाथादनत्तराषाडायोगतारा विंशति- 

कलोनसप्रमागान्तरिता ] तेन पू षाद्ापुवकोऽ्टराश्य- 
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तुरण भागा विंशतिकलोनसप्रभागेयुःत उन्तराषाढाया 

रुला रित्कजाधिकोक्तप्व इति ` वेतो क्ञमपरास्तम् 

अद्भुसिद्धातविरोधाव् । खमि जिद् वकमा | चाप्य 

ष्येति । परवाप्रादाया खवक्षाने धनूरायेविंतिकलोन- 

सप्रविं्तिभागेऽभिजिद्योगतारा न्नेया। चत्वारिंशत्- 
कलाधिकष्डबिशतिभागाधिका ष्टौ राशयोऽभिजितो 

धव इत्यधः | रवकारोऽन्ययेगव्यवष्छो द्ाथेः | तेन 

संह्ितासम्त' चरवखपञ्चुटष्गस्यानः विंशतिविकलायुत- 

तयोदश्कलायुतचतुदेशभागादिकनवराश्यो निरस्तम् | 

पय धरुवकमाह | वेचचान्त इति। छत्तराशाद्ाया 

अवराने वकयेागतारायाः स्यान सेयम् ¦ नय राशयो 

दश भागाः चपणर वक इत्यधेः | धनिष्टाया भ.वक- 

माह | वरिचतुःपादयोरिति। चरवणस्य ठतीयचतुधे- 

चरणयोः क्रनेणान्तादिसन्धौ सकररागेिंशतिभागे च्र- 

गा धनिदा न्तेया | नव राशये विंगतिभागा धनि 

भर.व इत्यथैः ठकारात् चेतरानगेतधनिषठास्यानं कम्पय 

विशतिकलानसप्नभागा निरस्तम् | शतताराया भोग 

माह | स्वभोगत इति । धनिष्ाभोगात् कुम्भ विंश 

तिकलेोनसप्रभागावेरिल्यधैः | शततारावा श्यश्ौति- 

भागः । अतः प्राग्बडुभूव इति ज्ञापनाथे' स्लभोगत 
ष्र्, ्म् | शततारायाः स्थानः शततारकध्व रति 

पयवसच्म् | चदावगिष्टनच्चताणां भोगानाह । षट 

कतिर्ति। प्रूवंभाद्रषदायाः षट लित् कला भोगः । 

खउन्लरभादरप्दाया हाविंशतिः । रेवत्या एकोनाशीतिः | 

श्रथ प्रवक्रानयन' यथा | च्रच्िन्या भौगः। ४८ । दश 

रितः । ४८० | तीतनच्ला भावाद्धो गवेाजनाभावः । 

भरतोऽचिन्धाः फलाका भ्रुवः ४८० । राश्छाद्यस्तु ०।८। 

भरगया भोगैः | * । दयाहतः | ४०० । च्चतीतनत्तत्- 

सैकतयाद्ड्शतयुतेा भररयाः परिभाषया राश्याद्यो वः 

| °| २० | एषमाद्राभोगः। £| दशाहतः | ४०। 

ष््रतोतगक्नवाणां पञ्चुतया पञ्चगुखिताच्शतेन | ४०.० | 

तु;ःषद्हस्ताक्रकन युतः कलाद्यो भूयः । ४०४० | 

राश््रादस्नु | २। ७ २० एवं पूवाँपाद़ावा दशप्ुणितो 

भोगः | ४* | एकोनविंशतिगयुशिताषटशतेन | १५२०० | 

युतः परिभाष्या राश््ाद्योभर्वः। ८। १४ | शतत- 

रत्या दथगुितो भोगः | ८०० | ब्रयोविंशतिगुशिता- 

इगतिन | !€३०० । दुतञ्तुषिंथतियुखिताट गतद्हपो । 

१९२०० । जातो श्रवो राण्चाद्यः | १० । ९० ! पूष भा- 

खुर 

द्रपदादा द्श्युणितो भोगः । ६६० | चहर्विंशतिदुशि- 

तार्शतेन | १६२०. । बतो | १६५६० । जातो घ्रूबो 

राश्याद्यः | १०। २६ । उत्तराषाढ्ाभिशिच्छररयधनणि- 

ष्ानां सभो गस्यानान् पञ्चात् स्थितलयेनोक्र सीत्यसम्भवाञ्जि- 

न्नरीव्याभ्नूवका उक्ताः खादिस्यानाद्योगत।रा यदन्तर- 

कलाभिस्यितास्ता लाववाहशापवर्तिता भोगदञश्चा 

उक्ताः| तथा च ब्र्मसिद्धान्े “वौ विंधतिरर्घोन 

गलान्निव्यं पैखेघवः | लितकाः सलिभागादधिरसाख्- 

दाच शट््तन् ॥ नवाधा नवद्या जभदन्द्राः चरमा 

णम्: | खात्यदिः खष्टदिर्गऽतिष्टतिगिश्राञ्रिनख्था | 

चेदारतिर्गदग् चस्ताः कब्िहस्ता युगायेदक् । स्ोत्- 

शतिस्त्र यहोनाश्वरसचस्ताः खरलिद्क | खगोऽ- 

शिनः खदन्ताः षडदन्ताः रैलगुस्णाग्नयः | सेषाद्यश्चना- 

दिभधष्यांाः षडगोनाः स्ण्डरुणा" ॥ ति। श्रय 

नशल्राणां विक्षेपभागानाङ् धेषाभिति। रजनभ व- 

कसम्बधिनामञ्धिन्यादिन्षल्वाख्वां यथाक्रमं क्रमाबि- 

त्ययः | स्वात् स्टकषगेयापक्रमात् क्रान्त्यश्रात् क्रान्ति 

स्यक्ुवकस्वागादित्य्यः। विष्ठेपा प्िपभागा दखिष्णा 

न्तरा वा भवन्ति| तत्लौत्तरददिशवश्िन्यादिल्रयाष्णं 

दिशासष्याः क्रमेण दश हादथ पञ्चे्यथेः। दचिण- 

दिशि रोह्िपयादित्रयाण्णां पञ्चदश नव । उत्तरख्छां एन- 

वैसोः षडभागाः । इष्यस्य खं रिचे पाभावः। खन पञ्चमा- 

च्षरश्य णुरत्वेन खन्टोभक्गः प्यार्पात्वाञ्ज दोषः | दचिणद्या- 

मह्ञेषायाः शप्र | छत्तरद्ां भवादिशयाणां शून्यः 

हाद त्रयोदश । दक्षिणस्यां इस्त श्िल्रयोरक दश हो | 

अनन्तर स्वात्य। उत्तरदिशि सप्रलि'शत् । दज्िष्यस्छा 

विभाखादीना प्स्यां सापकः लयं चत्वारः | नव साभ 

पञ्च पञ्च क्रमेण उस्षरदिशि तथा विक्तेपभागा च्यभि- 

जनितः ष्टिः श्चव्णरय विंशत् | धनिष्टायाः षट 

लि'शव् । एवकारो न्य, नाधिकव्ययच्छेदाथेः | चकारः 

पूरणाथः | दल्तिणख्ां तुकारस्तथा | अर्धभागः शत- 

तारायाः | तुकारश्तथा। छन्तरद्यां पूठभाङ्ूपद(- 

याख्तुवि'शतिः। तस्यामेव दिशि भागा विेपमागा 

चत्तरभाद्रपदायाः षडविशरतिः। रेवत्या विचचेप्ाभाषः। 

कारः पूरणार्थः'' र° मा | खल स्षटत्वात् 

च्यनेकेषां न्ता भू यकान दथिताः। सि*शि- 

प्रमिताच्लरायां त॒ यथाक्रमं सरवेमांखष्हपतो भ,वका 

दर्थिता यया 
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सि°चि°खद्हफच्ता खन्यविधा उक्ता यथा 

५सार्घाद्धिगोमलुखराच्िभिताकंकन्ता ४९११४ ९७१२ 

चान्द्री सश्लयुख्िता जिनरामसंख्या १२४०००। भे ष्वि- 

भाङ्गजजङ्गञ्चरमोऽश्चपश्चाः २५८८८९६ ८५० कशां ग्टणन्ति 

गणका भगणद्य चेमास्?” सिश्थि° | शेषाणां पडाणां 

कल्ताप्रमाणानि चरपतिनान्यधोक्रानि यथा "अष्टय्ङ्पण्म 

गजाः ८१४६९१६ चितिनन्द्नख न्ने शदन्शखेग्ट् भिता 

१०४३२११ चय शरेः | षप श्िनागयुगशेलगुखेन्ट्वाणाः 

११२७४८२१ खाश्न्यङ्गस.गररसोत्ढतयः२६६४६१०सितख, 

भघराद्धिमगनागरसतु च्छाधराश्चिशशिनः१२७६ ६८७८७] 

श्निकच्ता" रव्यादीनां मन्दोज्ञादिपरिधिमानद्धक्र सिन्शिर 

“मन्दोच्नो चपरि चिस्तिलवोनशक्र ११।४० भागा रवेजिन- 

कललोनरदा ३१।३६ हिमां शोः। खाश्ना ७° भुजङ्गदहना 
इ अमरा्रमवाच {१ पूरणेषवो ५० निगदिताः चिति- 

लादिक्ानास्'" वि °चि०।८द ह पहभृमणोप पच्य न्दो- 

ञ्नो चटन्तानि पूर्वैः कल्पितानि | तेषां प्रमाणान्येता- 

बन्तो भागाः। खतो पपन्तिः | सपडख्य यन्तवेघविधिना 

गरत् परमः फंकुखत् पद्यते तख च्या परमफलच्यान्य- 

फलच्ा चोच्यते । न्त्यफलंच्याठच्डय व्यासार्धेन यहत्त- 

खगो 

छत्द्यते तन्नौ चोद्धडत्तम् । तत्परि धिर राशिकेन | यदि 

लिज्याव्यासा्घै भांशाः ६० परिधिस्तद्ान्त्यफलच्या- 

एवमरकादोनां 

तिलवोनशक्रा इत्यादय उत्पद्यन्ते । अथ भौमादीनां 

चलपरिधीनाद् प्रसि° सौरागमेण खच्छात्वाच्रविरोधः । 

“रां चलाः ङंतजिनास्त्िलवेन होना २४१।४. 

व्यासा किमिति लब्धं परिधिभागाः। 

दन्तेन्दवो १३२ वठरसा ६८ वदवाणदस्ताः २५८ | 

पूर्णाच्छयो ४० ऽथ श्ययुजख त् मन्द्केन्द्रदोःशिद्िनी 

इियुर्िता त्रिययुष्येन १४१८ भक्ता । लब्धेन मन्द्परिधी 

रद्ितः श् टः द्यात् तच्छरौ वकेनद्रम् जमेव्यं थ वाणनिघ्नो। 

उन्तरस्धां सपर्भिस्यान' ऋषिशब्द् १४५२ ° दित 
देषां शतवत रेके$न्ललभोगस्तत्र प्रमाणं वराहसंड्हिता 

वाक्यं तल्लोक्तास् । भचक्रश्च हादशधा विभक्तमपि अञ्चि 
न्यादिभिः सप्रविंशटिमच्नात्मक' तत्र त्रिभि स्तिभिर्न्तत्रौ- 

नेव वीथयः दष्न्सं* उक्ता यथा ““नागगजैरावत- 

हषभगोलजरद्वख्छगाजद हनाख्याः । अञिन्याद्याः कौचित् 

लिभाः क्रसाद्वीययः कथिताः | नागा तु पवनयास्या 

नलानि पैतामहाच्तरिभाल्तिक्तः | गोदीथ्यासख्िन्यः पौष्ण" 
षे चापि भद्रपदे ॥ जरहव्यां वणात् विभ गाद्या 

लिभं च मेनादयम् । इस्त विशाखात्वाष्टा एयजेत्यषाढाहयं 

दहना ॥ तिखस्ि्तस्तासां क्रमादद्ङ्मध्ययाम्य- 

भागंस्थाः। ताामय् ्रमध्यदच्विखावस्वितेवोका ॥ 
बौधीमागौनपरे कथयन्ति यथा स्यिता भमागख | न्ष- 

राण वतारायाम्योत्तरमध्यमास्तहत् ॥ उत्तरमार्गो या- 

ग्यादि निगदितो मध्यमस्तु भाग्याद्यः । द्च्तणमार्गोऽषा- 

ढादि कैखिदेवं कता भार्गाः" ॥ 

भचक्रस्ययहाणां प्रागगतिभेद्कारणसक्त' ्डसि° यथा 

“पश्चाद. व्रजन्तो ऽतिजवाच्रचत्र : सततं दाः | जोयमा- 

नास्तु लम्बन्ते दल्यनेव सखवमागेगाः"॥ स्ह सि० |” 

“पञ्चादनन्तरं एन राटक्या पात् पश्चिम दिगभिरखं नचतर - 

स्तारकादिभिः स पडा: ग्यादयोऽतिज्ञवात् प्रव्वायु- 

सत्वरगतिवशात् सततं निरन्तर व्रजन्तो गच्छन्तः स्वमार्ग- 

गाः ज्कच्ताषटसस्या जीयमाना न्त्र : पराजिता नक्षत्रा 

शाम गमनात् | त एव लच्जयेव चरुभना इति तात्म- 

याथः | ठल्ं समम् । णवक्षाराद्धिकन्यु नष्ययच्छेद्ः । 

लभ्वन्ते स्वस्यानात् पूव्वं सखिन् लम्बायसाना भवन्ति| यथा 

लेच्जितः पञ्चाद्धवति नारे ¦ तुकार।द्धोऽधःकछाक्रमा- 

हरोषेन शन्यादिखहाणां चन्द्रान्तानां गुरूताप१चयः शनि- 
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रतिुरभू तस्तशमात् किञ्चिच्य.नो युरुर््ादपि भौम इत्यादि 

यथोत्तरम् | यद कच्चा महतौ तख गुरत्वाचिक्य' यख 

लघौ तस्य तद्रोभेन शुरूताद्छत्वलिति । एतदुक्त" भव त। 

जह्मणा प्रवहवायौ नच्चनाभिरितो सर्त गोलः स्थापित 

स्तदन्तग ताः खस्वाकाशमोलस्य 1: शन्यादयो न्ञल्राधिषित- 

मृत्तेगो लस्थक्रान्तिटत्तस्यरेवतोयोगतारासन्नर्ूपभेभादिप्ररेश- 

समसूनस्थाः स्यापि ताः । क्राान्तषटन्त' त॒ मेषतुलास्थाने- 

विषु वह, लग्न सस्पानात् लिभान्तरितक्रान्तिट्चप्रदेशौ सखा- 

सन्न विषवह, ्प्रदेशाभ्यां चतन धत्य थान्रेण दक्षिणोत्तरौ 

मकरककादिष्छपौ तदेवं दादशराथगात्मकं तं यह चारम्- 

तम् | विषवद्त त॒ भ्,वमध्यस्व निरकषदेशोपरिगम् |तत्र 

प्वहवायुना स्वावतेन मूर्त नशत्रगोलो ना्ञलषदिषटी- 

भिः परिवर्त्यते | तदन्तरम तवायुभिश्दाषघातेन वा खहा 

भ्वमन्तोऽपि नच्चबगोलस्थितक्ान्तिष्टत्तीयनेषा दिप्ररेयेन समं 

न गच्छन्ति वायूनां खद्सत्वात् तद्ावातखाप्यल्छत्वाद्दि- 

म्बानां शुरत्वाञ्च | अदस्ततख्यानाद्खडहाखां लम्बन 

दश्यते { अत एव नश्ल्लोदयकाले तेषां हितौयदिने 

नोदयः किन्तु खडो लभ्बितप्ररेथेन वायुना तदनन्तर - 

म् मागच्छतीयनन्तरद्यः | लम्बन' ठ न्यादीनां 

कन्तालुरोषेन गुरुष्वाहायूनां तह्वातानां वा कश्लानुरोधेन 

बह्नलप्वात् वल्य स् । यद्यपि वायोभ्रवादुरोभेन घत्वा- 

द्खहएवलम्बनः विषवह.न्ते भवितुरुचित" न क्रान्तिढत्त , 

तथा च वच्छनाणक्रान्त्यनुपपन्तिः क्रान्तिटच्स्यदादश- 

राशिभोगेन वच्छमाणानां भगणानामसुपप्तिञ्च | नथापि 

वाञुनावलभ्बितो महो विधुवनृमानेगोऽपि तदिषुवप्रदेथा- 

सतेक्रान्तिटत्तप्रदेयेन यहाकाशगोल एव ससम णा- 
ष्यत इति नानुपप्तिः। अत एव सवमा्ेगा दति 

छन्त ्तानुद्टतसखवाकाशगो लस्वकच्ामागेगता इत्थयंक- 

सक्तमिति सङ्भःपः | अत श्व यहाणां लोकै प्राग्गतितः 

सिद्धमित्याह” र्ना. | 

"भाग् गविष्वमतस्ते णां भगैः प्रत्यक गतिः। परिणा- 
हवथाङ्धन्ना तदशाद्भानि भुञ्जते ख.सि° | “यतो 

ऽकशम्बनादेव तेषां प्राणां प्राग्गतित्व' प्राच्यां दिधि 
गविर्येष्णं ते प्राग् गतयल्लद्धावः प्रागगतित्व' सिद्धम् | 
लम्बनस्तष्धपेय यहां पूर्वगतिरुपपन्ना लोदेः कारणा- 

नभिन्नः प्रत्यक्चावगततया तच्छक्तिजनिता कच्छितिल्य्ैः । 
खा ¡कयतोत्यत अह | भगव्ेरिति | वच्छमाणभग- 

शैः प्रह प्रतिदिन' गतिः प्रास्गमनष्धपा भगणानां 

# 
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यदि ग्य पपन्नत्वाद्गग णसस्ब न्धिवच्छमाणदिनैः सहं सावने- 

सं हभगणा लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन केव्यपाताजश्नया। 
नच खडहभगणानां तुल्य त्वाभावात् प्रतिदिन खहगति- 

्भिंच्नेति पूर्वैः लम्बनष््पा यहगतिरयुक्तोक्ता महलम्बन- 

स्याभिन्नत्वादित्यत आह प्ररिणाडहवशादटिति | परि- 

शाहः कच्चापरिधिस्तदशात् तदुरोधादिय' खहमति- 

्भिन्नाऽदल्या | अयमभिप्रायः | खद्ाणां लम्बन" 

दल्यप्रदेे न, परन्तु स्वसकच्चायां तत्ततप्रदेथे ठल्छे याः 

कलास्ता गतिकलास्तास्तु महति कच्चादन्तेऽश्पा लघु- 

कच्लाटत्ते बद्धः सर्वकक्तापरिधौनां चक्रकवाद्धितलात् 

भगखास्तु यतिवशादेव यसय कच्चाइत्तः महत् तन्ाश्पा 

यस्छ च ल॒ का्त्तं तद्य बहवस्तदुपपञ्चा गतिरपि 
तथेति न विरोधः | नन्वे कद्पगति' विहाय भिनच्नद्हपा 

गतिः कथमङ्कोलतेत्यत अह) तद्शादिति भिन्न 

गतिवशाद्भानि राशीन् नच्तत्राणि भुञ्जते यहा भञ्जनो- 

व्यथं: । तथा च ्रहराशगादिभोगन्नानारथ भियेव 

गतिरूपदुक्ता नेकष््पेति भावः | अथ भभोगे विषं 

वदन् वच्छमाणभगण्स्वद्धपमाह" रना० | ““शौघ्रगस्ता- 

न्यथालपेन काणेन भहताल्पगः | तषां ठ परिवर्तेन 

पौष्णान्ते भगणः शटतः'" श्धनसि° । ‹'अथशब्द्ः पूर्वक्त 

विजेषस्चकः शोषगतिखहस्तानि भान्यल्पेनः कालेन 

भृनक्तखगतिखं हो बह्धकालेन भुनक्ति ल्य राशादि- 

भोगो मन्द्शोषगतियहयोस्तुल्य कालेन न भवतोति 

विधार्थः | तेषां राशीनां परिवत्तन भ्वमखेन | ठका- 

राट्ख्रहादिगतिभोगजनितेन भगणः प्राज्न रक्तः । क्रा- 

न्तिश्ते दाद्थराशोनां स्वात् तद्भोगेन चक्रभोगसमा- 

प्र येत् स्थानमारभ्य चलितो यदहः एुनस्तत् स्यानमायाति 

स चक्रभोगः परिवक्ैखजन्नोऽपि हाद्शराशिभोगाद्धगण 

द्व्यर्थः | नलु क्रान्तिन्ते सर्वप्रदेगेभ्यः प{रिवततं चम्पवा- 

दल कः परिवत्तादिभूतः प्रदेश दात च पौष्णान्त 

षति | खृष्टवादौ ब्रह्मणा क्रान्तिषत्ते रेवतोयो गताराऽऽ- 

सन्नप्रदेथे सवेह यां निवेशितत्वात् तदवधितो ग्रहचल- 

नाञ्च पौष्णश्य रेवतीयोगताराया न्ते निकटे षश 

तथाच रेवतौयोगतारासन्नायिमस्यानमेवाद्यन्नावधि- 

भूतमिति भावः'' र^ना०। 

रूव्यादिसङाणां महायुगे भगणसानण्् कत* तन्नेव । 

“युगे ष्यं न्नगुकराण्यां खचदष्करदा्वाः । कुजा- 

ियुरुथीषाणा मगाः पूेयामिताम्"'खचि"। "सहा - 

क 
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जगे ४३२०००० वमनं स्यं बुधशुक्राय्यां खानां चदव्कमेक- 

श्यानादिख्हस्तस्यानान्त चतुः स्यान स्थितानि सून्यानि ततो- 

$बुतादिप्रयुतस्यानपग्ये न' दन्तसखद्रास्तथा च बुगे सौर 

बभे खि खाभ्व लाव्यद्धिरामवेदभितानि ४३२०००० भगणा 
हाद्धराभ्रिभोगााकषपरिवानां सह्या भवन्तीति पेषः । 

भौमगनिड इष्छतोनां यानि सोवि थोषद्धानि तेषाेत 

न्दता भगाः । चकारः सर् इवाथेकोऽतुसन्धे यः । अल 

कच्चाकरभेण्य चारक्रमेखवा गुरोः खलु मध्यगता भवतोति 

म तथोदेशः खतन््रश्च नियोगानहेत्वाहा | नन्वाक्राश 

एषां तिम्बाभावाद्यलम्बनासम्भञेन गव्यभावात् कथं भ- 

ग्वा उक्ताः इत्यत आह पू्वयायिन निति पूरव्वंगा- 

मिखाम् । तथा च तेषामद श्यद््पाणां पूत्वं ग 'तसद्धाबाद्ध- 

मखोक्तौ न ख(तः। एषां खद्पादिखेयस्तु खटा- 

धिक्रारे प्रतिष।द्यिष्वते। अथ चन्द्रभौमथोभंगणा- 

नाद? र० ना° । “न्दो रखाग्नितिलोपसप्नभधरमा 

खाः | दस्रतरवटरसाङाःचलोचनानि कुज तु" सू* 

खि° | “पूर्ैज्ञाकोक्तभगणा सत्यलास्िनज्ञोकेपष्यन्वे ति । 

भूषराःखप्रन ठ पर्वतस्य धराभिधानत्वारेकसप्रतिः 

लार्माः शरास्तया च चन्द्र भगणा: षडग्निदेवपच्चु- 

शप्रसप्रपञ्चमिताः५७७५३२२२६ भौ मख्य तुलाराद्ाकाशस्य- 

विम्बात्मज्गखेति पुनसक्तिभ्नमउार णाथ दन्ताटषड।छति- 

भिताः२५६८३२। खय बुधरशोवोड्धयुरयोभिगस्याना इ 'र०्ना०| 

“बुषशोषख शन्यतु ख।द्विवग्रङ्घनगेन्द्वः | इद्स्पतेः 

स्द्त्ता्िवरेदणड वद्धयस्तय!” सू*खि° । ““वुधशोष चखा 

हश्ट्पखय पूैगतेमेगखा; पटटिसप्रतिल् इलल्ष्िमिताः 

१७९१७०६० इहस्छतेस्तया बिम्बादाक्येति एनरक्तिभ्म- 

वारणाय नखदिवेदभडाममिताः ३२६४२२० । अय शुकर- 

ओोषोजचगन्या्भगणानाह" र ना० । “सितशोवृख 
षटसप्रदियमाञ्चिखभूवराः । शनेभु जङ्गट्पञ्चरसदेद्निशा- 

कराः” ससि । “शुक यौषोच्चसयादण्यङूपरख पूवे गते- 
भगाः ष्ट्सप्नलिदिदिखसप्न ७०२२३७३ एतेन भूधरा 
त्यश्च कसप्रतिरेकादश वार्थो निरस्तः! शवे धिम्बात्मक- 

स्धाटषट्पञ्चरदेन्द्रनिताः१४६५६८ अथ चन्द्रसोञ्चपातयो- 

गणान!” र° न° | “चन्द्रोञ्श्वानिनिद्यून्याश्चिवद्ठ- 

शर्पाणवा युगे | वामं पाव वस्वम्निवमाञ्धिशिखिद्- 

षखकाः'' सू. वि. । ““बन्द्रमन्दो्श्य पृथ्व गतेरदग्यद््पल 
भगणा नहा युगे राननखाष्ट)टयेदनिताः ४८८२०३२ । 

धावद चन्द्रष्ड्छद्य सत्रिद्धितवावद्रपातश्यादग्- 

१०५ बान भाग दे 

{ २४२७ ] 

६०८ 

खगो 

ष्ट्पखय वामं परञितगया हाद्शराशिभोगातश्चपरि- 

शत्तद्पभगणा भद्ायुगे अष्टरामाद् तरामददिमिताः२१९२३द 

चल् बुगयहणं वच्छमाखणग्रडोचपातनगणसम्बन्धिकल्य- 

बारखा्थस् । यह्ोञधपातभगणथास्तु दुगे युगे नोत्पन्ना 

इत्यस्मिन् युगसम्ब न्धप्रसङ्ः नोक्ताः| भन्दोञ्धपानखद्द्- 

पादिनिषंयस्तु स्स्ट {धकारे व्यक्तो भविष्यति? । चय दुगे 

नाचनेदिषसांस्तत्स्दहपावगमाय यडहसाव न“द्नखद्ध्पः 

स्वखह्यान्नानडेत॒क्ं चाड” र ° ना० | । “नभानामटासि- 

वच्वद्वित्िदिद्वय् श्ेन्द्धः । भोद्या भगणैः स्व; सद्टनाः 
खषोदया युगे" सूर सि° | “भानां नक्तत्राणां खतो 

गल्यभावे$पि प्रवडगायुना परिभ्चनणात् त्ब ह्वातल्या 

भगखाः खदिनतुल््ाः । अत एकत्र वासमिति पृर- 

क्तस्य युकरोऽन्वय्रः |. अष्टहय्टनगःग्निजा[तमज्ञतिधि- 

सिताः १५८२२२७८२र८ | ननु यङ्ाणामपि प्रव्धवायुना 

परिभ्चमणगनोद्यसङ्धावात् तेषां दि3साः कथं ज्ञेया इत्यत 

ह । भोद्या इति। . उद्यन्यश्जि्नदहनि खाद्यना- 

बधिद््पद्तिष्य त््योद्यशल्टेन दिनम् | तथा च भोद्या 

नक्तनदिसा णते उक्लाः स्वं: स्ते; खकोयैः खकीवैम- 
गणैः प्रायुत्षेलिनाः न: सलस्योदया भिजनिजसावन- 

दिवसा युगे भवनि | जुग दन्यनेनाभो टक ले नाचवदि- 

वक्षा खहगतभोगादिना भगणादिनोना सहसावनद्वसा 

भोष्टा भवन्ति| परन्तु राशीन् पञ्चयुणितानंश)दिङग 

दशचयुखितं लत्वा षश्चादिस्यामे डोनं कायंमन्यथा 

विज्ञातोयत्व'द्नरादुपपत्तेरिति सृचितस् । चत्रोयपत्तिः. ` 

यदि यह्णाणां प्रागगभनावलन्बनं न खात् तहिं यङो- 

द्यनच्चतोदययोरेक हेतुकत्वाच्नाचदसावनदिषसयोरमेद्ः दयात् 

ष्मतो सहाणां लम्बनेन नाच्तलादि)दरतेभ्यः साब्नादि- 

दिवसान!लन्तरितत्वाद््लम्बनजमभगग्णान्तरेण युगे नात्त- 

लेदि्सेभ्यो सदसावनदिवसा न्ना भवन्ति। प्रेण 

भमयतल्यपञ्चिनय हत््यानानकर णादिशुषपन्न भोद्या 

ष्त्यादि ! 

द्त्ययथेसिदम्* र० न° । सहायुगे चान्द्रा दम।सदिम- 

संस्थां तल्नोक्ता वथा 

“भवन्ति शशिनौ मासाः खश्वनन्द् भगन्दरम् | रति 

माचोनितास्ते ठ भेभाः सए्चिभ।भकाः' मृति° ।'"खरे- 

्न्द्रभगणयोगन्तरं चन्द्र भासा मय्मन्तिततै चान्द्रनासा 

र्विमासोनिताः। अअन प्रथनं ` ठुकारान्वयादूद)दः 

गुखितरषिभग पष््पपच्छत।शाके नाने दह्धेगिताः सतः चेषा 

छनेनेव भगष्ठाथनभोगो नातजदिवसा 
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अवशिष्टा ये चान्द्रमासाखेऽधमासा व भवन्ति नान्ये 

नेन चान्द्रत्वमधिमासानां स्पषटोरतम् | अनोपपत्तिः । 

निं शत्तिश्यात्मकष्य रवीन्दु युतिका लद्ूपदशा नतावधे खान्दर- 

भासस्य हाद्शराशिमितेन ्यये"नन्तरेखेव सिद्धिः | 

कथमन्यथा दर्शाने भन्द्शोघ्रयोः य नोर्यो गख 

नदेशान्ते सम्भवः | दाद्शराशयन्तरं त्वेकं भग्ान्तर- 

भतो भगणान्तरेण चान्द्रो मासः सिद्धः | सौरमासा- 

पेया यदन्तरेख चान्द्रमासानामधिकत्वंत रवाजिमाला 

दत खद्छपमेव वच्छमाणथोपयोगात् परिभाषितम् | अथ 

वच्छमाखणावमद्र्यसावनयोः खद्छपमा इ”? र ना० | 

“श्ावनाहानि चान्ट् भ्यो द्युभ्यः परोञ्छाय्र तिचिच्चयाः । 

उदयादोदयं भानोभैमिलावनवासराः” । चानद्रेभ्यो दुभ्यो 
वच्छमाख चान्द्रदिवसेभ्यः शकाशादित्ययैः सावनाद्ानि 

सावनदिनानि प्रोच्य त्यक्घावयेष' निचिच्याः | तिथि 

चान्द्रदिनेषु सावनदिनानामवगेषदच्छ : चयो ज्व नत्वम् । 

यद्वा निथिशब्दन सावनो दिवङस्तख् चान्दरःदवखात् 

चय इति खद््पमेव वच्छमा्ोपयोगात् परिभाषितम् । 

मतु भोदया भगयैरित्यादिना पूवं सर्वेषां सावनदिवसा 

खक्ता र्त्यत्र कख साद्या इत्यतः खयं सावनसखद््पकथन - 

च्छलेनोत्तरमाह | उटयादि^त। ख्यं खोदयकाल - 

सारभ्याव्य{ङततददयकालपय्ंन्त' यः कालः खच एको- 

द््खिः। इति ये दिवखास्ते भभिसाकनवासराः। 

भद्रा उद्यख भूखम्बन्धे नावगमात् । सावनादिवसा- 

खेत्यथेः। तवा च निरुपपदसावनभ्भिशन्द्भ्यां छयेख 

वासरा एव नान्येषां सोपपदत्वाभावादिति भावः| ते 

कियन्त इत्यतस्तत्प्रमाणं चान्दरदिनप्रभाख्यं चाह?” र०्ना° 

“वदद्य्ाद्रिष्हपाङ्कसप्राद्रितिययो युगे | चन्द्राः खा- 

च्खसखव्योमखाग्निखतु निथाकराः” स्०। ` अदाशि 

गजसप्रपञ्चभूमिता युगे स्यं्रसावनदिवसाः। चान्द्र 

` दिवशष]+युगनिथय इत्यथः ¦ अथो तिश्छून्यचत॒न्क लिख 

नपा एते ति शद्क्ताखान्द्रमाखा छक्तप्रायाः | खनेनेव 

च्वान्द्रदिथसानापपन्तिः सगय चन्द्रयोमे गण्योरन्तरष्प- 

चन्द्रमासास्तिशद्खिता इति खोलता । अथापि 

भासावमयोः सङ्कुामाह" रण्ना०। “णड वद्धिनिङता- 

शाङ्तिथयसख्ाधिमासकाः | तियित्तया याथा श्द्रयर- 

व्योलगराच्चिनः" स्* । “अधिमासक्राः प्राुक्तस्लद्पा- 

खक्नाराद्य्गे षडदेवराभगोशरेन्द् भितास्तिथिच्चया दिन- 

जया अवमानोय्धः। अर्था; प्च । एव' हिरन 

खगो 

दखतच्वानि | नलु स्यं माचालगोरधिमाश्खद्खया कथं 

ातेत्यतो रदिमाशरष्ुयां खद्पेख कांच) ह” रग्ना,। 

“खचत्न्कारुखद्राटकुपन्च रविमाशकाः | भवन्ति भ 

दयाभाचुभगसेद््निताः काः" स०। “सुग्यमासा 

ादशयुखितरविभगणानुद्छ्पाः शुन्यस्य भ्वखसेदषटतिशर- 

भिताः । ननु सावनदिवससङ्कत्ा प्रागुक्ता कथमवगते- 

व्याह | भवन्तोति | भोदया नाच्चलदिवसाः प्रायुक्ता 

श्येभगशेः प्रागुक्त वेजिताः सनः कडा भूवासरा 

भवन्ति| भोदया इत्यादिप्रायुक्त: | 

नलु शर्या दिमन्दोञ्धभौमादिपातानां युगे भगखाहुतृपत्तेः 

कलपभगखकथनमावशग कमतस्त् पडता प्रारुक्ता रते 
भग्ाद्यः कल्य एव कथं नोक्ता इत्यत काह" र°ना५। 

श्राम् गतेः श्ग्य मन्द्ख कलये सप्रा्टवद्कयः । कौौजख 

चेदखयमा बौ षाद वङ्कयः । खखरन्ब खि जवद्य 
शौक्रसयायेगुयेषवः । गोऽम्नयः शनिमन्दख्य पातानामथ 

वामतः" सू* हि० । प्राग्गतेः कलप इत्यनयोः शानि 

मन्दान" प्रत्येकं सम्बन्बः । पव्वं गतेः सूरं मन्दो 

कल्पे सप्रा्टरामभिताः ३८९ शनिपातद्छ भगणा इति 

वच्छमाणस भगणा इति पट््मन प्रत्य कमन्वे ति | कौ जख 

कृजरुम्बन्िनः सूं सन्द््येत्यखं कदेशो मन्देति भ- 

न्दोञ्धख त्य्थक्मलान्वे ति । तथा च भौमभन्दोञ्ख 

खतुरधिकं अयदयस् २०४ | बौ ध बु धमन्दोचधखा षट लि- 
भिताः१६८ । जेव युरुसम्बन्विनः । अन् शनिमन्द्द्धेवि 

वच्छमा यष्ट केशो मन्दस्य {न सन्देञधसये त्यथ कमन्व त्ये - 

कटन्तस्वत्वात् । यदा्यन्नयोरंन्दस् य् ज रव सध्यस्थाना- 
मन्वयः सृपपन् इति । तथाच गुरूमन्दोद्धस्य नवशतं €** 

शौक्र शुक्रमन्दोञधसखय पञ्चलिंशदधिकपद्धशतं ५३५ शभि- 

मन्दोञधस्यंकोनचत्वारिथत् ९ । अथानन्तरं पातानां 
भौम द्दपातानां वामतः पञ्चिमगत्या भगणा उच्यन्त इति 

शेषः तान् स्लोकाभ्यामाह'” र ना* । “महदल्तास्तु 
कौजस्य बौधन्या्टा्टबागराः। लताद्िचन्द्रा जद 

लिखाङ्ाच श्टगोस्तथा | शनिपातख् भगणाः कलप 

यभरसत्तंवः | भगाः पूमेवाब प्रोक्त बन्द्रौञ्चपातयोः”। 

सू खि । ` कुजसम्बन्धिनः । वक्षारात् पान भौ- 

मपातद्छ कल्पे मगखाखवदेयाधिकं शतदयम्२१४ । 

बौधद्ध नुधसम्बन्विनः अनि पातस् व्य कदेथः पातस्य त्य-~ 

लाने ति। बुश्षपातद्छ दादशोना पञ्चशती$८८ । जेवस्य 

ुखपातख्य चत सप्तकं शतम्!७४; गोः शक्रस 
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तथा स्बखिनञ्कारात् पातख शुक्रपातस्य त्यथः।| नव 

धिका नवशतोऽ०३। शनिपातख दिरसष्ट्का दै६रभगणाः 

कले भवन्ति | नन्व्जिन् प्रसङ्ग चन्द्रखोद्धप।तयोभं गथा; 

कथं नोक्तादति मन्द्ाशङ्कापाकरणायपूर्वाीक्र' सारयति । 

भगणा इति । चन्द्रो ् पातयो अन्दर मन्द्) ञ्चपातयोभगणा ख 

ल्ाखिच्चधिकारे पू खहयुगभगणकथने । एवकारो विखरख 

निरासा्कः ५ पो क्राअनद्रोदषठ ल्यादि सोकेनो क्राः''र०ना^। 
कुजादि कुकाणां भूमिसध्यत उच््रितिः चरोपतिनोक्तायथा 

भौमख गोक्खरसषसप वसू यें ख्या १२९६२१९ दननाभ्वषस्- 
श पमिता १६६९०२२ उतिरिन्द,जख । पूजग्रख नागयुख- 

पञ्चरसाद्रिमूभि नागा ८१७६५२८ सपेगजख्ान्विव- 

साश्वयोऽच ४२४०८८ । शक्र, शूयेतनयख कुसप्तखाङ 

भूलयभ्वदच्लमित २०६१९०७१ योजनकणं एवम् | नागाचच- 

षद सरसाग्निङुवेदसंखयो ४।९६२६५८ नचलमखडलभवः 
अवथो निरुक्तः" | सि्शि° विशेष उक्घः | 

"दृहा भवचक्र कमलोद्खवेन सद्ेः सरेतद्धगश्यादिसंख्ये 1 

अचद्भमे विचद्जा नियुक्त लदन्ततारे च तथा 

वत्वे । ततोऽपराथाभिखखं भपञ्जरे श्ेचरे शोषः 

ठरे भृलत्यपि । तदल्छगन्मेन्द्रदिशं नभञ्वराच्वरन्ति 

जौ चोश्चतराकवत्ा छ" ० । ^“यदेतङ्चक्र' पहेः स 

भमद्दण्डते तदिञद्टजा जगदुत्मादकेन कमलोद्धवेन 

्रह्मणा खदटवादौ खहा ततः अश्ट्भृनेऽनवरतभृमखे 

नियुक्तम्। एतदुक्त भवति । भान्यञ्चिन्यादीन्धन्यानि 

विगिदानि ज्योतींषि तेषां समहचक्' यहा र्यी 
दयम्ते; सह टम् । तानि भानि प्राक् शस्यया सम- 
न्तान्निवेशितानि ) सहास्तु भगणाद्ावञ्चिनोशखखे निवे- 

शितास्त उपयुपरि खंस्यवा | नललादौ तावद्धडन्द्रः । 
वडुपरि .धः। ततः शक्ः। ततो रविः । त्ना- 

द्वौमः| ततो शुः | तनः शनिः। शर्वेषाख्परि 

दूरे भचकृम् | एषां कच्छाप्रमाखानि कच्चाध्याये प्रति- 

यादविष्यन्ते । अहो यदयर्वोध्वंस्था यङास्तदुपरि 

दूरतो भगसात् कथं भगणादिसंस्य सं हेरितय् च्यते । 

सयस् । अल भमच्ये सलं कमस" बजवा दितोयमय 
भक ऽश्विनी््े किल निबद्धम् । तजिन् सूलं प्रोता 

मणय द्व चन्द्रादयो हाः खषटयादौ बह्मा निबे- 

शिताः. भूमण्डलं इादशधा विभच्योव' भूमध्यात् 

शूमाचि प्रतिभाग नीत्या किल बद्धानि तेः सलं: खड् 

पश्कच्ायां ये दंपातस्त ताद क्थाघ् राश्यनाः। 

{ २४२९ ] खगो 

तहत्प्रकारा राश्य इति सद्धुप्रमिहोक्तम् | कल्लाध्ययि 

गोले च किञ्चिद्िस्तौीयं वच्छामः। रवंविधः भक् 

ष्धहा ब्रह्मणा गगने नितेशितस् | यत्र॒ निवेशित" तलः 

प्रवो मामवाबुः| सच नित्य परयग्गतिः | तेन 

सभाङ्तं भचक् सखेचर पञ्चिमाभिखखभमे प्रडत्तम् । 

यत् तख प्रयग्भूमणं तच्छोषुतरम् | यत रकेनाक्ा 

भभरडलख प{रव्तं: | एव' तस्िन् भपञ्चरे षखे षरे 

शोषतरे भमत्यपि खेचरा इन्द्रदिशं चरन्ति पूवांभिखं 

ब्रजन्ति। नीचोञ्खवरासवत्नं चु) अनन्तरकथितेष खस्ल- 

मार्गेषु तेषां प्रागश्वमणम् । तत् तदलपगत्या प्रवम् 

गतेनेङ्त्वात् प्रागल्यगन्या व्रजन्तो नोपलच्छन्ते इति .. 

भावः। तथा तद्य भपञ्चरद्य यौ दलिण्ोत्तरावन्तै 

सनने तारे ते भवत्व नियुक्तं” प्रमिता । बिण्भ* 

पाणां केषां चित् कल भगणा अन्यथोक्का यथा| 

“अके ्ुकबुघपयेया विधेरङ्ि कोटिशुखिता रदाश्धयः 

४३२००००००० | एत एव॒ शअनिजोवभूमुवां कोलति तच्च 
गश्यकेचलोञनाः । खामुखाभृगगनामरेन्दरियच्डाधरा- 
दविविषया ५७७५ ३३००००० हमद्युतेः | अुम्युण्ब- 

शरनागलखो चनव्यालषसखवयमाऽश्िनो २९९.६८२८५१३ 

ऽलः । सिन्बुरिन्बुरनवादटगोऽङकषट्लगहसप्रथशिनो 

१७९१६९९ ८९८४ त्रशोषजाः । पद्चपञ्चयुगषः् कलो चन 

इयन्विष्डगुखनिता १६४२२६४५५ यरोमेताः । िनम्ड- 

गेदाङ्कगजाग्निलो चनदिश्यून्ययेलाः ७०२२१८९ ४६२ शिंत- 

शोषुषयेयाः । 

१४६५६७२९८ सू्द्ठनख पयेयाः खाषाव्धयो ४८ 

ऽ्टा्गजेएुदिग् दिपदिपान्धयो ४८८१०५८५ ८ इपङ्कयमा 

९६२ रदाम्नयः ३१२ । अरेष्विभा ८५५ स्त्यचरसाः 

६५२ कखागराः ४१ शुः पूर्ेगत्या तररेजेदृदचजाः। 

गजादिभगेलिरद्ः{नः 1 १९११११६८ कुण्डदूसाशधिमः 

२६७ किशराः ५२१ कमत्तंवः ६९ । लिनन्द्नागा 
८९३ बुगकुञ्चरोषवो+ ८४ नि शाकरा्स्तगपातपयेया २०९० 

सपहाखां पूवेगत्या गच्छतां कलस रणतावन्तो भगणा भ- 

बन्ति | तथा भन्दोञ्धानां चलोङ्खानां च प्रागगव्या रता- 

वन्तः पर्यया भवन्ति! तथा पातानां पिमगत्या एना- 

बम्नो भव्ति । अल्लोपपत्तिः | सा ठत वन्तद्भाषाङ्यटेन 

तत्तत् शेलसंस्थागन्न न छुतगोरेनेव श्रोठ शक्यते नान्दन । 

सहमन्द्शोषोञ्धपाताः श्वसमागे प्र॒ गच्छन्तः एलवन्त४ 

प्ययान् कले क्वेर्तोत्यमागभ टव प्रमाणम्, 

भु जङ्खनन्द् दिन गाङ्गबाखषट कतेन्द्ष १। 



खगो [ २४३० ] 

खगमो महता कालेन रेखकाध्यापकाध्ये ठदोपे्धधा 

जःतस्तदा कतस्य प्रता ष्यम् | थय ययोवखच्यत गखि- 

तस्छन्ध उपपत्तिमानेव गमः प्रमाणम् | उपपत्त्या वे 

सिध्यन्ति भगणास्ते य्राहाः| तद्पन | यतीौऽति- 

प्रान्नोन षरुषेष्योपपत्तिन्नातुमेव शक्यते | न॑ तया तेषां ` 

सगणानाभियत्ता कत्' शक्यते षरुषा युषो ऽल्छत्वात् । 

खप्पत्तौ तु पहः प्रत्यहं यन्त्रेण बेध्यः भगखान्त' 

यात् | रए" शनेखरस्य तावतृवर्भी्णां लि'शता भगणः 

पूर्यते । भन्टोञ्धानां त॒ वषगतेरनेकेः। यतो नायमयः 

एरुषसाध्य इति । दूत रेवातिप्रान्ना गणकाः साखतो- 

पलब्धःचुसारिणं प्रौढगणकसोढत' कभष्यागमम इगलन्य 

पहगणित अनो ग-णतगोलयोर्निरतिशय' कौ शलं 

दशयित तथान्यं भूीनिन्नानेनान्ववोदितानथीच निरा- 

खतं मन्थान् यन्थानु रचयन्ति । सहगणित इति कने- 

ष्यतायामख्ाभिः कौशलं दर्शनीय" भवत्वागमो योऽपि 

कोऽप्ययमाशयस्त षाम् | यथात्र यन्य ब्रह्मरुप्रष्लील्लता- 

मंभोऽङ्ोलत इति। तदि तिष्ठतु ताबदुपपत्त्या भग- 

श्भानाभियत्ताखाधनम् | अथ यदयुपपत्तिरुच्यते ति 

षतरेतराशरयदोषशङ्खया वक्त मशक्या | तथापि सं्चिघ्रा- 

छपपत्ति' वच्यामः | इतरेतराच्रयदोषोऽन्र दोषाभासः | 

उपपत्तिमेदानां यौगपद्येन वक्त्मशकत्वात् । अथोच्यते 

अकशुक्रनुघपयैया विधेरित्यादि। यावन्ति कल्ये वर्षांखि 

सावन्त एव खयैभ्गणा इत्यु पन्नम् । यतो भगखभोग- 
कारो हि वधेशक्तम् | बुषश्कौ त॒ रबेरासन्नाजेव 

 कदाविदयतः कदाचित् शषठतस्तखाचुचराविव सदा 

व्रजन्तौ दृश्येते । अतस्रयोरपि रविभगणवतुल्या भगणा 

ष्, पपच्नम् । चलोञ्भगणोपपसतिर्मसे व्यामः । ध 

सभायां भूमावभी्टक्कोटकेन विज्यामिनाङ्ग रतेन 

त्तं दिगङ्कित" भगा गेचाद्धित' कत्वा तत्न प्राचीचिदङ्का- 

ह चणतो मातिद्रूरे प्रदे उत्तरेऽयने इत्तमधघस्थितेन 

केन रवेरुदयो वेध्य: । ततोऽन्तर' वर्पभेक' रव्य. दया 

गणनया: । ते च पद्धष्टदुधिकशतलय ६६५ तल्या 

भवन्ति | तननान्तिमोदयः पूर्वदयस्यानादासन्नो द्चिणत 

यव भवति । तयोरन्तर विगणव्य याम् । ततोऽन्य 

स्न् दमे एनरूदयो वध्यः स तु पूवेचिद्धादु्तस्त 

एष भवति । तद्य रमन्तर प्राहस् । ततोऽ्चुपातः | 

अद्यन्तरदितयकलभिरेकोछताभिः षि ६° चटिका 

शभ्यन्ते तदा. दन्िणेनान्तरेष्य किभिति। ध्नर् ख्भ्यन्ते 

खगो 

पञ्चदश घटिकच्ति'शत् पलानि सारणानि दादिंशतिर्बिष- 

लानि १५ । ३० | ०२ । ६० | आाभिषेटौभिः बद्डि- 

तानि पचुषदटयधिकश्तत्रयदल्यानि सावनदिनिन्ये कश्जिन् 

रष्यव्टो भवन्न ६६५ ।' १५ । ३० । ९२। १० | ततोऽ- 

पातः | यदोक्रेन वधेखताचन्ति कुदिननि तदा कल्य 

दैः किभिति । एव' ये लभ्यन्ते ते सावनदिदसा भवन्ति 

कल्य । अथ यदि सैर रवेपर्षात्तःपातिभिः कुदिनेवककला 

चभ्य॑न्ते तरैकेन किमित | फलं रूध्यभा रदिगतिरि्यु- । 

पपञ्चम् । थ चन्द्रगणोपपत्तिः। तल्रादौ ताव 

वेध्य मोलबन्धोक्रविधिना विषलं गोलयन्त्र' 

चा्यैम् । तत्र खगोलख्ान्तभगोल ऋधारर इयखो- 
परि विषवद्इत्तम् । तत च यथोक्त कान्तित्तः भग- 

च्यांशाद्धित' च उध्वै कदम्बदयकोकक्योः प्रोतमन्वञ्चलं 

सहवेधवलयम् । तञ्च भगणांशाद्धितं कार्यम् । तत 

स्तद्भोलयन्त्र' सम्यग ध्रु वाभिरूखयषरिकं जख समचितिज- 

वलयं च यथा भर्वति तथा अन्तर कत्वा राद्नौ गोल- 

सध्यचिंदकगतया दष्टा रेवतीतारां विलोक्य कान्निढन्ते 

यौ भीनान्तस्त' रेवतीत।रायां निबेश्न भध्यगतयैव 

उदया चन्दर' ष्िक्य तद धवलयं चन्द्रोपरि निवेश्यम् । 

णयं कते खति वेध्डत्तस्य कान्ति च यः सं पातसतख 

सौनान्तखय च याद्न्र तमिन् काले तावान् स्फ्ट- ठ 

खन्दरो वे{दतव्यः कान्निषटन्तख न्द्र विभ्बमध्यदख च 

 वेध्टत्ते याबदन्नर' तावांस्तस्य विक्षेपः । ततो यावनीषु 

रालिगतवटिकाद्च वेधः तस्तावतौष्वेव पुनद तीयदिने 

कर्तव्यः | थ" द्वितोय दने स्, ट चन्द्र' साल्वा तयो्यद्- 

न्तरं सा तददिने स्फुटा गतिः । अथ तौ चन्द्रौ ५९ द- 

पद्ं सध्यखगं प्रकरे त्यादिना” मध्यमौ कत्वा तयोरन्तरं 

या सध्यमा चन्द्रग तः} तयाऽलुपातः। वद्य केन दिने- 

नैतावतो न्द्रगतिस्तदा कुदिनेः किभिव्ये व" दन्द्रभगखाः 

छत्पद्यने | तथा चाह च्रोमान् ब्रह्मद्॒प्नः “क्तात 

श्वा मध्य" भूयोऽन्यदिने तदन्तर भुक्तिः । नौ राभि- 

बेन शृक्तय्रा कलस इमख्डल।नय नस्” ॥ देवमन्ये भामपि 

भगणोपप्सिः | चथ चन्द्र खख । व प्र्यद्ं न्दर 

वें लत्वा षत्टमतयोः बिलेक्याः | यख्खिन् दिने गतेः 

परभाल्छत्व दष्टः तत्र दिने मध्यम णब स्फ्टडनद्रो 

भवति । तदेवोद्धस्यानम् ¦ यत उश्युसमे यदे फचाभावो 

गतेच परमाल््त्वस् । तत॒ तस्ाादिनादारभ्यान्यम्मि ~ 

चन्द्रपर्थये प्र्य हं न्द्रवेवात्॒तयैवोज्धस्थानं नेयम् । तं 
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पू्ैश्यानाद् यत एव भवति | यत् तयोरन्तरं तज्ञन्नातवा- 

$पातः कियते । यद्येतावद्धिरन्नरदिमेरिद खद्धयोरन्तर' 

स्थते तरैकेन क्िभिति। फलं तुङ्गगतिः; | तयादु- 

पातात् कल्यक्रगणाः | आथ चन्द्रपःतमगणोपपत्तिः। 

एथ प्रमदं चन्द्रवेभाहचिखदिचपे कच्षौयमाखे यसित 

दिने चगाभाने बः कान्तत तत् स्थानं चिद्धयित्वा 

तत्न यावान् विधुः ख भगकाच्छ द्गः पानः श्या(द्^त 

श्नोयम् | पनरन्यशिच्वपि पययेये दक्िखरिकतेपाभावस्थानं 

केयम् । कान्तिडितते तत् स्थानः पूरवस्यानात् पञ्चिमत एव 

भवति | अतो ज्ञाता पात विलोनागःतः। सा 

चानुपातात् । यद्येतत्का्ञानरदिनेरेतावत् पातयोरन्तर 
लभ्यते तदेकेन किभिति। फलं पातगतिः। तया 

प्रारवत्, कल्भगणःः | अथ रविदुङ्खोपपत्तिः | मिथु 

नान्ते रवौ कडि दिने रेवतोतारकोदाद्यावतोभि- 

धटकामोरविरुषद्तस्तावती भर्म नान्ा्गग्न' साध्यम् । 

यज्ञम्न' ख तदा स्फ्टो रकविक्तेयः | एवमन्यश्जिन् दिने- 

$पि । तयोः सप् टाकंयोरन्र स्फटा गतिः| रवं 

प्र्हं श्फ्टगतयो न्नातव्याः+ यिन् दिने गतेः 

परमाल्यत्वंः तहने यावान् रविस्तावदेव रबेङ्द्ध' भव^त । 

तसखोञ्चस्य चनं वेथतेना[प नोपरुच्छते । किन्, च्चै 

न्द्रमन्दोवबरदलमानात् कता गदिः | घा चैवम् 

यैभगखेः साग््रताहने णादषेगणादा टतावडुद्ख' भवति 

तै भगणा युक्तया कुडकेन वा क्ताः | अथन्येष्ां 

शोषोञ्चोपपत्तिः | तत्र «एत ख शनिजोवभूभुवाभि- 

न्या-द” | ङ्यो द्याकषेको भवटि। तेन सरकशच्चमण्डले 

भमन् सहः स्ताभिखमाठष्यते । तेनाल्टः सन् कल्ता- 

मण्डले मध्यहादखतः ध्रषठतो वा यावतानरेग्य टश्वृते 

तावत् तख फलं मान्द्य शष् बा! अहो उञ्चो नाम 

प्रदेशविशेषश्तेन कथमाज्लष््ते १ अतस्तस्य देवताक्पत्वलक्त' 

सवेसिद्धान्ने । “खडशगर्पाः कालस्य स्तेयो भ्गया- 

चिताः। शोषुमन्दोच्चपाताद््या सहाणां गतद्ेतवः। 

तडातरश्सिभि्ेदगास्तः सव्ये तरप,णिभिः | प्राक 
पञचादपलथयने यथासन्न' स्दिङःरुखम्"” इत्यादि । 

एउभतोश्वस्यं देवता विगेषत्वेनाङ्खगकतत्वाददोषः । एतदुक्त 

भव(त | शनेञगपात् कुजाद्वा यदा रविरये वत्तते तदा 

मध्ययदहात् स्फटयहोऽपतो व्यते । यदातु षट 

गतोऽकंस्तदा मध्यात् सप् टसह: ठतो दशयते । अत- 

शेषां त्रयाणां रपिसम' शीषो्ध भरः कलितम् । 
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ऋतेः रविभ्गणवुल्याः | अोधोद्भगणा इय्, पयन्नम् 

य भन्दोञ्ोपपतिः। तन्न वेधेन स्स् टह न्नात्वा तं 
भन्द्स्कुट' प्रकल्पत ततः शोषृफलमानोय तत् तख्िन् 

स्फ. विलोमं त्वे वभसठनन्द्र्फ्टो न्नोयः। णव 

प्रह मन्द्स् टखपलच्ड स न्द्स्फ्टो भनखं ' मन्द् फे 

चोयमाखे यञ्ञिन् दिने मध्यमदुलयो भवति तदा तत्त, 

खयमेव भन्दोद्धः न्ने यम् । ततस्तश्माद्र विमन्दो ् वद्धगणाः 

कल्पाः । ण सर्वेषाम् | खय गुधश्ठकयोः शोषो- 

ोपप्रत्िः| तत्र रविष्ठकुयोः पूर्व्यां दधि चक्यन्त्- 

बेषेनान्तरभागा ज्ञेयाः| ते तयोः च्छ्.ययोरन्राशा 

जाताः स्छ्टाका दथोधितेः स्सुटः शुको भवति । 

वतः शङ्ख न्द्फलभानौय तत् स्प्.टो के धनय 

व्यत्त" कार्यस् | रविश्च मध्यमः कार्यः| तयोयेदन्तर 

तच्छौवपालन्धयं धन" च नयम् । णव प्रतिदिनेभेन, 

तच्छोषफलं परमङ्डशं न्नातव्यस् । तप् तादक् फलमकान 

तिर्यकस्वितेनोद्धे नादस्य भवति | तञ्च तिर्येकस्यत्व" 

लिभान्रितदख खात् । अतस्तत्र लिभोनेन स् टशुक्रण 

वल्ल शोषो पेयम् । एवं एनरज्यस्िन् पये प्राच्या 
भेवान्वच्छोषोदधु ज्ात्वादुपातः क्रियते । यदयेवत्काला- 

न्तरदिनैस्तयो रु्धयोरन्तर' दभ्यते तदेकेन किभिति। 

फलं लुद्धगतिः । प्राग्वत् तया भगाः । रवं बुध- 

श्ापि । खथ भौमादीनां बेधेन प्राग्बदकिखपिह्े पाभाव- 

स्याने यावान् भन्द्स्कटो पहक्रशुद्खस्तावान् पातः। 

जुधश्क्रयोस्तु तदा मन्द् फलव्यस्तसंखतं यवच्छोवोड 

चक्शुः तावान् पातो ज्ञेयः| ततः प्राग्बद्धगण- 

कलना | अथ भभ्वसाना इ" प्रभि°। ˆखखेषबेदषडयुणालतो- 

भभूतभूमयः | शताङ्वा ।५८२२३६४५०००० भपञ्विम- 

भ्वमा भवन्ति काडनि"काड्नि बह्मदिन एतावन्तो भानां 

पञ्चिमभ्वमा भवन्ति | अत्रो पप्र्तिर्गल^समं भद्येोददिता- 

विव्यादिना"कथिता व्याख्याता च | अथ खयां हां चन्द्रा 

हां खाह"प्रमि"। ˆ पिधिदिने दिन द्वखाः करेन्दरियथरेष - 

भुवोऽबु द्ंणाः १५५५२०००००००० | नवनवाङ्ककराभ्ब - 

रचेन्द्पः प्रयुतसंयुखिता१६०२९९९०० ०००००िभुवासराः र 

अन्नो प पत्तिः | रयिवरघांखिः (४१२०००००००।३६० युखि- 

तानि) दिनौकतानोनि छगमम् । चन्द्राकयोवावन्तः कले 
यो गास्तावन्तः किल शशिमासाः | तेव योगा भगणा-. 

न्तरदच्छाः ख :। उभयोरपि प्राग् गलनात्। अतो भगणा- 

न्तरदुख्याः एशिमाा भवन्ति| ते निंद. णाः श्रथिदिविखा 
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भवन्तोव्युपपन्नस् । अथ कुदिनान्याइ। भूदिनानि शरवेद्- 

भूपगोसप्तसप्रतिघयोऽबुताइताः १५७७६.१६४५८००० । 

भभ्वमास्तु भगणेविवजिता यदय तख कुदिनानि नानि 

वा" || रषाञ्पपन्तिः प्रागेवोक्ता । रएकख्िन्रविवर्भे 

यावन्तो भभ्वमाः ट्, स्तावन्त शवेकोना रवि्धावन{दवसा 

भवन्ति| यतो रिः प्राग गत्या रक पर्ययं गतः। 

च्छतो भ्गणसंख्ययोना भ्ञ्बमाः कडा भवन्ति| एव- 

सन्येधामपि सहाखां कृदिनानि खयुरिय् पपन्नम्" प्रमि 

द्द्ानीं कलिगतादप्यहग खादिकमाद्। “कक्िगतादय 

वा दिनं चये दिनपतिष्टं द्॒जप्रष्टतस्तदा । कलिसुख- 

भ वक्ेख समन्वितो भवति तदुद्युगणे द्ववखे चरः” सिभि° 

“खन्न कलिगताहर्मखेऽयं विशेषः | शुक्राद्यो बारो 

गखनोयः | यतः कल्प्गताहइगेणात् कलिखखे शुक्र- 

वारो भवति। तल्ल च बे सहासते भर वरुत्नाः कल्- 

पिताः। नद्दय् गखभवः ख्ेचरञ्च कर्हखध्वकेण 

समन्वितः कार्यं इत्यत्र वासनापि इगमा| इदानीं कलि- 

सुख इाना ह” प्रमि°। “खाद रामाग्नयः १२७० कश्न- 

रामाङ्कका ३९१ बेदवेदाङ्कचन्द्रा १९४४ विचिप्राः 

कमात् । षडसाद्धगव्वयो 9६६६ ऽङ्गाभवेदाश्चयो 

४४०६ वेदषटक.भ्वभ् पाभ्चभसंभिताः १०१६०६४ । बेद- 

चन्द्रदिमेदाच्धिनागाः ८४४४२१४ करद्यन्धिवेदाव्धिशे लः 

७४४२२ भवेयुः कुजात् । दापरान्तम्, वाञक्रशएद्धास्तया 

खयतद्गन्दुतङ्ग न्दु प लोद्धवाः' सि ०० “कुजादीनां 

भ वा्क्रशद्धाः पठिता लाषवार्धम् खष्ार्थमिदम्" प्रभिर 

कल्यादौ म्रहाः | 
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दिनिग्यः खध्च्छयशोनो भाग इति प्र्यद्मेकोनषडिः 

कला ग्टहोताः | येषावयवेन सनिभागः सप्रभिरदिमे- 
रेका कला भवति" प्रभि°। 

खगोले सप्र वदुस्कन्धा" सि*शि" उक्ताः यथा “भृवाञु- 

राव इ प्रवहस्तदङखं: स्यादुद्हस्तदनु सवहरुन्नकञ | 
अन्यस्ततोऽपि सुवद्हः परिपएवैकोऽस्माद्बाद्य : पदरार्वह् दमे 
पवनाः प्रसिद्धाः भूमेव दादश योजनानि भूवाडुरतराभ्ब्- 
दविद्य्, दाद्यम् । तदृङ्ं गो यः प्रवहः, स जित्यः मत्यग्गति- 

तष्य तु मध्यसंस्था । नच्तलकक्ा खचरैः समेतो यख्ा- 
दतस्तन समाहतोऽयम् । भपञ्चरः खेचरचक्रयुक्तो 
भूसत्यजचटः प्रवहानिलेन'” । चपतिः “खादावः 

प्रवह उदङ्संवहयौ च स्वादिेहः परिब परा- 
वच्च | कन्धा: करमेण मरुताभिह सप्रसंख्या विश्च 
म्परापवननावडमाह्छरेकेः' । 

मतभेदेन भूमोलभगोलयोचलाचलत्वमिप्रतिपत्तौ 

भगोख्खोय भमवं सि° शि° भुन्को निर्पित' 

यथा “यान्तो भचक्रो उषुपूय नत्या रटासतु त ,ष~ 

रथोष्गल्या । कुलाल खता स^जवासगत्या यान्तो न कोटा 

ष्व भान्नि यान्तः" विनचि० | आय्य मङमते त सभेरोव 

चलन व्यव्रस्यापित' यथा 

«सदलोमगतिमैस्यः पशग चलं विलोमगं यत् । अच 

लानि भानि तदत् समपञ्चिसगानि लक्ायाम्* । अनेन 

भूमेरेव गतिवशादध, चक्र प्नमणभ्वम इन् क्म् तेन च 

भच्क्रस्यामां गु हाणाछदयास्तमयनि मित्त भृमणसङ्गो- 

कतम् यथा ““डद्यास्तमननिभित्त' प्रवहेन वायुना 

चिप्र: ) लङ्कायां समपञचिमगोभपञ्चस्योपहोभ्चमति' 

्तडद्थस्तमयनिभित्तत्रन यहगतिख्वौीकारेष कालभेदे 

शक्रादोना{मि रवेरूद्यास्तमयाभावात् न गतिमन्व' 

पर्यहषदयासलणयौ त॒ तच्छ भूगत्यव सम्भवतः मूमिद- 

तताङ्धे"नाच्छाद्न)दटुदशग्ल्वाभावेनास्तत्वमिति भेदः| अनरदं 

बोध्यम् सहगतिस्लोकारेखेव सर्वोपपत्तौ भूगतस्लीकारो- 
ऽनथेक इत्यभिप्रेत्य रीपतिना आग्यंभहमतस्पन्यख तन्न 

दूषणसक्ता भगोलस्धौब भ्रमणषूपपादितं यथा “नौख्यो- 

विलोमगमनाद्चलं यथावच्ना मन्यते चलति नेवमिला- 

भ्नमेण । लङ्कासमापरगतिप्रचलद्भषक्रमाभाति इस्थिर- 

सपीति वदन्ति केचित् । यद्ये वमभ्बरचचराविष्टगाः खनीड. 

भासादयन्ति न खल् भ्रमे धरिव्रवाः। किद्वाम्ब्दा अपि | 

न भूरिप्रयोडचः ष्ट यद्य पूय गनेन .चिराय इन | 

वारक ककव कव `» \ - = दण क्क च क ५ 
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भूगोलवेगजनितेन समोरणेन केलवादयोऽप्वपरदिगगतयः 

सदा ख,:। प्रासादभूषरशिरांखयपि संपतन्ति तसञाद्श्रम- 

त्य = शक्ल च ता ऽचलेव''। रङ्गनाथो^पि' “यदि चभ्बमति 

चमा नद् खकूलायं कथमान्युः खगाः | इषवोऽभिनभः 

खणज्किता निषतनः स्छ्.रपांपतर्दिभि। एरतोऽभिखखे 

भ्नमे भूगो वर्ष्णाशाभिरुखो व्रजेहनः | अथ भन्द् गमात् 

तथा भवेत् कथमेकेन दिशा परिभ्वमः" इत्याह | 

जिर शि भूमेरेव स्थितत्व' व्यवस्थापितं यथा 

^भूचेः पिण्डः गशाङ्न्तकविरपिङजेज्द किनच्चलक्च्ता- 

इत्ते तो हतः सन् खदनिलसलिलव्योनतेजोमयो ऽयम् । 

नाश्याध्रारः सखशत्नैयव वियति नियतं तिषटतीहाख 

छ मड" चिच्च" च शश्वत् सदनुजमतुजादित्यरेत्य' सम- 

न्तात् | समेतः प्ैताराभयामसेत्य चयेचितः। कदम्न- 
कुद्धमखन्िः केद्धर्रसरे{रिव'' सि° शि° । “योऽयं कद्- 

निलसलिलबव्योमतेजोमय इति पाञ्चभोतिको भूमे; पिण्डो 

इन्तो वतुः लाकाररूद् बडहस्येः शशाङ्ादकच्ताटत्ते रातः 

खच्ननन्याधारः सखशक्तेयव नियतं निशितं वियत्याकाे 

तिष्टति । ततृष््निठः च जगत् ¦ सदनुजमतुजादित्यदै- 

न्यस् । दद्जा दानवाः | मनुजा मानवाः | चखादित्या 

देवाः | दैत्या अच्वराः | तैः समेतं समन्तात् तिष्ठति । 

शेष ्य्टाथेम्”' प्रमि | इदानीं पुराणेषु भूमेराधार- 

परम्परा या पठिता तां निराक्वेन्नाह। “मर्ता धतां 

चेद्धरिल्रव्ासततऽन्यस्त खाष्यन्यो ऽध वसल्नानवस्या । अन्त्ये 

कल्या चेत् खशक्रिः किमाद्यं कि नो भूमेः साटशेख 
सूतिः" सिश्थि° । कथमियः भूभेः स्थक्तिरित्याशङ्धां 

परिहरन्नाह | ““यधोष्णताकानलयोञ्, शौतता विधौ, 

द्रुतिः कें कठनत्वमःसनि | मरूच्चलो भ्रचला खभावतो 

यतो विचिता वत वस्तु्क्तयः | "याशंट्गक्तिच सहो 

तया यत् खस्य धरु सखाभिहखं स्वशक्ता | काल्यते 

तत्पततीव कीति सजे समन्तात् क पतत्वियं खे” 

सिश्थि० “ाङश्टगक्रिश्च मह्ोत्यनेन भूमेरधःपतनशङ्धा 

तत्तिवगधःसख्वितानां चाधःपतनशङ्का निरस्ता" प्रभि° । 

लथान्यकश्षापि युक्तिश्तत्र दर्ता यथा “विलोक्याद्का त्रव- 

भत्ख परिभ्वमम्” | ““यद्ा भरणोख्यो रविभेवति तदा 

तच्छास्तमयक्षाले भ्,वमत्खस्तियकस्यो भवति । तख 

ख्खतारा पचिमतः, दुष्छतारः पूतः । तदा ₹ुखता- 

राश्त्र रविरित्य्धः | छथ निशावसाने इखतारा 

परिवर्य कतो याति। पएच्छतारा प्रचिमतो वाति। 

खगो 

नतो चख ताराद्धन गतौ वार्कसोदये दश्यते” प्रभि° । 

अलायमाशयः यदि भूमेरोष चलन" न भचक्रख चरन- 

श्चररीक्रियेत तदा भ्वमत्खख भू,वतारारुच्िलदस्याने 

भवचक्र स्वितख शूलतारात्कतारादयसख भ् वचर्दच् 

भचक्रभृमणवत् पञ्चात् प्रत्यडमेकेनाङ्ा परिमणं 

दशते भर ोस्ये यये च कस्तमयकाले भ्,वमट्ख खख- 

तारायाः पञ्चिमस्यत्व' षुच्छतारायाच पूर्जस्यत्व' दशन 

शयते च निशावसाने लयो दिंग्विष्यं यः । भृखेरेव चल- 

नात् तख्धोदयास्तमयस्ननौ कारे यथ खित क्पे णावस्यानमपि 

चशगेत न च तथा दशयते । अतो भचक्रख्धौव चलनात् 

खेव्यव हारोपपत्तौ रधा भूमेचलनाङ्गोकारेण । रवं 

शप्रषिमर्ड लस्य सरीच्यादिक्रमेष् निशा खखे उदयख्चमये 

पूर्व्यत्वमस्त मयकाले निशावसाने च तदहिपय्यं येणादस्यानं 

भचक्रभुमणं विनाऽलुपपन्नमेष तेषां च राशिचक्र यथा 

पूर्वौ दक्रमे्य स्थितिः शतवर्ेयेकेकनच्त्रभोगरूथा 

कषिशब्ट १४५१४, दधि तस् । ल श्रौपतिना “प्रासाद 

शिरांि पतनी(त"“यदुक्त' तद्ापाततः भूमेः स्तोह्धाकाश- 

विभागस्यानस्वानां नयाज्ष्स् ्वँनानेव भूमौ पतनमिति 

नियमेन स्ताधिषितितया भूभागदैवाधोभागतलैव पतन - 

सर्म्भवात् तेन न प्राष्ाद्शिरःपतनसम्भ्रवः “(काधःपतेदिति 

वाक्यापय्यं लो चनया तथैवावगमादिति धौ भिरभाव्यम् । 

भचलने अन्येऽपि दोषाः सम्भवन्ति | नथाडह्हि पूर्वापर 

भागे ठल्ययन्त्े णाछष्य चिप्रशरयोः सभग: तरेव प्रत्यत्त- 

सिद्घा समया मत्या च ठुल्छ भूभिभागे एव तयोः पतन 

चितम् । भूमेः प्राग्गतिलाङ्गोकारे च प्राक्क्तिप्रखाधि क- 

भस्यन्तरे, पञ्चातृच्चिप्रख चाल्सभूम्यन्तरे पतनं खात् । न च 

तथा लच्छते । किञ्च हादशयोजनात्मकभूवाचुना सा" 

भूमेः प्राग्गनिखौ कक याभिलखङोयच्यो तिविंदां सतेऽपि 

प्राग॒गतेः शरस्य वायुरक्रखत्वादपि ऋधिकगनित्वं प्रत्यगगतेस्तु 

प्रतिक वायुना प्रतिरोधात् खलपगःतत्वमपि स्नोतो- 

श्दक्गुलएतिकरूल गतिमतो ग॑तिभेद्वत् खात् । 

किच्च अयं भट्टमते भूमेः सखकच्चायाभेव भमणाङ्गरेऽपि 

इ 'लर्डोयज्चोतिभिः प्रर" भूभेरोककार' प्रागगतावपि 
वर्धेख च क्रमशः यं मणडलभृमय छररोरतं तथाऽङ्े- 

कारे च भूमेः विषवद्स्यानावधि षडाथिप् क्रमशो वेना 

कारणों ग्या षभासोत्तरं छं खोज स्वितिः सयात् । 

तथा च तदनो सूयं ख भृढत्तापेच्चवा यावदच्छतपदेभे- 

स्विति सावद्धिर्यो जनैः खय सोद" भूमेः स्थितिः अवनते च 
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तियैक्स्थितिः खात् तथा लीङारे च भरवतारवोरपि विषतो 

नतत्वोच्चतत्वेन  श्यत्वापत्तिः अयनयोञ् तिं कख तत्वा - 

पातश्च नच तथाद्थयते शदा एकष्पेखेइ तयोर्दशनात् 

न च तयोरतिदूरख्यत्वात् न तथा लोकन सम्पाव्यते 

षति वाच्य भचक्रस्य ध्, बलग्नत्वेन नच्चलकक्तासच्नर्ट- 

तया भर. बछ सितया नच्तनकचायाञ् स्यं कच्तायाः 

घद्टियुणान्रितत्वात् तदानौ' सूर्यं स्थितस्य भूमण्डल 

ततोऽल्या नरे स्थितेरतिदररस्यत्वाभावात् सूया {सवितः 

कालेच अ-धङ्ञान्तरो भूमेः सत््वावथगुकत्वापत्तेः । तावद्ध 

यौ जनेः भर यसन्निल्प् ¶०.समताराककमत्खख न तोच्चत- 

तय, तियेकृतत्ा च द्ेनापतेवेजडेपत्वात् । किञ्च र्या - 
इंस्विनिकाले खूर्येख सदेकराशिगतानां कुजजीरथन्या- 

दीनामाश्च्नतातारतम्येन तेषां ख्यलत्वतारतम्येन द्च्ना- 

पिः । इत्यादि ब्ध वक्तव्यमस्ति विस्तरभयाददिरस्यते | 

सिश्शिर भृडत्तादमानखक्त यथा “ग्नोक्तो योजनसंख्यया 

कुपरिधिः सपराद्धःनन्द्व्बय४९६ऽस्तदवासः कुभ्जङ्रा- 

अकभृवो१५८१ ऽथ परोच्यते ये7जनस् | यास्बोदक्इरयोः 

पलान्तरहतं भृवेशनं भां २६० इत् तद्धक्तख पुरान्तराध्वन 

कृहन्नयं ख्मं योजनम् 'चिश्ि०। ' “भूपरिषेरपपत्ति- 
डे कथिता) यजनलच्चणं गशिते कथितमस्ति । तया - 

प्व यदुच्यते तेद्" कारणम् । भृरेकेव किन्तु यत्त्वारय- 

भङादिभिराचार्यैः स्यपि नियामके पलांगदर्भनेऽन्यणा- 

न्यया ततृ्रमायामभिदह्ितं तत्र षटसप्रा्टयवमङ्कलं 

कनिषिक्षादिमेदेन शास्त्रे दथयते। तेनाभिप्राचे- 

शाञन्येन वा तथोक्तम् । याम्योत्तरयोः पुरयोः 

पलांशान् वच्यमाणप्रकारेज्नीत्वा तेणामन्तरेणादुपानः। 

यदि भांशपरिधौ दच्िणोन्नरमण्डल एतावत् पलान्तर' 

तदा समृपरिबो पुरान्तरे कजिमिति। यक्ख तावन्तो 

विभागाः पुरान्तरश्य ]क्रयन्ते | यावानेको विभागस्ता- 

यद्योजन' न्ने यस् । ताभय जने ्ानरं करतेव्यभिन्यथे ः" 
प्रमि" | इदार्नय भपरिधिस्प्,टोकरणं मध्यरेखा चाह । 

^“लम्बञ्चागुग्ितो भवेत् कुपरिधिःस्पष्टस्त्िभज्याद्तो 

यदा हाद्गसंगुणः स विष्वत्कर्णोन भक्तः स््.टः। 

यत्र ङोव्लयिनोप्रोपरि कुरुनेत्रदिरेथान् स्मुशत् खत 

भेरुगतं वुभैर्भिगदिक्ा सा मध्यरेष्ठा भूवः" सि शि* | 

रेखापुरास्टाद् च्रोपतिः “शद्धा कुभारी नगरी च 

काशो पानाटमद्िश्च चितः षडाख्यः। श्रोवद्लय॒नमं 

अ एरी ततख् भाङ्द्नतो चोष्छयिनी प्रबिहा॥ शखादा 

खगो 

चमोऽस्ञान्नगर' चरब्टं ततः एर ॒ पड्शिवाभि वानम् 1 

श्रीगगेराटं च सरोहिताख्य' स्थानेश्वर श्रीतगिरिः ` 

चमरः ॥ इतीव यास्योत्तरगां धराया रेख निर† गोल- 

पिद वदन्ति। अन्यानि रेखाखितिभाद्जिलकेकेन्नेयानि 

तज्न्ने : षट मदनानि" | 

खद्ाणणां प्रतिदिन खक्च्चायोजनगतिमान' बिण्शिग्य्क्तम् 

“कलपोहः च्विति"दनेर्गगनख कच्चा भक्ता भवेदिनि- 

गिगेगनेचरश् । पादोन गोऽच्टतिभमितयोजनानि 
११८५८ ।४५ खेटा त्रज्ञन्यचच दिन" निजवत्मं नोभे "सि. शि 
त्रो पपन्तिः | यदि कल (दने: खक्क्तामितयोजनानि गच्छति 
तदेकेन किमिति । फल दिनगˆतयोजनानि । तानि 

च्च स्य॒लत्वेम तावत् पादोनगोऽचष्टतिभू^मतानि ट्," 

सहहाश्छां दिनभक्तिमाह"५भि° । ^महणोत्नितःद् हग शात् 
फलानि यानि तत्कलाः | भव्ति मध्यमाः क्रमा- 

चभःसदटां दयुभुक्तयः । समा गतिस्तु योजने्ममः- 

सदां खदा भवेत् । कलादिकल्पनावशान् दुता चला 

खरता" सि. “अत्रे पपलिस्तन राशिकेन । पूवैः गति- 

्¶जनामिका सहारण तल्यैगोक्ता । ददानोमठला शा 
कला'द्कल्पनावशात् | इदानौमतुलत्वे कारणमा प्रिर 

५कच्चाः सयां अपि दिगिसदां चक्रलिप्राङ्कितास्प 

छते खरो लुनि महति य् महत्य लिप्राः। त्जः- 

३ेते शशिङ्भ्ययुजादित्यमौमेज्यमन्द्ा भन्दाक्रान्ता इव 

शशषधराद्भान्ति यान्तः क्रमेण" सि०श* | “यतः सँ 

च्पयि कत्ताञ्चक्रलिप्राभिरेवाड्िताः | अतो मति इत्ते 

महत्यो लि्राः स्: ।( लघनि लवः । तद्यथा चन्द्र 

क्वा सउ धस्या लघः | तस्यासेका कला पञ्चदशभि- 

य जनेमेवति |, शनेः कन्ता सर्याप्रिस्था सा महती 

तस्यामेका कला योजनानां ष्डिभिः सहस्तेरकसप्र- 

त्येः>ै-५६२९ मव(त | योजन" चतुःक्रौशनेव | अत- 

अन्द्रात् सकाशाद स्य। बुधशुक्रादयः करेण मन्दा 

क्रान्ता मन्द्गतय इव भान्ति" प्रस | 

सह्धाणां ठद्गादिपःरधिभेदकारणम् सिरशि उक्त 

यथा ““उद्धश्थितो व्योमचरः दरूरे नो चस्यितः खाच 

निकटे वरितिद्राः | अतोऽणुबिन्बः धुन भाति भानो- 

सथासन्नसदरूरवतीं"' सि°थि° | ददानौमन्यदक्त्' प्रका- 
रान्तरमाद"' प्रभि* | “खक्ता मैषा प्रतिहत्तभङ्गय 

युक्तिः एयक च्रतुररुभ्वमाथम् । स्प्टोठतेसतां इनरन्य 

थार नोचोज्ढत्तस्य च वचभि भङ्कधा? बिश्चिर | 

५. 
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“इह किल स्यटीःरणयु्तिः प्रतिटत्तभङ्गया मयोक्ता |. 

अथ तामेव नौ चोद्धहत्तभङ्ा वचचमि | श्डानौींतां 

भङ्भिःमाड" परमि । (“कन्वास्यमध्ययहच्द्ितोऽथ टत्तं 

लिख्छदन्त्यफलज्यया तत् । नोचोच्संन्नः रचयेच्च रेखां 

कुभध्यतो मव्यखगोपरिस्थाम् । कुमध्यतो दूर 

तरे प्रदे रेखायुते तङ्गमिह प्रकडयम् | नीच" तथा- 

सच्रतरोऽथ तियंडनी चोञ्चमध्ये रचये रेखाम् | 

नी चोद्खत्ते भगणा{ङ्ितेऽमन् मान्द्यं विलोमं नजकेन्द्र 

गत्या । भष्यऽलोम' भ्वमति स्तङ्गादारभ्य मध्यस् - 

चरो हि यश्नात् । अनो यथोक्त स्टदुशोष “ 

केन्द्रं देयं निजोज्चादुदयुचरस्तदसे । दोर्ज्योचरखा्धि- 

खेटतः सात् तियेकस्यरेख्वाव चि कोटिजोवा'" सि*शि° | 

“प्राग्बत् कन्ता्टत्त' चक्रांशा त" शत्वा त्न सध्यय्रहं च 

दत्वा स्ह चिद्कऽन््यफलच्याप्रमाणेनान्यहृत्त' लिखेत् । 

तन्नौ चो जसं त्तम् | अथ म॒मध्यादुखरह्णोपरिगता रेखा 

कि्चिहौषां काव्यां । सालोद्धरेखा । नो चोच्त्त भूमे- 

द्रं रतरे प्रदेे रेखायुते द्ख' प्रकल् यस् । आसन्ने रेखा- 

ञुते नीचम् | नौचोञ्धचिद्काभ्यां मत्खख्नपाद्य तिये- 

सप्रखा मभ्यं कायां | तस्मिन् इत्ते केन्द्रगव्योञ्धस्थाना- 

दारभ्य मध्यचहोभ्वमति | मान्द्य विोमं, शेष्यः ऽचु- 

लोभम् । आतः कारणान्मन्द केन्द्र खद्धा'दलोमं देयम् । 

शोषकेन्द्रमचलोमम् | तदे खडहः'* प्रमि | 

पहाखामस्तकालांशाच्च सिन्शि* उक्ताः 

न्च वाक्य १६९१० कालशब्दे उक्तम् । पहभिम्बानां 
गोलाकारत्वेऽपि सू्छौभिस॒खानामेव द्य तिलाभः यथा- 

हाय भटः | ५“भूखहृभानां गोलाङ्खानि यया विवसनि । 

अद्वानि यथासार सूयाभिष्खानि दौोष्वन्ते ” | शि°शि° 

रविचन्द्रराह्विम्बमानम् उक्त यथा““गिम्ब' रवे" इरत 

६५२२ संख्यानोन्दोः खनागाग्बुधि ४८ योजनानि। म्- 

व्यास होन १५८१ रवितिन्ब मन्द् कांतं भास्करकणभ- 

क्तम् । भृविस्त,तिलंब्धफलेन दीना भवेत् कुभावि- 

स्तृतिरिन्द् मागे" सि°ि० | “दव्य स्य विम्ब मध्यम 

` दिथमवाणषट कुल्यानि ६५२२ योजनानि | इन्दोसतु 

शन्यवदच्चवेद् ४८० मितानि । राहोरुच्यते। रवि- 

विम्बं ६५२२मूब्यासञेन १५८१ हीनं ल्व न्द्.न शेन सू्.ट न 

योजनाककेन संगुण्य रविक्े स््टन भजेत् फठेन 

भूव्यासो वजितउन्द्रकचायां भमाव्यासो भवति । 

एतानि योजननिम्बानि | अत्रोपपत्तिः। यख्ितु 

१०६ वा० भाय ३ ६१० 

खगो 

दिनेऽकंस्य मध्यतुल््ेव स्फटा गतिः खात् । तच्धिन् 

दिने उदयकाले चक्रकलाव्यासार्पमितेन यदितयेन 

सलमिलितेन तत्रस्य नदूयष्टवरां बिम्बप्रान्तौ रिघ्येन्। 

य। यष्टवखयोरन्तरकलास्ता रपिजिम्बकला मध्यमाः भवन्ति 

ताञ्च दात्रिंशत् किश्िद्धिककलि'यद्धिकलाधिकाः २२।३१ 

१९ । एप" विधोरपि पौर्यमाधां यदा मध्यैव गिः 

ष्या सिध्येत् तख्धौव' जिद्धिदधिकाः दातिंशत् 

कलाः २२।०।९ उत्पद्यन्े बिम्बकलानां योजनोकरणा- 

याद्पातः। यदि विज्धाब्याखार्भे एतावतप्रमाणां निम्बं 

तदा पठितश्रुतयोजनैः किमित्ये वसत्प्दयन्ते {इिचिशरतुं 

६५२२ संख्यानि योजनानि । विधे स्तु खनागाम्ब् धिः 

४८० सितानोति'” “अल चरौपतिः व्यासा रयीन्द्र त्विति 

गोलकानां क्रभेण तेजोजलच्टण्मयानाम् । स्ुर्याजने- 

राज्लतिवाणषङ्भिः ६५२२ रव्योमाटवेरैः ४८० कुगजेष 
चन्द्रौ १५८५ | अन्दोधां युरुगुरुतर्तास्वितानां 

सपहाणां युरुगुरुतरत्वद्कि' बोध्य" न तु विष संख्या 

सौरागमेषक्ता विष्ण् एराणादौ उक्ताऽपि उप्पल्तहोन- 

त्वादत्र न प्रद्धिना । 

भास्करा चाशे'ण स्ललपान्तरणाङ्गोरतानि मेषादिराशि- 

स्ितेऽके साव्नद्तानि। 

मे ह नि क सिं क त॒ ह ध म कु मी 

१० १ ६१ ३१ ९१ द° ३९ २६ २९ २६ २६ ३० 

५५ २४ ३७ रेट रे २९ ५७ २७ ५ २४ ४€ र 

१२५६ ३२ २५ ५२ ४ ५ -.  1 १ 

एतच्निबन्धन सलोकाञ्च ।  ^ति'शत् पञ्चशरा देवा भेपरऽरे 

दिविसादिकम् । भे धराग्नयः सिद्धाः ष्ट्शरा मिथुने 

क्रमात् ॥ क्षराग्नयः सप्ररामा रद् : कके धराम्नयः। 

गजाशबिनोऽत्तरामाश्च, सिंहे भूवद्कयो इयम् ॥ शरा, 

च्ननियां विःशङ्धोऽश्चिनः नय, म्तुले । गोऽच्चिनोऽद्विशराः 

प्तौ, गोऽच्िनो भानि गोऽग्नयः॥ कौपये^, घधलुधि 

गोदस्ञास्तिययो वबद्कयो, षडगे | गोऽञ्िनोऽच्धियमाः, 

कुम्भे गोदा गोऽच्छयस्तथा || रामाञ्धयो, भप्रे लि ग~ 

द्वामदस्ता धराग्नयः'' । । 

स्वेषां राशीनां लि'शङ्धागात्मकत्व ऽपि कालमेदेनैव 

तेषाखदयो देशमभेदात् भिन्नणव तेन दे्रमेदेन दिन- 

राल्िमानमेदञ्च त॒ कारणं च सिर्शिन्निष्धरयितः यथा 

“यो हि प्ररेणोऽपमश्ण्डलस्य तिय र स्वितोयान्य्, दय' 
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तथास्तस् | सोऽल्पेन कालेन य ध्वं संस्योऽनसपेन 

सोऽखाद्द्या न तल्याः। व उङ्मे याम्यनताद्गाद्याः 

खस्वापमेनापि निरच्चदेथे । वाम्याच्चतस्तेऽतिनतत्वमाप्रा 

डटान्ति कालेन ततोऽलपकेन | क्यद्व. सौम्यनताह्हि 

येऽत्र ते यान्ति याम्याच्चवश्ादजत्वम् । कालेन तख्माह्- 

नोदय" ते तदन्तरे खचर खण्ड मेव” सि०शि° । विष्ठव- 

द् होरातरडत्तानि लङ्भायां समपञिमगानि राशिवलय' त॒ 

मकरादौ परमक्रान्त्या २४ विषुवन्द ण्ड लादृच्चिणतो मिथु- 

नान उत्तरतो शम्नमतस्तिरस्ीनः तन्नापि मेषः खक्रा- 

न्त्या महत्या तिरद्ीन उदेति अतोऽखपंकाखेादय' ठटषभ- 

स्तद् पयातसनखत्किदिदधिककालः मिथुनस्लदपयात- 

सतट्धिककालः एतं निरच्तेऽपि न खम उदयाः | थये 

भक्षरादये याम्ये नतास्ते याम्याच्वशात् अतिनता उष्- 

छनि स्रेगेऽतेाऽखपन्नारादयाः,वे त॒ कक्याँदयः खस्ल- 

कान्तया सौम्ये नतास्ते या्याच्तवथाटज्ञस्व' गता उदन्त 

खतभिरकलादटयाः लङ्भास्वटेशोदंययेरन्तराके खञ्चर- 

श्यश्डसेव भवति यत्लत्रितिजवेरन्तराले चरस | अथ 

चर्श र्ना धित्व गाख्भ्बमयोपरि यथा प्रतीयते 

तथाह"? प्रभि° | ५भचक्र पादास्तिथिनाडिकाभिः जक 

समुद्यन्ति निरचचदेे । चक्रारमाद्यं च तथा दितौयं स्न 

भेषादेनिधुनान्तो नाङीभि- 

स्तिथिभिताभिर्द, त । कगति कजे तद्षःस्ये प्रथन 

कम्यान्नाडनषे7ऽन्त स्तिधिभितना- 

डौभिरुदलये , ख्गति कृञ चे।ध्वं स्थं पञचात्ताभिञ्चरा- 

ढवाभिः। तददह््ितलिंथङ्धिः कन्वान्तो वा भषान्तो वा| 

चरखणडोद्धनाढदाखलेन निरक्तादयाः खरे ख: । 

पूणांन्बिभिताभिरेव | 

ताभिञ्रोनाभिः। 

चितिजेऽजादि सत्या गायं श्रभयन् प्रदयेत्य+स् । उक्त 

भनक्त चान्यत् शिषदराखां बोषजननांम्”'। सि° अरि° । 

चरखर्डक्ालमाह सिनशि०^“उकाण्डखच्छ्माबलयान्रारे 

दयुरात्रहत्ते चरखख्डकालः। तज्ज्धात्र कुच्याचरशि्जिनी 

ख)द्व्यासा्धत्ते परिखाभिता सा" सिन्थि. | ““चति- 

जोन््ण्डलयोमेभ्ये ऽहोरात्रत्ते यावान् कालः स चर- 

स्रण्डकालः तनोग्प्रण्डवादुभयतच्चरतुख्येऽन्तरे {चिद्धे 

सत्या तथे नि बद््त्रस्ाङधं " कुञ्च रेव लिच्धाटृनपरिणता 

सतो चरज्था सखादिन्यादि लिप्रञ्नं व्याख्यातम्'* प्रमि° । 

दानीं लङ्धाख्रेशार्क+्योरन्तरं चरकालमाह। 
“निर्देशे च्वितिज्ञाख्यग्तसन्मर्डलं तच्जयुरन्यदेशे | 

ख श्ल ङजेऽक्ख सयुदमोऽखाद्चराद्खमर्गोदबयोसतु 

खगो: 

मध्ये” सि* शि. | चरफलख धनवासनामाह। 

“छादौ स्वदेगेऽच निर्देशे सर्यीदयोह्यसमयोऽन्यथानः। 

षण गृहेऽखाङुदये समस्ते फलं चरोत्य रविसौभ्य- 

गोडे । याभ्य विलोम खलु तत्र यञ्मादुनाण्डलं स ् ति- 

तिजाद्धस्तात् । नाद्याद्धयादुत्तरयाम्यभगगौ गोलख 

तावृत्तरयास्यगेा जौ" सि° शि°। 

चरख्यानञ्च सि्श° दभित यथा 

“यज्ञ होच्जयिनोषएरोपरि करुकेव्रादिरेथान् स्घथत् 

खन' भेरुगतं वृधैनिगदिता शषा मध्यरेखा भुवः । श्यादौ 

प्रागुदयोऽपरत्र विष्ये पञ्चादि रेष्ोदेयात् खात् तश्मात् 
क्रियते तदन्तरभवं चेटेष्वखं ख फलम्” सिर शि. । 

, ““बङ्काया भेरपर्यं न" नोगमाना रेखोच् यिना कुर - 
सेनादरेथान् ख,न्दौ या याति सा मध्मरेखन्यु च्यते । 

रेष्डायां यद्ाके7द्बसतत्काखात् पू॑मेव नूवेदेये भवति 

रेखोदयक्षालादनन्तर” षमदेयेऽकैदयः | तदृन्तराल 

स्तदनरयोजनेः खष्टमूवेष्टनादलुपातेन वायते । यदि 
स्, टपरिभियोलनेः षटि ६* घटिका लभ्यन्ते तस 
रेखाखपुर्योरन्तरयोलमैः किभितीति नैरा शथिकेन देथा- 
न्तरवटिका खभ्यन्ते | खच्ध॑गत्या च या स्ानोता नाड - 

स्ताभिरहुपातः। यदि षटीष्शटया खड गतिकला लभ्यन्ते 
तदा देथान्वरषटौभिः क्िभिति। अथ योजनैरेवाचु- 

पातः। अदि रक् ठपरिभियोजनेगैतिः परायते तदा 

देथान्तरयजनेः शरिमति। फलं कलाः प्रार्ट णं यतस्तत्रा- 
दाव्दबः । पञ्चागम् । यतस्त रे खोद्यादनन्तरमङा- 
द्य इत्य् पपन्नस्' प्रजि | 

रख श्डानयन द्ध सिरथि" ` एक्ख राश इ हतौ ज्यका 

मा दयोस्िभद्ापि ठतौलतानाम् | सखखापम्ज्याटति- 
बलितानां सशानि तारां लियुणा ३४१८ तानि | 

खसब्युभौव्यां विमजेत् फलानां चापान्यधोऽधः परि- 

शोधित।ति । जरुमोत्कमस्यानि निर्देश्य मेषादिकाना- 

्टयासवः स्:'” सि*जि० “रकस राथेवुः हतो च्य 

त्य्ट्मो १७१६ ज्या | इनोरिति षोडशो २९७७ च्या | 

लिभख्धेति १.१८ बरिश्। । रासां वर्मितानां खकौय- 

छकोयकान्तच्या व वेका नां मलानि लिच्चायुचितानि- 
खस्तदुज्यया विभजेत्! फलानां चापरान्यधोऽधः परि- 

शोधिवाषौति दतीबाच् हितौजं दितौगात् प्रवं शोष्यम् | 

प्रथमं तथाविधमेव | एवः जङ्धोद्यास्वः खः: | अ्रलोप्र- 

पत्तिः अलो इच्छतः दृालिह सस तिर्यक्र्यितलात् लद 
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साथ क्तेत्राण्य त्पद्यन्ते | तद्यथा भेषान्ख च्चा 

कान्तिडते कणः, तन्कान्तिन्या लङ्काक्ितिज भजः। 

तद्ग न रपद् मेधान्तं ऽदो पाल्नबन्त कोटिः| एवः राशि- 

इवख जग्रा कणः, तत्कान्तिज्याः भुजः नदर्गान्तरपद्ं 

बुषभान्तेऽ्ाराल्रर्ते केाटिः। खव' निराशिज्या कणं :, 

परमा क्रान्तिज्या मुलः, णरमालपद्य् ज्या कोटिः। 

ताः कोटयद्चापकरयाथे" तिच्याटन्ते परिदामिताः। 

लिव्यायुणाः खसलदुज्यमा भन्नास्तासां ष्वापानि | प्रथमं 

भेमोदयद्य काकः । ददितोय' राशय । तोयं 

राशिब्यद्य । चतो विक्चतितानौत्य् पण्च्नम्'" प्रमि° । 

ददान प्रकारानरेखाषह। कौटादिराश्यनलकोट्जौ 

वाख्िभ्चा २४२८ यणाः सखस्लद्नज्ययाप्राः। च्ापौठवाः 

प्राम्बदधो विशुद्धाः कोटाष्दिकानाख्दयासवो वा"सिश्जिग। 

` कोटादिरा्ना्नजणोटिलीवास्ता रएकदितिराशिच्या 

भवन्ति ¦ ७१ ९।२९.७७।३१४द८ ए बा स्ज्या २४९८ गुखयाः 

स्वस्वदिनज्ययाः भक्ता इति यैव टषभान्ते दय् च्या सेव 

कोटाने.ऽपि ९२१८ | यैव मेषान्ते दयुच्या सैव सिहा- 

न्ते$पि ११६६। कन्यान्े दयुश्या लञ्च न ३११८ । 

जिरता भाञ्याः | फलानां चाषान्यधोऽधः शुद्धानि 

कोटादीनारुदयासवः ख निरत वा| त एव भिभुन- 

ह्रभमेषा्यामित्य्ः । ऋल्ोपपत्तिः। ऋान्तिरत्ते 

हषभान्ते द्तरसयेकमसः बद्धा इितोवमय' कौोटान्ते निब- 

ध्यते तख द्तरस्या्मेकराशेज1 भवति । एव" त्रखे- 

कमगः सेषान्ते बहा दितोयं सि हान्ते तद्य सृल्रखाद् 

राशिदयस्य जा भवति | एष" मेषतुलाटौ बइसूलखाङ्ग 

ल्रिजवा। एता एव उपभान्तमेषान्तमानानाऽदहोरातर 

इन्तानां जवा भवन्ति । यतस्नत्सम्मातेषु क्र न्विद्त्त 

सूत्राणि बड्ानि | खतस्तासां तिलग्राहृत्तपरिखतानां 

चापान्तराश्णि कौीटादिकानाखदया भवन्तोति गोले प्रद् 

शयेत्”? । ददानो एनः प्रकारान्तरेणाह प्रमि°। 

^ मेषादिजीवाच्चिग्ट इष्य मौव्यां २१४१ चखा इता; ख- 

सखदिनजया वा। वचापौकछलताः प्राम्बदधो विश्णद्धा 

सेषादिकानाखदयासवो ठ1" सि*शि" | यस्धोपपक्तगोलि 

कायतेव गमा च| यथ निष्यच्चांस्तानसनाङ् | “ते. 

$श्वाद्धिभूषा १६७० गुणगोऽद्िचन्द्राः १७९३ सप्राम्नि 

नन्द् न्द् निता १६१७ अथते । कमोत्कमस्माचर खगाङक 

ष्ठः: कमोत्कमस्य च विद्धोनयुक्ताः | मेभादिष्खाख्दमा 

च्रे वृलादितोऽमी च विलोग्शंस्वाः } देत राशिः 

समयेन येन ततसप्रमोऽख' सध्पति तेन" सिन्थि०। 

त्र प्रथप्रप्रकारेख प्रथमडउट्यो ग्टद्ाते| इितीयप्रक्रारेण 

दितौयतृतीयौ । “त्नोपपत्तिः। निरक्चसदेशाङे- 

दययोरन्तर' चरम् । निरच्ते स्वरेथे च रेषादिः सम- 

खदेति मेषान्त आदौ खचितिजे तत न््ण्डले लगति । 

अतञ्चरखग्ोभो भेषोद्यः स्वरेरोदयो भवति| एव 

इषमिथुनयोरपि | कक्यादौ तु चरखशर्डान-सपचोय- 

भानत्वाद्गनः तानि पररिखमन्ति| ठतलादौ द्न््ण्डल- 

स्याधःख्यित त्वाद्धर खण्ड ¡नि धन भवन्ति । मकरादौ त् 

चरखग्डानामपचीयमानत्वादखं परिणमन्ति | इत्यादि 

मोखे सस्य^म्बन्ोक्यम्" प्रमि° । 

दिननिशो ले त्वमन्त हेठमाह “अत 

सौम्ये दिविलो महान् सखाद्रानिलेपूरवयं स्तसतञ्च यास्ये । 

सयुरात्रत्ते ल्षिजादधस्ये रात्रियेतः स्थादिनमानम्बं 1 

खदा समत्वं दानिशोनिरच्षे नोन्डर्डलं तत्र कुजाद्यतेा- 

न्यत्” सि श | “च्वि तिजादु परि स्ये ऽ होरात्रह त्ख ण्डे 

मावान् कालस्तावानु द्विषः यावांस्तद्धस्ये तावतौ 

रालिरिवि” प्रि | ददान विशेषमाह भट्ट 

 भागाभ्यधिक्षाः पलांशा यत्राथ नतत्रास्त्यपरोा विशेषः| 

लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावन्तावददिनं सन्तमेव तनर। 

यावच्च यास्ये सततं तभा ततच्च मेरौ सततं समाम्” 

सि°शि० । “वल देशे षट्षष्टे (६६) रधिकाः पलांश- 

सलायं विशेषः अकस्लोत्तरा क्रान्तिः (२४)या¶त्कालं | 

ज्म्बाधिका भवति तावत्कालं सततं दिननेव याम्या कान्ति 

(२४) यावत् ताबत्घततं रालिरेव तद्यथा यत्र किल खप्रति ४ 

(७°)पलांथाश्तन लम्बो दिंगतिः(२०)तत्न देशे विबु वदुढन्तं 

दक्षि स्षितिजादुपरिभागविंशत्नोत्तरच्तितिजादधञ्च तावत 

यदा रवेरुत्तरा कान्तिभा गविंशतिभेवति तदोत्तर च्ितिजे 

रपिविम्बसधर्भदितं भृत्कन्भध्याद् दक्षिणक्तितिजादुपरि- 

याभ्योत्तरमरण्डले भागचष्वारिशनेन्नत' भर्वति तदा 

लिशत्ृषटिका दिनद्ल्स् अनिादिन' षिः रालिः खून्य 

नता इितीयदिनि छतरकानते रधिकत्वादरविरत्तर क्षितिज 

नस्स.्ति एवं प्रतिपयैयं परमक नि (२४)यबुपबु परि 
परिश्वरमति एव भियुनान्ते उत्तर्तिततिजादुपरिभाग- 

चतुद्यं याति घुनस्तेनेव कनेष्यावरो हति विंछतिभागा- 

षिका कान्ति अँ वत्तावत्कालं रविः सतत' ट्यः ताव- 

दिनिमेव अनयेव युक्तया दक्तिखगोले ्ितिजादध्स्येे 

खततं रातिरिबि अतरएव मेरौ षण॒मासं दिनम्" प्रमि° । 



खगो { २४३८ | 

तेनात्र देणे सौम्ययाम्ययोदिनराल्िमान' वर्षः | 

"वषु द्वन्त दुःसदां च्ितिङत्वभित तथा च दैत्यानाम् | 

उत्तरयाम्यौ कमशो गतो भ्रवौ यतस्ते षाम् | 

उन्तरगोले चितिजादर्खं ` पिते श्वमन्मादित्यम् | सव्यः 

लिदशाः सतत" पश्न्त्यद्वरा ऋपसव्यगं याम्ये '"सिर्शि.। 

अयनक[लभेट संहहितेक्त रन्यावपरत्वमाह ॥ 

"दन" छराणामयन' यदुत्तरं निरेतरत्घाहहितिकेः प्रकी 

तितम् । दिनोन्ुखेऽकघे दिनमेव नन्तं निशा तथा तत्- 

फलकीतेनाय तत् | इन्ान्तमारोहति यैः क्रमेण 

तैरेव इत्तेरवरोहतीनः। यल्नौव दष्टः प्रथमं स॒ देपैस्तत्नौव 

तिष्ठन्न विलोक्यते किम् ?“ सि°शि० | ““सां{हितिकानांन 

चेदयसभिप्रायस्त हे मेषादेकध्वै' मिथु तान्' यात् येते 

रेवारोहं कुर्यन्नपि देतेद्टः तेरेव पएनरवरोहणं कुन 

कि' न दृश्यत इति"प्रभि° | तत्फलं दशित" च्रौपतना 

“दडगादिराशिदयभादुभोगात् ट् चन्तवः सयुः शिशिरो 

वसनः गौग्रब वषं च शरञ्च तद्द्ध मन्तनामा कथितोऽत्र 

षष्टः | शिशिरपूषैखठनय ठत्तर' दयनमाहर ह तदा- 
मरम् । भवेति द््षणमन्यटतुत्रयं निर्माता रजनो मरुतां 

सा| ग्टह्प्रेशतिद्शप्रतिष्ठाविवाह्चेालजतवन्धपूषम् । 

सौम्यायने कमे भं विधेयं यद्गतं तत् खलु दश्विणे च ”। 

द्दानौं दिनरातरिखद्पे पिश्दिनञ्धाह ^.दन' दिनेशख 

यतेाऽत्र दने तमी तभेाडन्तुरदशंने सत । कुष्ट 

गानां दुनि्च यथा न्यां तया पितृखां शशिः 

यासिनाम्'' सिन्थि, | पिदटदिनष्छोदयास्तकाकानाह । 

“विधध्वं भागे पितरोवसन्तः ख्वाधः सधादधितिमाम- 

नन्ति | पशयन्ति तेऽकं' निजमस्तकोध्वेः दथ यतोऽखरात् 

द्य्दनं तदेषाम् ! भाङ्खानरतवान्न विधोरधःस्य' तख्मान्चि- 

भयः खलु पौयमाखधाम् 1 ष्णो रविः पश्चदलेऽभ्य् देति 

शुक्लो ऽस्तमेव्यथेत एव रिङम्” सिरि. । 

षद् टेशविशेषेख राशथिभेदान् सदोदितानहदितांञ्राङड। 

ले उअ्युङुःवरसाः (६€।१८२०) पलां रका यत्न तत्न विष्ये 

कदाचन । ग्ते न मकरो नकाखंकं किच ककंनिथुनौ 

सदोदितौ । यत्र साङ्“घगजवाजिसंमिता (७८।१८५) 
स्तत्र टर्िकचतुट्यः नच | दश्यतेऽय इषमाङ्खतु्य' 

समया सखुदितं च लच्यते। यत्र तेऽ नवतिः (€०) 
पलांशकास्तत्र काञ्चुनगरौ कद् चन | दशय्रते न भदलं 

ठलादिकं सप्दा ससरदितः क्रियादिक्म्” सिर 

शि° । "'शऋयमयं ्तिपरद्रो “लम्बाधिका क्रान्तिरुद्क् च 

खगो 

यावात्तावददिनिः सन्तमेव तत्र" इत्यादिना सम्यद्घ- 

यिन एव| यल डञ्चिकान्तक्रान्तितल््यो लम्बस्तत्र ते 

पलां शाः०।६९।१८२०। तत्र धनुमेकरौ क्ितिजादधस्यिता- 
वे भवनतः” ककमिधनौ पयव | (तेन देवभागे धलु- 

मैकरस्यस्छूययं भणे हौ मासौ राल्निः शा दश सासा 

दिनम्) | एवमष्ठरभागे तथा पलां यके कक.{स्यरविक्ै 

दौ मासौ रालिः शिष्टा दशमासा दिनम् | यत्र ठलान- 

क्र व्रतुल्योलम्बस्तत्राटसप्रतिःपद्धदशकलाधिकाः। ७८।१५। 

पलां शास्तन हं{खकादिचतुषटय' ्ि(तजाद्धो इषभादि- 

कञ्चपरि | “तेन देवभागे डिका दिस्यरविकाञ्त्वारोमासा- 

रालिः शि कष्टो मासाद्नस् | दैत्यभागे तु विपर्यये 

तथा दिनराली | एवं मेरौ नर्वातिः &° पलां शास्त्र तुला 

दिषट कमधोजेषाद्किूपरी ति ( तेन मेषादिषडगधि. 

षणमासादेवानां दिनि शिष्टा रानिः। 

णवं तलादिषडाशिस्फर वकाः ष्णमासादेत्यानां दिनं 

स्यरविकाः 

शि्टा रालिः ) सवं भगोले श्वासिते सति दथवत 

प्रभि° | ^“सन्ल्वेधवि{धिना भ्बोच्नतिया नतिञ्च 

भवतोऽच्चलम्बकौ । तौ क्रम दषटवदङ्कयर द ले येऽयव न- 

तसछन्ननालवाः” सि<शि०। ^चक्रयन्त्रे ण यद्वेधवत् भरव 

विध्येत् तन्न नेभ्यां ये उच्नतांशास्तेऽक्तांशा;ः ये नतास्ते 

लम्बाः । च्य वा विघ्ना येऽक्ख नतोन्नतां- 

शास्ते ऽक्षलम्बांथा दति युत्तियुक्तम्"प्रसि० | सप्रमरा- 

ग् द्यस्यास्तकालताहेत॒मा ह तनव “येाऽभ्यटेति समयेन 

येन तत् सप्रकाऽस्तरुपयाति तेन च | राशिद्धध्वं मपमण्ड़लं 

कजादपेमेव सततं यतः स्वितस्'"म्०।*य राशि्यौन कालेन 

उदेति तेन तल्प्रेनेाऽस्तं यातवे मेषादीनाख्द्यास्ते तना- 

दोनाभस्तमयाः ये तुलादौनाख्दथास्ते मेषादीनामस्तमया 

दूत्यथः| यतः अपमटत्त च्तिनजाइपरि ऋर्परमेव भवति 

ऋधमधस्च अता राश्योरुदथमस्तमयद्चे गच्छते स्तुलयकालता 

पपद्यते इदानीं विशेषमाह" प्रमि । “यत्र लम्बजल- 

वा जिने २४ नकास्तत्र नेदयचराद्यरुक्तवत् । नान्यसं- 

स्थितनयान्यधोदित' येन नेष विष्ये न्टगे चरः” । य्जि- 

न्देथे षटर्षाटभागाधिकः पलस्तत्र केचक राशयः 

सरादयाः केचन सदा स्तिताः केचन प्रान्ताइुदच्छःन्तं 

तस्तन्न यथा कथितास्तथा उद्या न भर्वान्ति यावत्बदा- 

दिता रचि स्तावददहारानेहत्तःल्तितिजं न स्छ,शति अहा 

राव्रहृत्ते ्षितिजोन््ण्डल्येरन्तर' हि चरम् अतस्तन् 

कुक्छाचरच्छाद्किमसत् शेष स्सषटम्"' प्रमिर | 



"खगो । { २४३९ ]` 

कालविभागाः सिन्थि, दुरिता यथा | भ्यु्चरेः 

खेन्टूभिते १* र्चः स्यात् षड्भिः पलं तैधटका 

स्वष्डभिः। खाद्रा षटोषटदिर हः खरानेमांसो दिनन्ति 

क्भिच् बभेम्”"““एकमातरो लघः । द्विमालो युः; तथाच 

५“स्वानुसखारोविसगानोदीर्षैयुक्तपरस्तु यः” इति ढन्दो- 

खचल्लणप्रतिपादितम् यदत्र ख्वालुखखारः वसगः 

दोषे यखान्षरदय परतः संयोगन्तज्ञषथि गुरसंजन' न्न यम्। 

गुवच्रद्योच्चार्यमाणयस्य यावान् कालस्तहशकेनेकोऽदः 

आखः प्रशस्ते न्द्रियपुर्षदखय चरासोच्छासान्तवत्तो काल 

इत्यधेः । बड़ भिः प्रायरेक पानोयपलस् पलानां ष्ट्या 
धटो | वटीनां ष्टा दिनम् | लिंश्डिनिरेकोमासः 

सारेदांदजनिवैषेमिति कालख्छ पिभागो दशितः" प्रभि* | 

भच्क्रविभागस्ततैव विकलानां कला ष्रश्या ततृष्टवा 

भाग उच्यते | तच्ि'शता भवेद्राशिमेगणो दाद्शौव ते" | 

ब्राद्धादि दनभेदाः ख्°सि° उक्ता यथा 

«जाह ̀  दिव्यः तथा पिन्ध' प्राजापत्य युरोस्तथा । सौर 

अ सावनः चान्द्रमात्त मानानि वं नव । चतभि- 

व्यवहारोऽत्र सौरचान्द्रंखावनेः। 

षटवदं न्यः नान्योस्तु नित्यशः" स॒ हि") “अतर 

मनुष्यलोके सौरचान्द्रना्च श पनेदर्त्. माने वहारः 

भसेवटना । षद्य्वदं प्रभवा दिषषिवषे' जात्यभिप्राये- 

खेकवचनम् । बाहेष्छत्येन हस्य तिमानेन ब॒हस्प्रति- 

ध र ब।स्पत्यन - 

मध्यमराशिभोगात्कङालेन प्रत्येकं नयम् | . खन्यंरव- 

शि त्रौह्न दव्यषिनभरालापयंः | नित्यशः सदेव्यधः| 

व्यवहारो नास्ति । तकारात् कादाचित्कत्वेन तेर्व्यव- 

द्धारः" रण्ना| श्रथ सौरे व्यवहार प्रद्शंयति 

“सौरे द् निशोवा५ षड्ोतिजखानि च । अयन 

विवधं व संकरान्ते; पुरकालता'” ८०सि° । "'चहो- 

रानरप्रोमान' सौरेण श्रेयस् । प्रात्यह्िकद््ग्य गति- 
भोमादद्योतान् भवतोन्ययेः | ष्डशोतिरूखानि वत्त 

माणानि | चः सरुच्रे। तेन सौरमानेन न्नेयानि 

थनः विपत् | चः सखद । संक्रान्तेः पुण्यकालता 

श्रयं निम्बकलासम्बद्धा सौरमानेन" रण्ना० | अथ षड- 

श्रो निसद्छमाह ‹“'तुचा{दषडशोयाद्धां ष्डशोतिखखं 

क्रमात् । तद्ध यमेव खाद दिस्लभावेष राशि स्"सि०।` 

^'ठलारम्म्ात् ष्डशौतिदितखानां सौरादां ष्डशोति- 

शखं भवति | तञ्चतुच्यं ष्डथोतिख्खस्य चद: 

हिखभागषु राथिष चलप क्रमादेवं व्चद्रमाणणा भवति"" 

६११ 
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रण्ना° | ^घडपिगे थनुषो भागे हाधवंगेऽगिमिषखच । 

सिथुनाष्टादशे भागे कन्यायास्तु चतुदश ”” सृ*सि° । 

“श्रेः ष्डविंशरतितभेऽओे ष्डोतरुखं, मोनराशे- 

हविंशतितमेऽओे ष्डशोनिरूखम् | चकारः सरुद्धया- 

धकः प्रत्ये कमन्वेति । मिथुनराेर्टादथेऽ'ओे ष्ड्ौति- 

खखं, कन्यायाञतु्देे भागे ष्डभोतिखुखम् | आत एव 

तलादितः षड़{शत्यशो गणनया वेष राशषभ्वतिते 

राशयो दिसखभावाः षडशो 'तखख सजना संक्रान्तिप्रकरखे 

शांड्ि(तकेसन्ताः?' रण्ना० | अथ शडशोन्यःश्गणनया 

चत्वारिषडशोतिसखान्य क्ता भमश्थां शपृच्यं धमवशिष्टागाः 

घोडशातिएयवा इन्याह “लतः शेषा कन्याया 

यान्यह्धानि तु षोडश । कंठुभिसतानि तुल्यानि पितणां 

दत्तमच्तयम्"” सणि । ““ततः कन्यादिचतुदंशभागा- 

नन्तरं शेषाणि भगखभागेऽवर्शि्ानि कन्याया यानव 

हानि सौरभागसमानि तानि धोडश । तकारात् प- 

दिनारुमानि कतगियेत्न : समानि । कतिपुर्टानीन्यधैः } 

तत्र पितृणां दत्तं चराद्धादि कवभच्तयमनन्तफलदं भवति” 

र°ना “खच राश्रधिणितक्षान्तत्ते चत्वारि स्यानानि 

पदसन्धिस्याने विषवायनाभ्यां प्रसिद्धानोत्याह 

‹भचक्रनाभौ विषरुषद्द्विलयं खमर्लगस् | शयन इितवं 

चैव चतसः प्रथितास्तु ताः" ससि । (भचक्रनाभौ 

भगोलख श्रु गहयाभ्यां ठल्यान्तरेख सध्यभागे विषवद् 

सथं पिणुधदृदयं समसूवगः परस्परं व्यासवूतान्नरितं 
धर वमध्ये विष्वद्ढत्तस्यानात् तद.त्ते क्रान्तिटत्तभागौ 

यौ कूम्नौ तौ च क्रमे पूथापरौ विण्वत्मजनचौ भष- 

वल्याख्यौ चेत्यं: । अयन द्धितयमयनदयं कक्गमकरा द - 

ष्पम् । चः सस्ये | तेन समद्लेग ता तिषवाय ~ 

नाख्याः ऋालिडत्प्ररेषद्धपा भमवचतचखञ्चत्ःड्याकाः 

प्रियता गखितादौ पदाटित्वेन प्रसिद्धाः} णकारा- 

द्न्यराशोनां निरासः | तकारात् तासां समस्हतरस्थत्वे - 

$पि विषुवायनत्वाभावात् पदादितवे नाप्रसिद्धिरिव्वधेः" 

र ना. | ्थधावश्चिटनामादिखद्ह्पमन्यदप्याह | 

“^तद नरेषु संक्रा न्तिदितयं इतयं एनः । नेरनयौव् व॒ 

शुक्रान्तेन्नेःयं विष्ण पदौदयम्"” °सि° । ` "तदन्तरेषु 

विष्वायनान्तरालेषु । अनानरादानां चतुःस्थाने स़ा- 

वाद््धवचनसम् । संक्रान्तिदितयं हितयं एना राश्याद्- 

गागे यदहाणामाक्रमणं वार्यं भवति| तदन्तरे 

राश्राद्भागौ बो भवत इत्यथः | तथा हि मेषाख्य- 
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षिष्टवकका दयायनयोरन्रले इष्भिथुनयोरादौ । कके - 

हनयोरन्तराले सिंहकन्ययोरादी | दनामकरयोरन्- 

राखे टचिकधनुषोरादो । सकरमेषयोरन्तराले कुम्भ मोन- 

योरादौ इति| एव" विष्ुवानन्तर संक्रम्द्यमनन्तर- 

नयन" तद्नन्तर' सं क्रान्निहयं तद्नन्र' रिघवमनन्तर' 

सं क्रान्तिदयमनन्तरमयन मित्यादि पौनध्पन्येन न्य 

भत्यः | संक्रान्तिदयमध्ये प्रयमसंक्रान्तौ विशेषमाह 

नैरन्त्थांदिति । निरन्तरतया सन्भुतायाः मंकान्तेः 

सक्ाशादिष्ण् पदोदययं तदन्राले दृत्यर्धः | अवगम्य" 

प्रथमसंक्रान्निषिष्ण् पजसञजन्ता तयोदहंयं तदभ्यन्तरे प्रत्येक 

भवतोति तात्मय्रीथेः । षडशी तिसजन्न' हितौयसं क्रमणं 

पर्वरूचितं तयोरपि हयं तदन्तराले भवतौति ध्ये यम्” 

र०भ्ना० | अथायनदइयमादह *"भानोमेकरसंक्रान्तेः 

षणमासा उत्तरायणम् । ककादेस्तु तयेव खात् षण- 

मसा दच्तिणायनम्" स.सिः । “यख मकरसंक्रान्तेः 

सकाशात् घट् सौरमासा उत्तरायणं भवति | ककारः 

ककरसंक्रान्तेः सकाशात् तथा दर्यभोगात | रखकारा- 

दन्य हनिराखः । षणमासाः ठकारात् सौराः | 

दच्िायण्यं भवति" रण्ना० | खथतु मासवषां एयाह 

““दिराशिनाथा ऋतंवस्ततोऽपि शिशिरादयः । मेषाद्यो 

 इादरेते माखास्तं रेव वल्यरः” द्.जि° । “ततो मकर- 

संक्रान्तेः सकाशात् । अप्रशब्द्ः छत्तरायशावधिना 
सस्द्धयार्थकः | द्दिराशिनाथा 

राशिहया्वमोगात्मक्रा इत्ययः । शिशिरादयः शिशिर 

कालविभागवियेषा 

राशिद्वयस्वामिका 

वसन्तयौष्मव्धागरद्धमन्ता ऋतवः 

भवन्ति । एते येभो गविषयका भेषाद्यो राशयो दा- 

दश मासास्तेदाददशभिमांसेः। एथकारान्नयर,नाधिकव्यव- 

च्छेट्ः। वत्सरः सौरवधें भवतिः, रन्ना० | खथ प्रस- 

ङ्गात् संक्रान्तौ पुण्यकालानयनमाद् | ““अर्कबिम्बकलाः 

ष्या यणिताभुक्िभाजिताः | तद्धनाड्ः संक्रान्ते- 

रवांक पुण्यः तथापरे'* स.सि° | "'खयख विम्बप्रमाण- 

कला. ष्ट्रा युणिताः खये गत्या भक्तास्तसख फलस्याद्' 

त्सङ्खयराका घटिका इन्यथेः । संकान्ते: स्ये रागु 

प्रवेशकालारिन्यथेः । अग् पनं षणव सु नादिघमं- 

स्ये पुणयवटि काः पुग कारिकाः | अपरे संकान्त्, 

त्तरकाले तथा | स्दानाद्धभंङत्ये पुणयदरङ़्दा इत्यः । 
च्रलोपप्निः। सूये विम्वकेन्द्रख्य राण्यादौ सच्चैरणक्रालः 

संकमणकालस्तस् मूच्छतये न इन्ने"यत्वात् स्यनकालः को- 
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ऽभ्य् पेयः सतु राशवरादौ बिभ्बस्चरणद्पोऽङ्गी्तो 

बिम्बसम्बन्धात् | आतो्य{दश्््यं गत्या टिसावनघटिका- 

स्तदा सूग्यं वि्बकलाभिः का इत्यहुपातानोता विष्बवटिकाः 

संकान्तिकालः स्थल £ पराङ्ने मिसञ्चरखकालात् पञ्चिम- 

>ेभिसद्रण्कालपव्यन्त तदद्धंघटिक। व्यासाद्धवटिका 

इति | संकान्तिकालात् ताभिः पूष॑सपरल्र काले प्रागपर- 

नेम्योः कुमेण सञ्चर णात् पूरे ततरकाले पुरा इति''रण्ना 

अथ सोरसक्ञा कमप्राप्न चान्द्रसानसमाङ । ““खकाि- 

निष्सृतः प्रां यद्यात्यहर डः शशौ । तच्चान्द्रमानमंथेस्तु 

न्नोया इादटथभिस्तिथिः” ख्.सि° । ‹'खरौत् समा गसं 

त्यङ्घा विनिगेनः शथग्भतः संचन्द्रो$ हर हः प्रतिदिन" 

यत् तल्बज्खयरामितः प्राचीं पूवीं दिशं गच्छति तत् 

प्रतिदिन चान्द्रमानं तत्त्, गत्यन्तरां्मितम् । नह 

सैर ̂ दन' श्ये पेन यथा भवति तथैतद पैभागेः जशियङ्बिः 

पूणे' चान्द्र दिन' भवतीत अह तैरिति | भानेसतु- 

कारात् ख्यं चन्द्रान्तरात्यन्न :, तख वद्र पत्व।त् इादशभि- 

दशस ङ्खाके्िंःयन्नेया | शकं चान्द्रः दिनः न्नोयमि- 

त्ययः । एतदुक्तं भवति । र्य चन्दरयो गाञ्चान्द्रदिनप्रनेः 

षएनर्योगे माससमाप्रो भगणान्नरेण चान्द्रो मासस्तिशचचान्द्र- 

दिनात्मकः । अतस्ति'शदनये द भयथा शान्तर' तदेकेन 

क्िभिति । दाद्थभागेरेकं चान्द्रःदनम् । “देः सूेनद्- 

सङ्गमः" <व्यभिघानाद्श धिक्रमासस्य लिंशत्तिथ्यात्मकत्वात् 

तिथिश्वान्द्रदिनद्ध्पेति''रणना० | खथ चान्द्रव्यबहारमाडह 

“तयिः करणशुदाहः शौर सबेक्गियास्तथा : बतापनाख- 

याल्लायां [किया चान्द्रं श ग्दहते"" सृ.सि०। “तिथिः 

प्रतिपदाद्या करणं बवाद्कसुद्वाहो विवाहः ्तौर 

चौलकम । एतदाद्याः सवकिया ब्रतभन्धाद्य् त्सवद्धपा 

व्रतोपवासयाल्राणां नियमो पवासगमनानां किया कर्णस् | 

तथा सुसखद्धयार्धकः | चान्द्रमानेन ग्टहाते अङ्गो 

कियते" रण्ना० । अथ चान्द्रमासं प्रसङ्धगत् }पटसानः 

चाद “लिंशता विथिभिमांसचान्द्रः, पिव््रमङ्ः तम् । 

निशा च, मासपक्तान्तौ तथोमध्ये विभागतः" सृगसि° | 

“विशता लिशन्वितखिधिभिचवन्द्रो मासः | पिलत 

पि सम्बन्धि। अहद्नम निशा च रालिः पिद 

सम्बद्धा । चकारो व्यवस्थार्थकः । तेनोभयं नेकं प्रत्ये कं, 

किन्तु मिलितम् । खूटत मिति लिङ्कालरोघेनोभयत्नान्वे ति 

तथा च चान्द्रो भासः पिल्राडहोरात्रञ्चेल्वधेः फलितः । 

मासपच्चान्तौ मासान्तो द्शौन्तः, प्तान्तः पूष्णिमान्ः 

१) 1 ~ 
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तावित्यर्थः: । विभषैगतः क्रमेखेत्य्धः। तयोः पि- 

लताहोराल्योमैध्ये ऽङ्खेः भवतः | दीनः पितृणां 

मध्याङ्कः, पूिमान्तः धिनु मध्यरालमित्यथेः | खथात् 

शष्ण!ट स्यर्धे द्नप्रारम्भः| शुक्ता्टम्य्धौ दिनान्त इति 

सङ्गम्” रण्ना° | चथ क्रमप्राप्रः नाच्तत्रमान" प्रसङ्गा 

न्डाससञ् न्नं चाह “भचक्रभ्चमणं नित्य नात्ततर' दिन- 

खच्यते। नच्तननान्न्ना मासास्ते ज्ञेयाः पानयोगतः" 

“नित्य प्रत्य भचक्रभ्चमणं नच्तनरसम्रहख प्रववाुङत- 

परिभ्वमः नाचनं नच्तल्रसम्बन्वि दिन भानन्नोः कथ्यते 

नित्यमित्यनेन चन्द्रभोगनच्तन्भोगो नाकत्रमित्यदय निरासः 

भचक्भ्बमणादुपपयनततेः । भारुमञन्ना महानच्न- 

नाश्डेति। पतौन्तयोगतः पथन्तः पूिमान्ः तख 

योगात तत्सम्बन्धाठ् नत्तनसज न्या मासाः | ठका- 

राद्खान्द्रा अकगभ्याः पूशिमान्तस्वितचन्द्रनचमसज न्ञोमासो 

क्लोय इति तात्पर्याथेः | तथाहि यहशौ नावभिकञचान्द् गे 

माखस्तद्भ्यन्तरस्ितपु िमान्तस्वित चन्द्रनच्लरुज न्नः । यथा 

चिलासम्बन्धादचे्ः | विश्ाखासम्बन्धाद थाखः। च्य- 

उाखम्बन्धाजच्येः | चाषाठासम्बन्धादाषाटः | चवख- 

सम्बन्धाच्छ्छावणः | भाद्पदासम्बन्धद्भाद्रपदः | अञ्चि 

नोसम्बन्धादाश्विनः। कत्तिकासम्बन्धात् का्तिंकः। 
सगथोपसम्बन्धान््रागं शोषः । युष्पमसम्बन्वात् पौषः | 
भषासम्बन्धान््ावः | फाल्गुनोसम्बन्धात् फोलगुन इति" 

रण्ना* | नल पूर्णिमान्ते तत्तच्नचत्ाभावे कथ' तत्. 

ख्ञज्ञा मास्लानाखचितेत्यत आह ““कार्तिक्यादिष 

संयोगे कत्तिक्ादि इयं हयम् । ऋन्त्योपान्त्यौ पञ्चम 

लिधा मासत्रयं ख्टतम्" स. सिं° | नच्ततरसं्ो गाये मिति 

निमित्तसप्रमी । कातिक्यादिष काति कमासादौनां 

पौ येमसीष्वत्यिर्धः | छा त्तकादि इयं हयं नच्च कथितं 

कृन्तिकारोहिणोभ्यां कासतिकः । सटगादरीस्थां मागं शोषः 

इनर्बशपुष्माभ्यां पौषः | अद्लेघामवाभ्यां माघः | 

चिल्ाखातिभ्थां चलः । वि्ाखान्राधाभ्यां येशाखः | 

च्येटामृलाम्यां च्यः | पूर्वीत्तराषाढाम्थामाषाढः | 

खवणशधघनिष्ठाभ्थां चाव इतिं फलितम् | अविशिष्ट 

मासानाम) अन्तयोपान्त्याविति। अन कातिक- 

स्याटित्वेन हणादन्त्य आशिनः । उपान्त्यो भाद्रपद्ः। 

एतौ मासौ पञ्चमः फाल्गुनः। चकारः सख्ये इति, 

मासत्रयं तिधा स्यानल्रय उक्तम) रेवत्यश्िनोभरयोति 

नन्तनलयसस्बन्धादाचिनः | शततारापूर्वत्तराभाद्रपदेति 
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नच्चनतयसम्बन्धाद्ाद्रपद्ः | पूर्वीत्तराफालगुनीहस्तेति 

नच्चलनयसम्बन्वात् फालयुन दति सिद्धस्" र०्नार । 

अथ प्रसङ्गत् काल्तिकादि् हस्प तिव सटा । “ववैशा- 

खादिष छष्णे च योगः पञ्चदशे तिथौ | कार्तिकादीनि 

वर्षाणि धुरोरस्तोदयात् तथा” ख ०सि° | यथा पौण 

माखां नक्तन्नसम्बन्धेन वत्खज ज्ञो सासो भवति | तयेति 

स्द्चयाधेकम् । बुहसखतेः ख्य सा“चध्यदूरत्वाम्थामसा- 

इदयादा वैशाखादिष हादशद्च सशेष ठष्णव्ते पड्दभे 

ति्ौ , ऋअमायानिव्य्धः| चकारः पौरमासौसम्ब- 

न्धात् सणद्धधार्थकः | योगो {द्ननचत्रसम्बन्धः कान्ति - 

कादौनि इादश वख भवन्ति| प्रैणाखरब्णपन्तपञ्च- 

दश्यामम्द्धपायां ब॒हस्सतेरस्त उद्ये वा जाते सति 

तदादि ढद्स्य निशर्भ" छ्तिकादिनचत्रसम्बन्धात् काति कष- 

सञ न्तम् | एव च्ये्ाषाठचरावणभादरपद्ाश्चिनकात्तिक- 

मागं योषेपौघनाव फालगुन चनामा क्टगपुष्ममघामूफा- 

दिल्राविशाखाञ्यं ापूषाच्रवखपूभा श्चन दिननच्तलसम्बन्धा 

न्ग शोषणीदोनि भवन्ति| अत्रापि प्रोक्तनन्तवदयलरय- 

सम्बन्धः प्राक्त बोध्यः। पञ्चदशे इत्य. पनन्त णम् । तेन 

दिने दृहस्पतेरुदयोऽस्तो वा तदिन यद्खन्द्राधिष्ठित- 

नल्तत्र' तत्सञ् न्न वा हस्त्य व्े' भवतीति तात्पय्य सू । 

संहि ताखन्धे ऽस्तोदयवशाहरषौक्िः परमिदानीखद्यव्ष- 

व्यवहारो ग शके गटाते““येनोदितेच्छ इतय् क्तो रिति" "र*ना० 

च्य क्रलप्राप्रः सावनमाह “उद्याङोदयं भानोः 

सावन" तत् प्रकी्तिंतम् । सावनानि ख्य, रेतेन यन्नकाल- 

विधिस्तु तेः" सृणसि° । सथं खोदयाइदयकालमारभ्या- 
व्यरह्हितोदयक्रालपर्य्यन्त यत् कालात्मकं तत् सावन" 

सानन्नो रक्तम् । एतेनोदयद्वयाननरात्मकाव्ख गणनया 

सावनानि वसु्टाद्रौव्यादिना सध्याधिकारोक्तानि भ- 

वन्ति } तद्वरवारमाह यन्नक्रालविधिरिति। 

यन्नख यः कालस्तस्य गखनः तेः सावनः । तकारोऽन्य- 

साननिरासायकेवक्रारपरः” रण्ना० | अथ व्यवहारा- 

न्तरमाद् | “सृतकादिपरिच्छेदो दिनिमासावद्पास्तथा | 

मध्यमा सहभक्तिस्तु सावनेनेवःग्टदाते" सू.खि। ““स॒नक्ष 

जन््भरणसम्बन्वि । च्याष्द्१दसाहा' वचिकिल्ितचान्द्रा- 

यादि । तख परिच्छेदो निखेयः। दिनाश्षिपमासे- 

चरव्नंश्वराः। तथा सम॒ञ्चये यहां गिमेष्यमा। 

तुकारात् खटगतेनिरासः 

दिनसम्बन्बद्ाभावतत्। 

तखाः प्रतिकृ वैलच्गया- 

एतेन स्पटग्या खय 
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चालनः निरस्तः स्थ लल्वा{द्ति सूचितम् | सावनमानेन 

एवकारादन्यमाननिरासः | ग्टहाते छघौभिरङ्खगोक्रियते । 

अल जह्चचनानरोषेन ग्टहात इत्यत्र ववचन" न्न यमू) 

` "दरासुराखामन्योन्यमडोरातर' 

विपयेयात् । यत् पोक्त' तद्धतरेहिव्य भानोभगखपूर णात्” 

सरि | ` पृते पूवैः व्याख्यातम् । यदहोराल 

एूवीर्भौज्ञ सृ्येख भगणभोगमूर्तेः प्रोक्तः पू्ैमनेकधा 

नि्योतं नद् होरालं दिव्यमान' ख्यात्" र°नार | अथाव- 

शिर प्राजापयव्राह्यमाने चाड 

थ दिव्यमानमाड | 

^ मन्वन्तरव्यतस्था 

च प्राजामयष्ठदाद्तम् । न तत दय् निशोर्भेदा ब्राह्यं 

कलः प्रकोत्ति तस्'" सू*सि° । 

दृष्टान्त भगोनभगोलरचनापक।रः ० 'स* दथेतो यथा 

“भभगोनख्छ रचानां कुयादाच्य कारिणोम् । द्ध 
भोट' एिकीगोलं कारयित्वा त॒ दारवस् । दण्ड" तन्द्- 

ध्यग' मेरोरुभगत्र विनिर्गतम् | आधारकन्तादितयं क- 

11 वेषतो' तया'” द. सि । “भगोलखख भूगोलाद- 

भितः संस्यितद्य नच्तवाधिखितगोलख प्रागध्थायोक्तार्थख 

रचनां चस्थि^तन्नानाथे टान्तात्रकगोलख्य निभितिं 

श्ुधोगंखको गोलभिलपन्नः रव्यात् | नद त्वद्क्तंन स॑ 

च्रानं भवतीति दृष्टान्गोलनिवन्धनं व्यथं मेबेत्यत आह 

आचय कारिशोमिति । चक्गप्रतोबय, इ, ताह, तनु द्धिजन- 

विली तथाचोक्रन स्वाध्यं गभागयोरेंकावस्यानस् 

सद्भागस्यभगोलप्रदेशस्थ च भूरेनिराधारत्व देख क्ञानं 

मनसि सप्रतोतिकिं न भवव्यतो दष्टान्तगोले तन्नि्चयस- 

स्भदान् तन्निन्धनमावशकमिति भावः | कथ' रचनां 

कुथां दधत अद्ध आभोषटमि^त। स्वो गोलमभीटः 

सवे ् छाकल.पितपरधिप्रम।यक दारवं काडघटितं सच्छिद्र 

का८वित्व। काडशिल् पन्नदारा छत्वे त्यय: । भेरोरलु 

कलपद्धपं दण्डकाः तन्दध्यगं तद्ध क छवटितभूगोलख 

मभ्यं ङिद्नध्यं शियिन्तनया स्थितम् | उभयत भूगो- 

दस्थव्यसप्रमाणच्छटरखयाखाभ्यां इरित्य्यः। निनि- 

गतमेकाखादन्यतरयावशिषटदख्डप्रदेथ तल्यं निः्तम् । 

उभया्राभ्यां तुल्यौ दण्डपरदेशौ यथा शथातां तथा 

भगोलनिबन्धनायं माधारढत्तदयमा ह 

भगोलनिबन्धनायेभादावा- 

कथयां द््यवं : | 

अआधारके्ताद्वतयर्सिति। 

खयाये' हृत्तयोद्िं तयमद्भुधस्तिये गवस्यानऋमे येकमेक - 

मेव इयशभिचधः । भृगोल्ादुभय तस्तुल्यान्रेख दण्डप्र- 

देयाः प्रोतमक इत्त कुर्यात् | वततच्यं इत्तमपरः त- 

दभच्छेदेन दर्प्तोतं कुयादिति सिद्धोऽधेः । रतट.स- 

` इयव्यतिरेकेख भगोलाद्भितो भकोलनिबन्धनादुपयत्तेः 1 

भगोलनिचन्वनारम्भमाड कर्तेति । बोवतीं विष्ठवस- 

म्बन्वनी कन्तां टततपररि धं विषवद्, तभित्यथेः । तथाधा- 

रटत्तहयय्या्खं च्छदेन भ्गोलमध्यृक्तालुकरपोन गख्केन 

निबद्ध(मित्ययेः'" र० नार | अथ मेषाद्दहाद्थराश्ोनाम- 

कोरात्रडत्तनिबन्वनमन्स्द्प खोकपञ्चकेनाह ““भगख- 

शाङ्ग. लेः काव्यां द्नितेस्तिक्त णव ताः । । खाङोराचरा- 

चकर्त ततुप्रमाणालुमानवः | क्रनिविच्ेपभानैञ्च द्- 

लितेदेश्षियोत्तरेः । स: सं रपक्रमे स्तो मेषादोनाम- 

क्रमात् | कच्ताः प्रकल्पयेत् ताञ्च कंकादोनां शिपर्य- 

यात् | तद्त् तत स्तुलादौनां श्टगादोनां विनोभतः। 

याम्यगोलःरिताः कायांः कन्ताघारादूदयोरपि | याम्यो- 

दगयोलसंस्यानां भानामभक्जितस्तथा | सप्रर्भणामगः- 

स््यख ब्रह्मादीनां च कलपयेत् । मध्ये वेष्टवतो कल्ला 

सवेषायेव संस्विता'” ० सि" । “'भगणांगाङ्ग लेः हा- 

दशराशिभागैः ष्टधिकशतत्रयपरिमित ङ्न द्"ल्तः 

सर्मविभागेन खा्डितेरद्िते रत्यर्थः | ताः कचाः व॑ 

शलक।डत्ताख्मिकास्ति्ठेः लिसङ्कुयाङकाः। णवकारा-. 

दडने इत्ते चन्यनारथिकब्यवच्छद्ः। शिलपन्ञन गोल 

गखितद्न कारयां: | एताः पू्ैदृत्तप्रमाखेन न कार्यां 

दूत्यनिप्रापेखाह साहोरालाद्ंकरेरति। स्वश््न 

मेषादिलिकं तख प्रतिराश्यद्ोराल्रशत्तखाङ्ग के व्याता- 
\ ~ 

इ दुज्छाः ताभरित्यथेः। 

स्छस्वद्]ज्छामितेन व्यासाद्धःन मेष {दलयष्चछां शन्तं 

चकारात् कायाः | 

काथंसयघः| मनु स्पटाधिकारोक्तादोराताङधकणां- 

नयने युक्तवभावात् तैर्धृत्तन्ाकं कुतः कार्यमिचतः 

आद तत्प्रमाखानुमानत इति| विष्ठबद्कल्लाप्रमा- 

यादुभानाद,त्तत्रयं कायम् । यथा विषुशद्, त्तः पृडन्त- 

समम् | तथा तदनुरोधेन सेभान्न्मलप' तदलुरोषेन 
इषानदतमलप" तदतुरो धेन मशुनान्तटत्तजलयमिचयु तरो- 

्रमल्पव्यासाङं ढम् । तच्च होरा त्तमिति दुज्या- 

.व्यासाङधन इत्तनिनायं युक्तिखुक्त क्रान्तिङ्ावर्गेै- 

नात् लिज्छावगां ऋ लख) हो राव त्यासाङ्ख लादिनि 

भावः | इत्त्नयं शद्ध कत्वा हष्टान्तगोले निब्नोतः । 

क्रान्तिविचेषभागेरिति ऋान्तिडटचषछ विश्वह त्त्रे- 

अादिलप्रप्या सैरः चकाराद्ाधारडन्तस्थं दलितेः 

समभागेन खर्छितेर ङ्त: । दियो त्तरे[4एवद्, ~ 

=, > 
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ऋन्तिट तपरे ययोद्चि योत्तरान्तरात्मकेरु तलचसोः स्वकीयः 

खशयः स्राथिसम्बद्ध रपक्रमेः स्यटाविकारानोतक्रा- 

न्त्व सैमषादीनां मेषादिराशित्रयान्तानां मेषान्त्षान्त- 

मिुना्तानामित्यथैः । तिखस्तिल हधयाकाः प्राखमिभिता 

इन्त्धपः कच्ताः । अपक्रमात् । अप्चन्दस्योपसगेत्वात् 

कमादित्व्धः । प्रकल्पयेत् | शिल पन्गच्यको विषेव- 

इ.तादुरोषेनाधारडततहये खन्तरतो निबन्धवेदित्ययैः । 

क्करौनामाह ता इत) मेषाद्कच्चा निबद्धाः 

ककांदोनां कथर्सिंहकन्य।नामादिप्ररेथानां विपर्थयात् 

व्ययासात् | चकारः सखश्भये। निन प्रकल्परेदि्ययेः | 

निशुनान्त्तः ककारे, छषानडत्तः सिहादे, भेंषान्तनत्त' 

कन्यादे(रति फलितम् | ठरादोनामाह तद दति। 

इलादीनां त॒बाश्श्धिकधन्विनां विद्धः न्य।खि- 

संङ्धयकाः कलतास्तदवदेक{दिलिराशिक्रान्त् चे स्तुलानडि- 

काननधदरन्नानां मास्यगोदाचिताः। विधञ्दुटन्ताह् 

क्लिखनाग आधार ट्तदये निबद्धाः कायः | गण्के- 

नेति शेषः । मकरादौनामादह | शनादीनालिति । वि- 

ब्ोमत उत्क्रमात् तवला“दखम्बद्धाः कत्ता | मकरादौनां 

भवन्ति | धलुरन्तदत्त लकरारे ठं िकान्तटटत्त' कुमारे, 

स्तु चान्तः मीन।देरिति फलितम् । ताराओां कच्ता 

मिजन्धनमाह ) क्ताधारादि"त । भामामश्िन्यादिसप्र- 

विंशनिनच्नविम्बानां यास्योदग् गो लसंस्थानां विषवद्,- 

न्तादइनतणोत्तरभागयोयेभावोग्यनवस्थितानां यन्न् 

बकर्छदटकरान्तिरुत्तरा तच्नच्जाखासत्तरभागावख्छितानां 

येषां स्यटक्रात्तिद् च्छा तेषां द्िखभागावस्थिताना- 

भित्र्धः। योद चखोत्तरभागयोः। खपिशन्ो या- 

ग्योत्तरनच्चलकमेय संबन्धाथेकः। कचचाधारात् कला 

ामाधारटत्तदयात् तयोरिव्यथंः | सप्रम्र्थे पञ्चमी| 

कचाः सखस करान्िज्ये तपन्नसरज्ाव्याखां परमायेन द- 

सकाराः प्रकल्पयेत् । शिल पन्नो गिजन्धधरेत् | न्वे णा- 

मप्याद ऋर्भिलित इति ऋभिलिद्धचत्र म्ब्य सप्न- 

नि विम्बानाभगसूयनन्ततवत्वानां चकारोऽदटसन्धेयः | 

तथा. कल्ला यथायोग्य प्रजष्धपरवेदि्र्धंः | निबन्धनप्र. 

कारछपसंद्रति मध्य इति| स्गंसार्क्रक्तास्यां 

मध्ये दन््यभामेऽनाभारदटलमध प्रदेये | एवकारादन्ध- 

योगश्यवच्छद्ः। बेषुवतो कचा विषटवसन्बन्धिनौ ठत्त- 
पा संल्यिता ययाऽवस्यिता भवतितथा शिक्पन्च : कच्ता 

िउन्धगेदिच्थः | विषवद्. सात् स्वस्य क्रान्तयन्रेख 
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स्तद्] ज्याव्यासादं पमाखेनाहोरातह तभाधारडत्तयो निचन्ध- 

येदिति निषकहोऽथेः"” र० ना" | अथ गोले नेषादि- 
रागिसच्चिमेशं सार्प्ताकेनाष “तदाधारयुतेरहम- 

= ॐ. ९ 
अने विल वदुदधयस् । वियुवत्स्थानतो भागेः स्फ़.2भग 

सञ्चरात् | क्तेत्रा्य वमजादीनां तिग् च्छामि : प्रकल्- 

` पबेत्" ख°चि० । “"तद्।घारवुतेस्तन् ¶िष्वद्हरमाधार- 

इत्तं च नयोयुतेः सम्पानादृह पर | अन्तिमाोराला- 

भारडत्यो : सम्परातेऽयने ट। त्त णोत्तरायणखन्धिस्याने भवतः 

कलोध्वं पदसद्धाराधारटत्तसृध्वाधरः साह्य न तियेगु- 

न्ख ताकारम् । तेनेतत् फलितम् विष्टवद्ढस्ोध्वा- 

धराधरटन्ते ऊध्व मथ यत्रे खम्य।तस्तलोदधं सम्पःतान्द्- 

कराद्यहोरालदन्तः चतुर्गिशन्यभस्तदाधाररत्ते द्लिणतो 

यत लग्नः तलोत्तरायण्सन्धिख्यानम् । श्वमधःस- 

म्मतात् ककरांव्यङोरालरत्तं चतु1‰-यत्य'धेरदा धार्त 
त्तरतो यत्न लग्न तत्र ट्णायणसन्विख्यान ति । 

अयनाद्ि्टव्तर विपरोतस्छितत्वादूध्वं शन्द्योजिवविपरी- 
नाभः्न्दसम्बन्धदिषबदहयं भवनि | तात्प्यारयस्तु नि- 

येगुन््ख्डकाकाराधारत्तविष्टवह.सम्यावौ पूर्वाप्रलौ 
मेष्य भेषादितलारि््पौ विषवत्स्याने भवत इति| 

कथ राशिसाकलयसन्निनेशमाह विषुषत्ख्वानत इति । 

विषवप्रदेथात् स् टेराभिखम्ब न्भिर्लि'शन्ितेर भो ग~ 

सञ्चाराद्राशिसकल्यसश्नवेशात् ति्गगज्याभिरक्रटठत्तानु- 

कारातिरिक्तादकारसृत्रद्तपरदेशेरजादौनां नेषादोनार् । 
वमयनविष्वकलपनरीत्या तदन्तराले चेतराणि स्यानानि . 

श्वधो्म खकः प्रकल्ममेद इरवेत् । यद्यथा एेदिक्स्य विषवस्या- 

नाञ्गोदडनाद गां यख प्रदे्ेन भेषान्ता हो राते पुेभागे 

यत्र शयानं तस्यात् तदन्रेण षान्ता होरात्र्त्ते तदन्तरे 

षाम्तख्यानमद्माद्यनसन्विस्यानं तक्परदेश्ान्तरे खमिथुनान्न- 

श्यानमस्मात् पञ्िभभागे ककनाह्ोरातरडत्ते तदनरेण 

करन्स्यानमस्माद्पि {मिंहान्ना्टोरण्त्रषटत्तेतदनरोग्य सिंहा 

न्वश्यानमख् रपि तदनरोख पञिमपिषवश्यानं कन्यान्तस्या- 

नमख्माटपि तुचान्ताद्ोरात्हत्ते तद् नरे तुलान्तस्यान- 

शख्माद्पि ठञ्चिकराकान्ताहोराबदच्चे तदन्तरेण ठञधिकान्त- 

ख्यानभख्रादपि तद्न्तरेग्य दक्षिखायनसन्निस्थानं धलुरन्न- 

स्थानात् ुश्ध (द्यो रातरहत्ते तदन्तरेख मक्ररान्नस्यान- 

मद्माद्पि भौनाद्यहोरातद्त्ते तदन्नरेष्य कुम्भान्स्यानं 

सोनादिस्यानं च स्मादपि पूवविषुबे मोनान्तस्वानं सेषादि - 

खयाल च तदन्तरे खे ति व्यक्तम्"र°ना१ नच मोखे हत्त इ- 
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दशराशीनां पत््वाटन्यथा चक्रकलातुपपत्तरिच्नतररुढत्ता- 

भावात् कथं राशवृङ्नं १ राशिविभानुपर्पत्तिञ्चि अन्तरा- 

लभागद्याक्राशात्मङ्त्वादियतो इत्तकथनच्छेन पर्वेक्त 

स्य्टयन् यत्तद्, ते भगणभोगं करोतोत्धा ह ““अयना- 

द्यनं चै कच्ता तिथ् तथापरा | क्रान्तिसिजन्ना तया 

श्रयः सदा पर्ये {त भासयन्” स्° सिर | “चअयनस्यान- 

ारभ्य परिवरततद्यनस्यानपर््न्तः चकार आरम् 

खनाप्रयरोर्भिन्नायनस्यानगिरासा्थैकः | अपरा गोन आ- 

ारटत््षमा इत्त्छपा कच्ता तथा राश्यङ्ूमार्गेण | रव 

कार) ऽन्यमार्मव्यवच्छेद्ायेकः | तियेक् जउक्गदत्तालु- 

कारिरक्चणातुकारा क्रान्तिरुज्ञा क्रमणं क्रान्तिः | 

सहगमनभोगन्नानाधेः इत्तं त्वज नलक(ल्पतम् । अय- 

नविष्वदयसंसक्तं क्रान्तित्त इ!दशरार्ग्याङ्तं गे.ले नि- 

बन्धयेदि त तातृपयाधेः । भाखयन् भुवनानि प्रकाशयत् 

सन् ख स्थैः । एनेन चन्द्रादोनां निरासः सदा निर- 

न्तरं तया क्रान्तिजन्नया क्या पर्येति स्वशक्तया ग 

च्छन् भगखपरिपूर्तिभोगं करोति| श्छर्यंगलयन्रोषेन 

तियतं कान्निढत्त' कलिपतमिति भावः" नलुचन्द्राद्याः 

ऋान्तिडत्ते कुनोन गच्छन्ीयत चह" र°ना०। ५ चन्द्र्याञ्च 

स्लकेः पातेरपमण्डलमाचितेः | ततोऽपक्ा दश्यते 
शिक्ेपान्ते ष्यपक्रमात्” > सि । “चन्द्रादयोऽकव्यति- 

रिक्ता खहा खक्तेः खीयेः पातेः प्राताख्यदेऽतेरपम- 

ण्डलं क्रान्तिटत्तमाच्रितेः ्वसखभोगस्थामेऽधि छितैस्ततः 

ऋान्तिष्टत्तान्नम तखदडभो गस्वाना दर्थः | चकारा 

पान्रेणापलष्टा दित उत्तरतो वा करिता भवनि | 

तः कारणाद्पक्षमात् ऋान्ति्टत्तान्तर्गतस्वभोगण्याना- 
दि्थेः। दच्िणत ऊन्तरतो वा विक्षेषान्नेषु गख्िता- 

गतविक्धेपकलासस्यानेषु भृस्वजनेड'ग्यन्ते । तथाच क्रा- 

न्तिटत्तं यथा विधु वन््ण्डलेऽवस्थितं तथा न्तत 

पातस्थाने ततुष्डभान्तरस्य ने च लम्नङुकरपरम-वच्लेपक- 

द्िष्णोत्तरतो 

लग्न च त्त विन्तेपडत्त चद्द्रादिगव्यहुरोषेन खख 

भिच्रं कल्पितं तत्र॒ गच्छेतोति भावः" र° नार । 

चथ लिप्रच्नाधिक्तारोक्तलग्नमध्यलग्नयोः खद्ह्पमाह 
“उदयच्चिनिजे लग्नमस्त' गच्छञ्च॒ तद्वशात् । लङ्खोदयै 
येथासिद्धः खमध्योपरि मध्यमम्" ख. सि° | ““उद्- 

यल्वितिजे चितिजदतत्छ पू्ैदिग्देश इत्यर्थः! लम्न 

ऋरान्तित्त यत्प्रदेये प्रवह्वायुना संसक्तं ततृ देशो मे- 

खा1भिस्तच्िभान्तरस्यानादृ ध्वँ वःक्रमेख्य 
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घाद्यवधिभोगेनोद्यलमग्नस्च्यत इवय्धः। प्रसद्धद्स्तलम्न- 

स्लद्ूपमाह अस्तमिति | तदशादुदयलग्नानुरोधाद्- 

स्तभस्तच्ितिजं चितिजड त्स्य पञ्िमदिकप्रदेशमिचर्थः | 

ऋान्तिहत्तः गच्छत् । यतुप्रदेथेन प्रवहवायुना स'लम्ब' 
ततूप्रदेशो भेष्टाद्यवधिभोगेनास्तलग्नख्च्यत इत्यर्थः । 
तथा च चितिजोह्घ' तथा काननस्य सद्धावाइद्यास्त- 
लग्नयोः ष्ट्राशन्तरं सिङ्ग् द्धोदये नि रचरेशोयरा्य् - 
दयाद्ठभिः । यथा बिप्रञ्नाध्िकारोक्तप्रकारोख तत्सङ्खया- 
मितं सिद्ध" निष्मन्नम् । मध्थमं मध्यमलग्न' तत् खमध्यो- 
पर खख दण्यांशविभागद्च मध्य भध्यगतद्ज्षियोत्तरष्- 
हत्ताचकारप्रदेशद्छपं नतु खमध्य भास्कराचा्यांभि- 

मत खस्लल्लिकगं तद्ञग्नख कादाचित्कत्वे न तदत् पत्तेः 
तख्योपरि स्थितं ऋरान्ति्त्त याम्योत्तरडत्ते यतृ प्रदेयेन 
म्न ततृप्रदेथो मेषाद्यवधिभोगेन मध्यलम्नरुच्यत इति 
तावृण्यांधः"” र° ना०। अथ ल्रिप्रनाक्िकारोक्तान््यायाः 
श्वद्छपं स्यटाधिकारोत्ताचर ज्यायाः खद््पं चाह “भ- 
मध्य।्तिजयोनष्ये या च्छा सान्त्याभिधीयते। ज्ञेया 
चरदनच्छा च पिषुवव्लितिजान्रम्'" स्र सिर । "या 
उत्तरगोले लिज्या चरचज्धायुतिद््पा दशिखगोले चरजञ्योन- 
बिच्यार्ूपा विप्रञ्न।धिकारोक्ता। रा अन्त्या मध्ये या- 

म्योत्तरदत्त च्ितिजं खाभितदे शक्ितिजत्त' तयोर्भध्ये - 
$न्तरालेऽहोरातटत्त्धेकदेशप्ररेथ च्या | जदया्लसूर- 
याम्बोत्तरसृनसम्पातादहोरातयाम्योत्तरटत्तसरम्प। तावधि- 

अहोरात्र 
क्िविज तसस्य । तइयवबदञोद यास्त सूत्रख हो राह व्यास + 

ष्हनत्व(भाषात् । अतरएोत्तरगोलेऽन्त्या लिज्याधिका 

सङ्गच्छते । अभिधीयते गोलक्तेः कथ्यते । नन्वन्त्यो पजी- 
व्यचरज्येव किंखद््पा यया तच्िद्धिरिव्यत अह च्न- 
येति । “उन्द्मण्डलं च दिणवन््णडलं परिकीन्त्यंते" इति 

निप्रच्नाधिक्ारोक्तन इयोः शब्द्योरेका्यवाचकलत्वात् 
तियगाधारढत्ताहुकारः स्थिर निरच्च(छ{तजटट तख ऋण्डलं 

चिगिज' स्वाभिमतदेशच्च(तज्ढचमनयोरन्तरम् | चकारो 

विेषा्ेकस्तुकारपरस्तेन तद्न्राख्विताहोराबत्तेक- 
देथ ज्याङूपश्टजु सृबयोरन्तरविभेषात्मकम् | तथा च 

स्वनिरच्षदेथस्रेणयोरुदयास्तसतयोरनलरमह्वाघरमिदि फ- 
क्ताथः | चरदलच्या तदन्तरा सिता हो राव्र₹कदे- 

शद्टप चराय ण्डक्द्य । न द॒ दलमङ्गम् । च्या चर 
च्धत्यथेः। गोलन्नन्नातव्याः' र“ न° | नतु पू्॑ज्ञोक- 

ष्ण क "क क 
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हयोक्त' {त्ति तिजन्ञानं विना दुर्वधमित्यतः स्लोकाधेन 

-जव्वद्धपपाह “कत्वोवरि खङ्गं स्थानं मभ्यं ्षिति- 

जमर्ड नम्*" स्° सि० । भूगोजे खक स्तयं स्थानं भ्- 

परदेगेकदेशद्छपरपरि सर्म देथेभ्य जङ्ग ठत्वा प्रक्लष्य 

मध्यं तादशभगोल ऊद्वा अ: खर्डसन्धौ यद, तः तत् च. 

तिजटत्तं तदनुरोधेन दष्टान्तगोले ल्तितिजइत्तः स्थिर 

संसक्त' काव्य भिति भावः” र० ना° | अधनं दृष्टान्तगोलं 

सिद्ध छत्वाख्य स्वत एव पञ्चिमभ्वमो यथा भवति तथा 

प्रकारमाह  “वस्वच्छन्नं बहिश्चापि लोकालोकेन वे^ट- 

तभू | अद्छतक्नावयोगेन कालभ्वमणमाधनस्” स्° सि । 

^“बह्हिः गोलोोपरोत्यथेः | गोलाकारे वस्ते दन्न 

खादितं द्टान्तगोलम् । चकरारादस््रोपार तत्तद,त्तागा- 

भहनं कायम् | लोकालोकेन वेष्टितं दशगाडगवरस “न्वस्य 

त्तेन चिनिजाख्येन संसक्तम् । आपिः समुञचवे। 

एतेन चितिज' वख्खच्छन्न" न कार्य" किं तु वस्त्रोपरि 

च्ितिज्ञ' गोलसंसक्त' केनापि प्रकारेण स्थिर यथा भ- 

वति तथा जाय्यं भिति नात्मर्यम् । ऋग्टतसलावयोगेनेता- 

दशं गोलं लत्वा जलप्रवाह्ाधोबातेन कालभ््मणसा- 

धनं षटिनाच्त्रवटी भिं ान्तभो तद्ध भवभयं यथा भव^त 

तथा साधनं कारणं कायैः सखयंवहगोलयन्त् 
कायं मित्यधः | एतदुक्त' भवति उष्टानगोलं व॑स्त्रच्छन्न" 

छत्व तदाधारयदट खे द्“ णो त्रभित्तिचिप्रनलिक्योः 

चेय | यथा य्टयखः घर् वाभिशखं स्यात् । ततो यश््- 

सज मागेगतजलप्रवाडहेण पूषाभिरखेनं तखाधः पदचाहधागे 

चातोऽपि यथा ख्यात् नधाऽख दर्भनायं मेव वस््रच्छच्नत्वसु- 

क्म् अन्यथा गोलदत्तान्तरवकाशमार्गेण जलाघातद्- 

शनभ्वमेण चमत्कारालुतपत्तेः | व्याकाशाकारतासम्पा- 

दनाथैसपि वस्तच्छच्रत्वसक्तम् । इटं वश्लमाद्र' यथा न 

भवति तथा चिक्षणवस्तुना भच्ादिना रिप्रं कार्यम् | 

च्िलनिजडत्ताकारोखाधो गोलो दृश्यो यथा खात् नथा 

परिखाद्छ्पा भित्तिः काय्यं | परन्तु दच्िणयष्टिभाग- 

स्तत्र शिथिलो यथा भवति अन्यथा भ्वसणातुपपत्तेः| 

पूवे दिकस्यपरिखखातिभागद्वहिजेलप्रवाहोऽष्यः कायं 

द्रया(द् ख्बुध्यव न्नेयमिति" र० ना०। 

सि शि° अन्न विशेषोऽभिहितो यथा 

““सत्वादी भर 'युटमि्टतर्जाद्टज्चीं चषटत्तां ततो यरी- 

मध्यगतां विधाय शिथिलां ए्वोषषटष्वौं बहिः | बभ्नी- 

` चच्छगिषौव्यग्ुकतपनारेज्चाकभानां द्द्न् गोनां. 
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स्तत्प^रतः ज्ञथो च निकासंस्यौ खटगगोरकौ " सि°शि* 
“अदौ सारदारमर्यीं यष्टिः शत्व तदङ्गं स्याने तत्र प्रोतम्. 

अषौ च्छायां शिलां च एर्थ्लीं विधाय तद्धा बह्डन्दरा- 

दीनां गोलान् यष्टा सड़दद्ान् बन्नोयात् । तेषां बह्हि- 

ने लकरासंस्यौ खडढर गोलापिति साधारग नो क्तम् ??प्रि०। 

इदानीं सविशेषा ^पुपापर विरचयेत् सममण्ड़ - 

लाख्य' याम्योत्तर' च विदिशोवलयद्वयं च | ऊद्धांत्र 

एवमिह इत्तचतुष्कमेतदावेष्टव ति्यगपरं लिविजं' 

तद्" किशि° | “एकं पृूपरमन्वद्याम्योत्तरं तथा ` 

कोणडतदयभेव' टत्तचदटयमृद्धाधोद््पमावेषटय तद 

त्तं ्षितिजाख्य' निवेशयेत् । अत्र याम्योत्तरहत्त 

उनत्तरच्तितिजाडुपरि पलांशान्तर एक' भर, वचिद्क' का्यम्। 

द्^चणल्ितिजादधोऽन्यत् । इदानीखुकण्डलमा ह "प्रमिर | 

“पू परक्वितिजसंगमयोविलग्न' याम्ये भूबे पललवैः 

चितजादधमस्ये । सौम्ये कृुजादुषरि चा्चलवेभ"ने 

तदुन््रण्डलं दिननिशोः ्षव्ट{इकारि'सि°शि० | “सम- 

इत्तच्लितिजयोर्यौँ पूवापर संपातौ तयोभर'वच््योच 

सक्त' यच्निवध्यते तदन्मण्डलसुज्म् | दिनरात्योटङि- 
चयौ तदशेन भवतः । दृद विष्वन्द्ण्डलमा ह" "पमि" 

“यू परस्वल्िकयो 3िलग्न' खस्वस्तिकादच्िणनोऽच- 

भागैः । अच्च तैरुत्तरतो {ङितं च ष्टा नाडोवलयं 

विदध्यात्" सि०शच० । “तवोरेव पुवांपरसंपातयो विलग्न" 

तथा याम्योत्तरटत्ते खस्वस्तिकाह् चणतोऽधःस्त[स्तका- 

इत्तरतोऽच्चांशान्तरे यद्ढत्तं निबध्यते तहिषुवद.चम् । 

इदान दङःमण्डलमा ह" प्रभि° । ““ऊङ्ंधर स्व स्त- 

कङ्ोलयुग्म प्रोतं ज्ञं टग्वलपं तदन्तः | त्वा परि- 

भ्वाम्य च यत्र तत्र नेयं खड्ो गच्छते यत्र यल'›सिनशि° 

““खस्वस्तिके चापः स स्तिङ्गे चान्ःकोलक्रौ छत्वा तयोः 

प्रोतं ज्षथं दग्बलयं कायम् । तत्त पुवेत्तम्यः किञ्चि. 

चयनं कार्यम्) यथा खगोलान््वंमति। यद्येक एव 

ख हगोलसतदे केव दडमण्डलम् । यो यो सहो यन 
यल वर्तेते तत्र तद्छोपरिगमेव परिभ्वास्य विन्य दग्- 

ज्याशङ्कादिक दशनोयम् | अथ वा एयक वगौ 

दङ्मख्डलानि रचयेत् | तत्रा्मं विलिभलम्नख । 

तच्च दक्चेपमर्डजम् । अथ विषमा" प्रभिर | 

“ञेयं तदेवाखिलखेचराणां थक् थम्वा रचयेत् 

तथाष्टौ | दरूभरण्डलं विलिभलग्नकख टर च उत्ताख्व- 

जिद् बदन्तिः' सि*शि* । व्याख्या तभेवेदम् । इदानी नवं 
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खगोखबन्ु परकार्खा डगगोलबन्वप्रजार' द्यति । 

“बडा खगोले नलिकायं च प्र् वये तज्ज सिकास्यनेव । 

बहिः खगोलादिद्न्पैत धीमान् दम्गोभेवं खलु वच्- 

माखम् \ भगोवषृततेः सहतः खगोलो दग् गोलस्नो-` 

ऽपममर्ड लाद्यौ ; । दग् योकजातं खलु दग्दतेऽन केम 

ह दग्भोलमतो वदन्ति" सि०्शि* | “तस्तु गोरे 

भ्, वच्द्योनेलिकादवं बद्धा तच्च लिकाधारभेव खनगोला- , 

हा हर ङलत्रयान्तरे डगगो जं रचयेत् | कथितेः खगोरो- 

दन्तै पच्छमासे मगोजडनत्त: कऋरान्तिविर्ड लादौ येई निबध्यते 

ख ठगगोलः| कथन दग गोलरंत्तति तद््थमाष् 

डभ्मोलजातमित्यादि । बतोऽजादिकृच्छासम श ङकाद्यच्च- 

चेनाखि टग.गोलजातानि भगो्डततेः खगोलटरूमि- 

लितकान्य् त्पद्यन्ते । भिच्नगो बन्धो सम्यङनोपराच्छन्त 

` दति द्गमोलः बतः । ददान भगोषबन्धमाह" प्रभि°। 

५५अ] ग्य त्तर च्ितिकवत् दषुः विद्ध्यादाधारदष्तयुगं 

भू.वयष्टि बद्धम् । षट्दुःमल सममण्डलवत् तीयं ना- 

दाहय च विष्ुवहचयं तदेव" सि०-अ० | यथा खगोल 

श्ि"तजं याम्योत्तरं च तदाक्षारनपरमाधारढरयं र् व- 

य्सय लत्वा तदुप्यन्यत् ठ तोयं समभमख्छलाकार षट. 

ष्या चाङ्भितं कायेम् | त्नाङोश्त विषह संनन 

च” प्रमि, | इदान्वं क्रान्तिद्टत्तमाह “क्रान्तिदत्तः विधेय 

ग्टड्ाङ्क' भ्बमत्यल्् भानु भाच कभा भाचुतः | क्रानि- 

पातः प्रतीपं तथा प्रस्फुटाः चेषपाताच्च ततृस्वानकान्यङ्कः- 

येत्” सिन्शि० | “अथान्यत् ततृप्रभाणमेव हत्त खत्वा 

तन् नेषादिं प्कलय इाद्शराशयोद्याः | तत् क्रनि- 

इत्तसंन्तम् । तिन् इत्ते रबिभ्वं लति | तथा रवभ - 

ध्ीचरे भूभा चतथा तन क्रान्तिपातो मेषारेवि्ोमं 

भ्रमति) तथ स्रहाखां ~श्चपपाताः प्रस्फटाः विषो 

भ्बभन्ति | अडः क्रान्तिपातादोनां स्वानानि तत्रद्ानि। 

इदानीं क्रान्तिटक्तद्य निरेशनमाइः' प्रभि* । 

“क्रान्तिपाति च मातङ्कष्ट्कान्तरे नाडिकाढ़त्तलग्न विद्- 

ध्यददम् | पाततः प्राक ल्मे शि्भागेरुद्ग्द् चे तेच 

भागे्िभागेऽपरे" सिन" | क्रान्तिपातचिक्कात् षड़- 

मेभन्तरेऽन्यञ्जिङ्क कायैम् | ते चङ्ग नाङशरेन संसन्त 

कत्वा षातचिद्काद्खतख्िमेऽन्तरे गाङोडत्ताद्कागचतु{$थ- 

व्बोत्तरतो यथा भवति, अपरविभागे मिभेऽनरे द्'खगच्च 

मै भी मेवेथा भवति नथा बद्नीवात् । इद्ानीं विख - 
माड "प्रमि, | “'नाडिकर.मण्डते क्रान्तं यथा 

खगो 

क्रासिटत्ते तथा च न्त' न्यवेत् । क 1उत्त' त राश्य- 

हित तने च चेप्पालेष खिद्कानि कत्वोक्तवत् । -करान्ति- 

इन्त विक्षेप ख च शेपाते सण्ड्मे द लत्वा यु{म्। 
चे पपातायतः षन निमे स्ेपभानेः स्फः सौम्य- 

यास्य न्यसेत् | शौक भक्तास्लिभच्धागुणाः ख्: 

परन्धपभागा च्ट्ाख्ां ्फ,राः । चेपटत्तानि ष्णां 

विद्यात् यन्न् खसदन्त भ्वमन्तोन्दु पृथी सुराः?" 

शि*शि०। ^ यख ससस्य व्याख्यानम् यथा क्र निश्च" 
षक् तमेव विरूश्ड लमपि राश" एकर शत्वा तत 
भेषररेव्यं खः स्फ, केपपातं दत्वाय रिकः कायेक् | 

अथ क्रान्तिश्तख विख्डर्ख च च्ेपपातचङ्योः 

पातं छत्वा त्यात् षड भान्तरेऽस्ब' च सपातं रत्वा 

ऋपपातायतःस्तभेऽन्तरे ऋरान्तटत्तादुत्तरनः स्क्,टे; रेष 
भागं :एटठतञ्च लिभेऽनरो तेरे भागौदंकिखतः स्थर" 

कत्व! विनण्डलं निवेशनोयम् | अथ पठिताये{च- 

भागास्तं लिज्चायुखाः शोघ्रकरोन भक्ताः स्फाटाः च्यः 
अलतुपातः | यद् कर्पप एतावन्त तिच्याखे` 

कियन्त इति । यतो भगोणे लिज्ौष व्यासार्भेम् , णवं 
-चन्दरादोनां षडुनरडचानि काय ख। स्लस्लविमण्डजे 
पह भवनन्त | इद्नीं कान्वि' विक्ेष" चाङ" \ निन 

"नाडकामवखलात् ति्थमलतापमः ऋतावध 
क्रान्तिटताच्छरः | चेपठत्तावधिज्तिर्यगेव ष्फटो ना- 
डिकाटतखेटान्तराशेऽपमः" खिन्शि* | क्रान्टित्ते यत् - 
स्प, टप्रडस्थ नः तख ऋन्तिडत्ताद्यत् तिर्यगन्तर' ख 
च्क्तिपः | थ ध्िमण्डउ्स्ययदयख्य न! डषटत्ताद्यत् 

तिर्यगनर' सा स्फ्,टा क्रान्तिः | इदानीं क्रान्तिपातमादह" 

परमि० रिपुवत्क्रान्तिवलययोः संपातः ऋरन्िपातः खात। 

तङ्खग्णाः सोरोक्ता व्यस्ता ्युतलयं कललो । अयन 
चनन यदुक्त खद्लालादोः च एवायम् | तत्पन्ने तद्ध 
ग्धाः कल्पं गोऽङ्गवुंनन्द्गो चन्द्राः १६९६१६९ । वत्- 
संउ7तः पातः च्छप् खेट ऽपसः साध्यः । क्रान्ति 

बशाञ्जरद्द्याञ्चरद्चलस्नागमे ततः केम्यः'” सि*श्ि° | 

“क्रान्त्यथे पातः क्रान्तिपातः। पाते नाम रषाः 

कयोः | विषु बल्क।न्तिवद्धययोः। मयेजेब्ादानेव ये- 

पातः। किन्तु तस्ञोपि ज्ङममस्ति। येऽजन्यतन- 

भागाः परसिदवास्त एव विलोभगस क्रान्तिपातस् भागाः | 

मेषाः एषत्तावङ्ग गान्तरे क्रान्ते विष््वदुषत्तः दग्न- 
जित्यधेः | म शि क्रान्विषायो मारूति क्कः क्ये । 
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प्र्यच्ेय तश्चोपल्त्वात् | उपलच्धिप्रकारमये वच्छति। 

तत् कथं अह्धगुप्राद(दभिनजिपथैरपि नोक्त इति चेत् 

लदा खल्यत्वात् तेर्मपर्ब्धः, ददान ब्धत्वात् साग्भ- 

नैरूपलच्चः | अत व तद्ध गतिरस्तीत्य३मतस् | यदोव- 
भसुपरून्धोऽपि सौरशिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामार्छेन भगख- 

परिध्यादिशत् कथं तेर्न: | सत्यम् । खअन गखित- 
ख्कन्व उपपत्तिभानेवागमः प्रभाणम् | नह्धि मन्दो 

घानभगण्या अ।गमप्रामार्टये नेव कथं ससक्ता इति नच 

वक्तव्यम् । यतो सङ्गणां मन्द् फलाभावस्यानानि प्रत्य 

चपेबोपलभ्यन्ते | तान्येव भन्दोञधश्यानानि | यान्येव 

विच पाभावस्यानानानि तान्चोव पातस्थानानि । किन्तु 

नैषां गनिरच्ि नास्ति केति सन्द्ग्धिम् । ठन भन्दोञु- 

पालानां गलतिरल्ि चन्द्रभन्दोकपातवदित्वहमानेन 

शिद्धा। शा च कियतो तडुच्यते। यैर्भगणेरपलभ्धि- 

ख्वानानि यानि मखितेनागच्छन्ति लङ्धगचसम्धवा वापिको 

दैनन्द्न वा गतिन्न^वा ! नन्वे वं बद्यन्ौरपि भगये- 

स्तान्येव खयानाम्टागच्छन्ति तदा कतरद्या गतेः प्रामा- 

यम् । शत्यम् । तषि सास्मतोपलब्धरसारिख्ो कापि 
गतिरङ्गौशर्तव्या | यदा पएुनर्महता कालेन भङ्दन्तर' 

भविष्यति बदा भहामतमन्तो ब्रह्ययुप्रादौन खमान- 

ध्रा एवोत्पत्खन्ने । ते सडुपनन्डयनुखारि्थी गति- 

खररोलत्य श।स््नाखि करिष्यन्ति । अतएवायं गश्िित- 

स्कन्धो मह्ामनिम्भष्टं तः सन्ननाद्यन्ते ऽपि काले खलत्वं 

न याति। चतो करान्तिपातख् भगणाः कल्ये ऽयुत- 

न्यं तावत् थ्य सिद्वान्ोक्ताः। .नथा शञ्चालाद्यौ्यद्- 

यन चलन्त ख णवायं क्रान्तिपातः | ते गोऽ - 

नन्द् गो चन्द्रा १६९९६६९ उत्पद्यन्ते | अथ चये वा 

ते वा भगणा भवन्तु । यदा येऽथा निपुे्पलभ्यन्ते 
तदास एव कऋरान्तिषातः इत्यधेः त विलोमगं क्रा 

न्तपातः खष्े प्रचिष्य क्रान्तिः साध्या | इदानौ विच्चेष- 

पातानाड” प्रिर | “एव क्रान्तिविमण्डलसंपाताः 

चपपाताः ख्: । चन्द्रादोनां व्यस्ताः चे पानयने त॒ते 

योज्याः । मन्द्र टो दूाक्प्रतिमर्डले हि हो अम- 

त्यन् च तद्र पतः। पातेन युक्तादुगख्ितागतेन मन्द् 

स्फुटात् खेचरतः रोऽखात् | पातोऽथय वा शोषफालं 
विलोमं क्वा खर् टात् तेन बुताच्छरोऽतः। चन्द्रश 

कथागख्ये हि पानः स्फ, टादिधोमेष्थलपातबुक्ञात्” सि 

शि* | “वथा क्रान्तिदत्तविमण्छवयोः ङंपातः चेषपातः 

९११ 

त सहे प्रिष्य क्षेपः साध्यः | एतदुक्त भवति क्रा- 

न्तिषातः प्रसिद्धः| यथा तः हे प्रसिष्य क्राग्तिः 

साध्यते | ए" धविच्चेपपातं यष्े प्रकिष्य चोषः साध्य 

इत्यथः | आथ पि क्तपपातो भन्द्स्फ्,टे यत् प्रिष्यते 

तत्कारणमाह भन्द्रूफट दृति) यतः शोधप्रति- 

मण्डले भन्द्सूफ टगत्या खो भ्चमति। तन च इन्त 

पातोऽतो गखितागतं पात भन्द्स्फ् टो प्र्चष्य शेषः 

साध्यते 7 षः श्प्टम् | ददानो" शुक्र पो विशेषमाह" 

प्रभि० “बे चाल पातभगखाः पठिता ९ग्धग्वोसते शोषके- 

नद्रभगखेरधिका यतः ख्: । स्तल्पाः चखाधष'दताचख- 

केन्द्रयुक्गौौ पातौ तयोः पठितचक्रभवौे विजेयो | चजला- 

दिथोध्यः किल केन्द्रिय वेन्द्र सपति टुचरस्तु योजः । 
अतचचलात् पातबुता्रभम्बोः छधोभिराश्; चरसिदि- 

खङ्गा । स् टोनशोषोञयुतौ र् टौ तयोः पानौ भगोले 

श्फट टव पातः" शिर्चि° | "नच त्शुक्रयोः चोषोञच- 
पातुति' केन्द्र लत्वा यो विच्चेप आनतः स शोषो 

श्यान एव भविद्मष्ति | न प्रहश्वाने। यतो ख- 

ोऽभ्यम वतेते | च्यत इदभलुपपञ्चलिव प्रतिभाति | 

नथा च बद्"खद्वान्तभाष्ये "न्तुरुक्रयोः श पोड्गस्यामे 

यावान् 7च्वेपञ्लावानेव यलतन्रस्वखापि डस्य भवति । 

चनोयकरूज्धिरेव वाना नान्यत् कारण्वं व्क शक्यत 

इति” । चतुर देनाष्यनध्यवसायोऽन कतः । सत्यम् । 

अलोच्यते । येऽत्र ज्ञशुक्रयोः पातभगणाः पठितासते शोष 

जेन्द्रभगसोयुताः सन्नस्लद्धगच्णा भवन्न । तथा च माघ- 

दोये सिबान्तच्ङ़ामणौ पठिताः “कलोऽल्पभगयंभवः 

पातः स्लगोच्केनद्रेख युतः कार्यः, । शीषोश्वाद्पहे 

शोधिते शो षकेन्दरम् । तद्खिन् खपाते शेपकेन्द्रकर णा 

पहः च्चेष्यः । अतस्तुल्यशोध्यत्तं पयोनारे शते योषोञ- 

पातयोग रधावशिष्यत इव्यु पपच्म् | 

किञ्च मन्द्र्फ् टोन शोषोञच प्रतिभण्डले चलकेन्द्रम् 

ततृपाति क्षेप्र युज्यते | खव ठते सति विवे पकेन्द्र 

अन्द फलेनान्तरितं श्यात् । सहच्छायाधिकारे "सितन्षषातौ 

स्फः टौ स्तचरकेन्द्रयुक्तौ "° इत्य मन्द्रूत् टोन` भशोधोञ 
ओोधजेन्द्रपाते शिप्रम् । अतस्ल मन्द फलान्रङ्खेलत- 
भित्यथेः इतरकेन्दरद्या पपत्तेः । अनो मन्द्फलं पात् - 

$ब्यस्ल" हेयम् । यतोऽचुणतसिद्ध' चलकेन्द्' मध्ययहो- 

नथोघोदधवचछं भवति । यतत, भगोले ऋान्निहत्त' तत् 

कचाटत्तम् । नन यददिमण्डलं वन् खक् दहः । तव् 
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स्फ, टपातय्योगो हि विच्छ पकेन्द्रम् । ऋतः स्फ.टपात- 

स्याने संपातं लत्वा ततस्तरिभेऽन्नरे स् टोलतेः परम- 

शिक्त पांभेः प्राम्बदुत्तरो दक्षिणे च विन्यस् । तथा 
न्यस्ते विमण्डले स्प्.टय इस्याने विक्तेपः स्फ.टचिक्पेण 

ग-शतागतेन हल्येा दश्यते नान्ययेव्ययः | इद्ानो' पद्- 

गोले विश्षिषमा ह” प्रभि° । “सहस गोले कथिताप- 

मण्डलं प्रकल्प्य कच्तः वलयं यथोदितम् । निबध्य शोच 

प्रतिडत्तमख्िन् विमण्डलं तत् पटितैः शरांशेः । मध्यो- 

$ पातो द्युखदां ज्ञ्टग्वोः सशो घुनद्रे ण यतस्तु देयः”? 

सि्चि° | “भगोल.णएव ताब्द्खहगोलः कल्यः } ततर 

स्फ्ट णव पातः। अथ यदि तदन्तरं हगोलोऽन्यो 

निदध्यते तदा तत्र यथोक्तः विषवद्डत्त' क्रान्िटत्त च 

जह्वा तत् क्रान्तिः कच्तामण्डलं प्रलप्य तत्र खद्यकोक्त- 

विधिना शोषप्रतिमर्डल बङ्गा तन्न् प्रतिमख्डले गिता- 

गत' पात" मेषादेविलोसं गणयित्वा त्र चिद कार्यम् 

अथ वरिज्याव्यासार्भेमेवान्यद्उत्तं राग्यङ्क' विमख्ड ना ख्यं 

लत्वा तन्नापि मेषादेव्यं स्त' पाता चिद्क' लत्वा प्रति- 

मण्डलबिभर्डलयोः पातचद्के प्रथमः संपातं ततो 

भद्ध न्तरे हितोयं च संपात" कत्वा पातादयतः शषतश्च 

लिभेऽन्तरे परमविक्तेपांरेः पटितैः प्र तदत्तादुत्तरे दक्िणे 

च विमर्डलं. विन्यस्यम् । तव मन्द् स्, ट गत्या पारमा- 

धिको यहो भ्वति | अतो भेषादेरतलोमं मन्द् स्फः - 

टो विमण्डले देयः.| स तलस्यः प्रतिमख्डलाद्याता- 

न्तरेण यि{चप्रस्तावांस्तत्प्रदेगे विक्लेपः। यतो ठत्तसं- 

पातस्य यहे विक्तेपाभावः | लिभेऽन्नरे परमो विक्तेपः | 

मध्ये ऽतुप.तेन । अतो इत्तसंपातख्रहयोरन्तर' न्नेयम् । 

तदृन्तर' पातप्रहयोगे शते भवति पातखख विलोम- 

गत्वात् | सयोगः शराधः केन्द्रम् । यदि बिजा- 

तल्यया केन्दरज्यया परमः शरस्तदाभोशटयाऽनया कड्ति 

फलं प्रतिमगडलविमरण्डलयोस्तिर्यगन्नर' श्यात् | विम- 

णड लस्य हाद्यहन,मध्यगं स्तं तद्भखहान्तरम् । स च 

मोषृकथेः | यदि भूमध्यात् कपे एतावान् विचचेष- 
स्तदा लिज्राखे कियानिति तीयं नौ राशिकम् । 
आद्ये लिज्ा हरो दितीये युणस्तयोनांये कते केन्द्र 

जव्रायाः परमशरयुखायाः कर्यो इरः | फलं कच्ता 

न्तन यो स्तियेगन्तरम् । स स्फ्टः शरः। इदानी. 

मरहोरालेडटत्तमाह'' प्रमि । ५।६प् सितक्रा निले ऽन्तरे 

स्वतो.  ना(डकाख्याद्होदृालटत्ताच्धयम् ।: तन ब्धा 

खगो 

घटनां च षट्ाङ्भयेदखय दिष्कम्भखशं द्युलोवा सता? 

सि्शि° । “नाडोरन्तादृत्तरतो द्वणतो वा समवैत इट 

क्रा न्तितुल्खेऽन्तरे यद्ढन्न निबध्यते तदडोराब्हटर्म् । 

तेन इन्तेन तन् दने रदिभ्विमतौत्यधंः। तद इत्तख 

व्यासाः द्य्जवरा। इदानीमन्यदाह" प्रमि । “कथ 

कल्पया मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कात् | णएषां 

मेषादोनां दय् रात्रडत्तानि न्प्नोयात् | नाडोटत्तो- 

भयतस्त्रौखि त्यो क्रमोत्क्रमात् तानि” सिर | 

क्रान्तिपाताङ्ादारभ्य लि शता लिशता भागेरन्यान् मे- 

घादीन् प्रकलष्य तदयं \ क्तवद् होरात्हकरूनि बन्नोयात् । 

तानि च नाडौडतरख्योभयतस्त्लौखि त्रीखि भवन्ति । 

तान्ये ब्र क्रमोत्क्रमतः सायनांशाक्खखय हादशराशोनाम्" 

प्रभि० । “एष भगोलः कथितः खेचरगोलोऽयन्नेव- 

विन्नेयः| अत्रापमण्डले वा खत्राधारोरधञ्च तद्धव । 

शन्यादोनां कच्ता बक्नोयादूखं नाभजालाभाः | बद्धा भगो- 

लभेव' यष्टा यटि खगोलनलिकान्तः-। प्रत्तिष्य ज्बम- 

येतत यष्टाधारः स्थिरैः खटगगोलौ' सि*शि० । 

"यथायं भमे}लोबडस्तयेव महगोल7ञपि बन्वनोयाः । 

किन्तु तेषं देद्यकमन्तश्चालयितु' नायातोति ब्ध ःख्यमेव- 

.. दभन्भेयम् । अथ वा भगोले यद्पमख्डलं तद्याभोऽघध- 

स्तन्निवद्धेः लाधारबेद्धा श्न्यादीनां कच्ता दशनोयाः । 

एवंविधः भगोलं यष्टा दद् बङ्गा यष्टवरसयोः प्रोत 

नलिकादप्रे निबद्खौ खगोलटग्गोलो रत्वा भगोरभ्रमणं 

दशेयेत्” प्रभि°। 

तदयं खगोलखपद्!थं संचतेपः। 

कटाहदितयपत् सम्य.टा्ारदयान्तरवकाशवतो बह्मा 

ण्डस्य मध्ये ्र्यकिरखसद्खारावधिर्व्यानक्क्ता | तद्वः 

नत्तत्कन्ता तदधः क्रमे दृश्याः पूर्वेगाः शनिजीवकरज- 

सरं शुक्रवुधश्थिनः अदश्याञच रा्धपाताद्यः पञ्चिम- 

गतयः, वच्छमाणसस्वक्च्तायां स्थिताः । अञ्खिन्यादिन- 

त्त्राखि स्थिराणयृपि तत्सषटद्ायातक भवचक्र 

पञ्चाद्रतिमता प्रज्धवायुनाोऽभितः पञ्चात् श्चमत् 

नात्तनेष{वटिकाभिः भगोलमेकवार' भ्रमति तत्स्था 

रव्यादयः महाञ स्वगत्या पूवैयायिनोऽपि तदाधाराति- 

रो त्रभचक्र पञ्चाद्भ्बमखेन पञ्चादभ्चमणशभ्वमविधया भवन्ति| 

राशिचक्रञ्च २६०. अ गे(वभक्तमंशाच्च पट कलाभि- 



खगः { २४४९ 1] 

विभक्ताः, कलास ष्टा वकलाभि्िभक्तास्तेन २६०दगेः, 

२१६०० कलाभिः, १२९.६०००विकलाभिविभक्तं' भचक्रम् | 

भचक्रदादश्रिभागोरागिरितय् च्यते राश्यञ्च मेष्णद्यः 

द्ादशमिताः। तेनेकेकराशो लि'शदंशाः, १८० कलाः 

१०८५०विकलाः सरन्ति | मेषादिराग्योऽपि अश्चिन्यादि २७. 

नन्तत्रात्मका:। तेन सपादनन्ततरे खेकेकोरा शः प्रननच्तन' च 

१३।२०। विंशतिक लाधिकास्त्रयोद्ग अंशाः शन्ति । तथाह 

च्छशछनो १३।२० भरणी १२।२० ठत्तिकादापदट्च्ः ३।२० 

मेषः | छ्तिकान्त्यपाद्न्यम् १० | रोहिणी १३।९०| 

खूगखाद्याङ्ं च्च ६।४०। षः । सटगखान्यां म् ६।१०बद्र 

१३।२०| एनव्वाद्य पादव्रयं च १० । मिथुनम् | एन- 
वैखन्यपादः १।२० । एष्यम् १९।२० ऋक्तेषा च १२।२० । 

कैः। मवा १३।२०। पूवैफल गुनौ १३।२०| उत्तरफालग्न्या- 

व्यपादञ्च ३।२०। सिंहः | उ्तरफाल्युन्यन््यपादनयं १० । 

स्तः १२।९० | चित्रादयाञ्ं च्च ६।४० | कन्या । चित्रा 

न्त्या" ६।४०। खातिः १६।२० विशाखाद्यपादत्रयन्च ६०। 
ढला । विशाखान्त्यपाद्; ३।२० ऋलुराधा ११।२०च्ेष्टा 

च १९।२० | इञिकः । सज १९।२०। पूर्वाषाढा १३।२० 

- उन्तराषाद्ाव्य पाद श्च ३।३१ धुः | उत्तराषाद्ान्त्यपादन्रयः 

.१० | चवं १३।२० । घनिषाद्याङ् च्च ६।४० । सकरः । 

घनिषठान्त्याङ्खः ६।४० | शतभिषा १३।२०.। पूवेभादर- 

पदाद्यपादत्रयञ्च १०। कुञ्५ः । पूवेभादरपदान्त्यपाद्ः२।२० |. 

उत्तरभाद्रपदा १३।९० रेवतो च १३।२० मौनः | उत्तरा- 

घादयः शेषपादश्रवणाद्यखिरजिक्राचतृ्टयख्याभिजित्संन्ना 

किचित् का्यधां । तख स्थानादि श८७ ° उक्तम् । 

रते च राशयः तत्रयाञ्न्याद्यञ्च यथा पू वेमधैस्थिताः 

तेषां खद्प्रमद्ञेषागन्ट ४९€ एर, विक्तेपा भ्, वकाञ्च 

२४२३. ° दिं ताः । वच्यमाणभचक्रयो जनानि द्वादशधा 

विभक्तानि मेषादिराशोनां 

२७विभक्तानि अञ्धिन्या[दनन्तल्रादीनां ख्यानमानयोजनानि | 

३६० विभक्तानि अ'शस्यानमानयोजनानि | २१६०० विभ- 

स्यानमानयो जनानि । 

क्रानि कलास्यानमानयोजनानि। भचक्रख नाट ड स्य- 

त्वात् तद्ाश्चितनक्तव्ाणामष्य हं स्यत्व् । भचक्रवत् सगो 

लस्य तावद् शकलाद्याद्यककतया भृगोलां्कलादिष्यान- 

संलग्नष्धत्रौ कास्य नि वेशने नच्त्रक्तायासंशकलाद्य1त्मक- 

स्याने स्धलायान्तरसख निवेशने च तन्वध्यस्थानां ̀  गन्या- 

दिकच्ताणामंशकलादिस्थानविभागः भचक्रकलादिस्थाना 

धःस्थानानां तत्तद्राशितद्ंशकलाविकलाव्याल्मकत्व' गौ णम् 

खगो 

"्वन्द्रकत्तातोऽधः सिद्विटाधरघनाः क्रमेणाधोधःस्यिताः। 

ते च भूगोलात् हादशयोजनपय्ं न्तम गामिनि आदद 

नान्न भूवायौ स्थितत्वात् प्रववाव्ववस्यानाभावाञ्च न 

राशिचक्रगत्या पञ्चात् गच्छन्ति। तदधः भक्तायाः 

समानान्तरालाकाशप्रदेशष््पकेन्द्रस्याने भृगोलः स्थितः । 

भूगोलशब्दे बिषटतिः। संच्तेपेणेह कद्िदच्यते, स च ब्रद्धःणो 

धार्ातक्रशक्ताश्रयत्वात् निराधारः एशाकाशे स्थितः । ̀ 

तस्यं च स्थिरत्वं भचक्रस्यैव चलत्व' च परमतनिराओेन 

९४३३ ° समितम् । भूगोलमध्यगतो>रः स च भूगो- 

-लादरदाघोनिर्गेतः | तत्र द्धस्य मेरौ टेवानां वासः, | 

ऋछधःस्थे चादराणाम्। सच भगोलः देवाहरभागतया 

हिधा विभक्तः नद्धिभाजकञ्च सहाव एव | सच श्टश्यव्या 

भेखलेव चठ“ वेष्टनाकारेण स्थिः। मेरुमध्यात् चत- 

दित ठल्यभागेष्ु ९० अष सशद्रदोपमध्य लङ्कादौनि 
भष्यडृ्तपाद् १९४६ योजनान्तरदेशस्थितानि चत्वारि 

पराणि! यथा पूर्व्यां भद्राश्ववै यमकोटी । 

दच्तिणषट† भारतव्ौ लङ्धा। पञ्चमायां केतुमालव्षें 

रोभकषरी । उत्तरां करम खिद्धपुरौ । नाभ्थः 

घरौभ्यः (१२५६) योजनानरे देवाचरयः समेरुरुत्तरतः- 
स्यितः} च्द्ठराच्रयच्च तथेव दच्तिखतः | विषुवस्यः 

सूयय : तासामख्परिगो याति । ताद्व चं विष्वच्छा- 

यापातोनास्ति न वा तद्परत्तयान्यव्रान्नयोच्वतिः 

ततेन भचक्रसख सर्व्वोच्वसत्वात् इत्यतस्तासां निर- 

चेति संता भेर्वारुपरिस्थितेः घ् वतारे, मूड स्यते निरच्च- 
षरोषु चते च्तितिषंलग्ने दृश्येते | तत्स्थानात् उत्तरां 

गच्छतः क्रमशः उत्तरघ्रवः च्ितिजहत्तादुन्नतो भवति 

द णघ्र व्च चिति मध्यप्रविष्टो भवति | णव ` दृचिश्णां 

` गच्छतः क्रमशः दि णम् वो च्नतिः उत्तरभरुवस्य नतत्वात् 

भूटक्तेनाच्छादनम् | भूख २६० ख शात्मकत्वे न निर क्त - 

स्यानेभ्यः पाद्ान्तरितसख्यानस्थितत्वेन मेरौ €° अशाः 

वन्ता: । तद् नरदेशेष्, ननौ राशिकेनाद्धपातात् अक्तांशा 

न्नेयाः } यदि €° अशेः १२५६ योजनानि तद्? १अ'ओे 

किमिति । किञ्चिन्न १४ योजनः एकोऽ्तांशः | सौम्य 

याम्ययोः शरयेख भूटत्तपञ्चदशांश एव॒ निरच्चस्यानात् 

परमक्रान्त्यशाः- २४ | तेन निरच्तस्यानात् १४ युते 

९४ चंगे २१६ एतव्योजनमितस्यान पय्ै न्त" ययं ख तयो - 

-्दिशोरूपरिगमनम् | अवन्तो च लइातः च्चतिषोडधांये 

३०१४ योजनगन्तरे स्थिता । तेन तह्न २२।१८२ चऋच्तां णः । 
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लतः १।१८२ अशान्तरिते २१ योजनान्तरितदेपय्यं न्त 

ख्ितदेशोद्ध गः खव ङत्तरायणान्तमो गच्छति | ततः 

पूख्यां पश्चाद्वा ततृसमश्छवपातस्वदेशेऽपि । राशिचक्रञच 

निरच्चदेथोपरि पञ्चाद्रत्या भ्वभदपि देवाद्राभ्यां सनव्यापस- 

ब्यगतिमत्तया, निरच्चदेये चितिलम्नमध्यतया च उश्यते | 

राशिचक्रमध्यस्यानमेव विषवस्यान" तञ्च ॒छराद्चराण्णं 

क्ितिजदत्तलम्ननया दश्यम् ! तन्न॒ भवचक्र मेषादिषटक- 

खतरोच्नत" ठतुलादिष्ट्क च द्शिखनतसत उकूरमेरश्य- 

देषैः मेषा दिषट्कभेव दण्यते ठदलादिष्ट्क त॒भढत्त- 

माणच्छादनात् न दशयते । दचिणमेरस्थः व्यौ स्तु वला ट्- 

अटकमेव दशते मेषादिष्ट्कः ठ भू चाच्छाद्नात् न 

इशय॒ते । खनो मेषादिष्ट्कस्वरविकाः षखलाद] देवानां 

दिनम्, शूर्यदथंनयोग्यकाल्खव दिनत्वात् ठनादि- 

भट कस्यरविकाः षष्णमासाः रालिः, सूयो द्गेनयोग्य- 

काख्खेव रालित्वात् । देन्यानां ठ वलादिष्ट्कस्वरगिकाः 
भख्मासाः दिनं, मेषादिष्ट् कस्यरविकाः घण्मासा रानिः। 
निरशरेथात् खोम्ययास्ययोः ६६ अ-यान्तरितदेचे व॒ 
इगद्शमाशा एव दिनम् रालिनांस्ति तद्ठासिभिः सुन स् 

खदा दर्भनात् । तथाहि पूवपरयोरिव याम्यसौम्ययोरपि 

उभयल <° चंगपय्यं न्तदद्िप्रचारात् सौम्यय)म्बयोच 

२४ अशपयन्तमेव रवेः परभक्रान्ते क्तत्वात् सोम्य 
६६ श्च'थान्नरितदेशख्यानास् याम्यं २४ थप न्तरवेः- 
श्ितावपि मिलित्वा €° रेः अ"शान्तरालस्थितत्वात् 

इशटियोम्यता । एव" याम्यं && अ शान्तरिनदेशस्वाना- 

मपि सौभ्ये २४ चंगप्ं न्तदेशोपरि गरब टियोम्यता 

€* च शमध्यस्यत्वात् । सौम्ये निर्षस्थानात् ६६।१८२० 

पलाशान्तरितदेथे धलुसेकरराशी न बशदोते। खतः 

धनुंकरस्यरविकौ हौ भासौ तत्र् रालिः शिष्टाद्श मासा 

दिनम् । याम्ये तु तद्शस्यदेथे ककेमिषुने न 

दशगरेते अत्तन ककंभिथुनस्यरविकौ हौ मासौ रालिः 

शिादश माखा दिनम् । निरच्चात् सौम्य ७८।१.८१ 

च्यशान्तरितदेशे इचिकाद्राशिचतुष्कः न दशते । 

तेन तत्ख्यरविकाचत्वारोमाखा रालिः| शिष्टा खौ 

भासा दिनम् । याम्ये तु निरक्तात् तथान्नरितदेये इषा- 

द्चतुष्कः न उशते । अतस्ततृस्थरविकाश्चत्वारो मासा 

रालिः। शिष्टा अष्टौ मासा दिनम् | 

सौम्यय।म्यायनटत्योः शम्यातस्यानं विव्यं तञ्च निरचो- 

प्रशिमितम् | प्रयनटतश्चुष््^्टम।रभ्य जिथुनान्ताव् &६।८कराठेन 

खगो 

प्राक् पञ्चात् वा एेकगमतोत्य चलतीति शआयनथन्द् 

२१७४० दितम् | खयनटत्तचलना च्च तत्सभ्यातस्याग दिक- 

मपि भिद्यते । इटानौञ्च पञ्चात् २१ ऋशचलनसम् तेन 

निथुनश् नवमां उत्तरायश्यान्नकालः | धलुषोनवमांणे च 

याम्यायनान्तकालः) तदलुसारेख तयोः सम्पातख्यानङ््प- 

विषवस्यानदहयभपि भिनद्धम् | इदानोञ्च भोननवमांणे पृ 

विघवस्यानं कन्यानवभां शे स्वपर विष्वसूयानम् । एवं विषु- 

बायनमध्यगविष्ण्, पद्धादिस्यानमपि भिन्नम् | खय- 

मञ्च द्दिधा सौम्ययाम्यभेदात् | भोननवमांथात् कन्वा- 

मवभांयः यावत् सौम्य, केम्यादशमांशात् भौननवभांशं 

यावद्धं याम्यम् । रते एवायने देवाद्रयोद्वारानि- 

विभाग द्नरालिमानन्नानोपयोगि सख्यतयः । धतु- 

वभा थात् मिथु ननवनां' यावत् खौम्यायन सिथननब्- 

मांथात् धनवां" यावत् याभ्यायनन्तु सौग्ययाम्य 
दिथोरकख ग यार भ्पकालतया चद्कादिष् वच्छारव्छंतवा 

गों सौम्यायन एव ₹डादेशिधानात् याम्यायने तचधि- 

भेवाञ् तथात्वमिति खिर्थि,{खवतम् | दद्मः मोननव- 

मां यद्पशिष्वस्थाने = भूढनलादिनिगेतः सुच्यं : क्रमेख 
भेषादोन् बोन् राशौन् ६* खंथान् मिथुननवभांशपयं न्तम् 
छच्तरोत्तरमारो इन् देवाना पुवः सम्पादयति मिथ्न- 

 दथमांयात् कन्यानवमांशान्तञ्चावरोहन् अपराङ्गम् | एकं 

कन्धाद्थमां थात् घलुनवमां शान्तः यावत् सद्धुरन् देन्याना- 

महः डं ̀ सम्पादयति धहुभोद्शमांथात् मोननवभांशं 

यावत् स्वरश्च छत्तराद्खं सिति {बवेकः । 

विधृ भागस्वितपिनु चाञ्च चान्द्रमासेनाहोरात्रम् । 

तया सृ चन्दरभशोरेकराथगे 3 यावच्छेदेन श्िति- 

कारुद््पानावस्छा । ख्य खख, जन्द्रोप{रगतया तद् नी तेषां 
मध्याङ्ककालः अतएवाभावद्यायां पिनष अ्ाडइविधानम् 

स्लस्तमध्याङ्कख्योव पौखंमाखाञ्च 
चन्द्रापे्चथा सप्रमराशिस्यतया शृं तदा चन्द्रधी 
वत्तं मानतयाऽदशयत्वात् अद्ध रात्रम् । इराखादौ चन्द्रात् 
स्य स्याधःस्यत्वकोत्तं नपि पितृणां ब्दा पौखंमाख- 

भिप्राये्य । तेन पञ्चदशोरहोरात्रमध्यकालतया लशष्णा- 

दम्यङ समये तेषां सूर्योदयः । शुक्तारम्यद्ं काके चासत- 

सनिति तदिनिश्य चन्द्रनाखद्धपता। 

निर्देशात् भढन्तख्य पड्द्थभागपयं न्भेव स॒गयंस 

सौम्ययाभ्ययोः परभक्रान्ते शक्तत्वात् | भूढत्तपद्दग्भागर१६ 

योलनान्रादोत्तरदेथे तद्पेचया सूय ध द्" स्यत्व 

भोजनकालत्वात् | 
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चायायसत्तरम्, उत्तरस्थत्वे शायाय द््वणम् | निरत्तात् 

याम्ये तथान्तराल ३३६ विभागस्यदेगे तदपेलया श्धय्य ख्य 

दच्विणत्वे दायाप्रसत्तरम् उत्तरत्वं छाया, दक्िणम् । 

ततोऽधिकयोजनान्तरिते त॒ देशे, ख्यं ख सौ स्ययाभ्यस्य- 

त्वेऽपि सदा छायाखरः विभाजक्भेरुखखम् | तथा च 

सौम्ये तथाविधरदेभे छायाः सौम्यपेरुरुख' याम्य त॒ 

याम्यचेरुघखमिति भेदः । ल्धापुरे यदा स्य्येरदयः तदा 

यमकोखां मध्याद्धः, भारताधःस्ये सिद्धपुरोऽस्तकालः, 

रोमकेऽङध रातम् | एवं समेव भूत्ते ऊ्धःस्वितदेशयो- 
खूद्वास्तङकालौ स्स्व तय्ं क पस्ितदेशे भडक्तणादान्रिते 

सध्याङ्कालः, स्वरूति्य क्पञ्ात् तयास्य तदेशे ऽङ्ग रातम् । 

तद् तरालस्यदेशानान्तु त्रौ राशिङरनोट् यास्तङाला बेदितव्याः। 

द्न्येवं राशिचक्रस्यागिशभ्वमणात् तद्गतद््े्यापि 

तद्वशात् भ्वमणन देशमेदेनेवोदथास्तादिकालव्यषस्या | 

निरक्षरेशात् उत्तरभेर्' गच्छतः क्रमेण उन्तर्नव 

खच्नतो दश्यते, ट्तिणस्तु भूटत्त नाच्छादनात् न ण्ये | 

भचक्रमध्य' च क्रमेण नतं दश्यते। सौम्यभेरूसन्निलट- 

देशात् निरं गच्छतक उक्तरभ्रवः कमेण नतः, भचक्रञ्च 

क्रनेणोच्रत' दश्यते | रथं निर्तात् दज्षि्मेसः गच्छ 

तञ्च क्रमेण दक्षिणभर्,वः उन्नतः, भचकञ्च नतर 

भवस्तु भूत्ते नाच्छाद्नात् न दृश्यते । ततो निरक्ताभि- 

खखं गच्छतञ्च कमेण दच्चिणपरवो नतो भचक्चोन्नतं 

भवति| तथा प्रवद्वायुगोलस्थपूवापरविषवदुहत्ताघःस्य- 

निरत्तदेशे भ्.वयोः च्षितिंलग्नत्वभ्वान्तिः, तल च भचक्रद्य 

भस्तकोपरिभ्चमणं च टश्यते| तेन भेर्वभिखख्लं गच्छतः 

कमेण भ्,व उद्धः, भचक च नी चभिति युक्तम् | 

भचकेव तदधोऽघःस्यानां यहकन्ताणामपि तत्तृलयांश - 

कलाविकलाद्याकतयाऽङइने महत्याः कच्ाया अथारेब- 

स्य लात्मकत्वस्, अलकायां च अल्पस्यलात्मकत्व', तेन 

मडाकत्तायां स्यितख ब्धकालेन भगयपूर्िलंघक्लास्थितस्य 

खल्य कालेन | अतोविभोः सवांनोलघुकच्तानिष्त्वेन मासे- 

मैव भचक्भ्वमणं, शनेस्तु सबौपरिम हाकच्ास्थितत्वात् 

९० वद मचकभ्वमणम् । एवमन्ये घां तदन्तराखस्ितानां 

भचकेभ्चमणकालविगेषः त्रौ राथिकेन कल्मनोवः | 

सखकत्तादंमानयोजनानि अघोऽघःस्यग्रहकन्तानानयो- 

जनानि च स.सि° उक्तानि तासां भूमध्टस्व चक्र । 

खक्च्तायाः १८७१२०८०८६ ४० ००००७ 

नच्चत्रक्त्ताया) ९५८८८००० छ | ४१९१६२६५ 

६११४ 

खगो 

श्निक्न्तायाः {२७६६८२५५ उर | २०३१९०७१ 

अरश्यराकक्षायाः ८०५७२८६४ 

गुरुकच्तायाः ५१२७५७६४ उ° | ८१७६५२३८ 

अट श्यचन्दर मन्दोश्चकक्तायाः रदे८३२८४८४ 

कुजक््तायाः ८१४६९०६ =^ | १२९६६१९ 

बुधशुक्रशत्यं क्ताणाम् ४२११५००) ° | स०३८९२७७ 

अदणश्यशुक्र शोघ्रो कच्च ।याः २६६४६७७ =| ४०२४०८८ 

अच्शगवु धो षो दकच्चायाः १०४१२०६ =०। १६६०३३९ 

चन्द्रकत्तायाः २४००० ° । ५५६६ 

भूत्तपरिषेः ५०२६ स्थ् नम् ४९६७ च्छम् । 

अगस्त्यादीनां भचब श्वितिस्वानांशविच्चेपास्तु र*सिर 

खक्ता यथा| । 

अगस्त्यः भिथ॒नान्ते भचक्रख्य €° अंशो सवितः | भिथु- 

नान्कान्तिटत्तात् यास्य ८ व्ंथास्तख विक्षेपः । 

ग्टगव्याघः भिथनविंशांथे भचक्रसख्य ८ अगे स्थितः 

तदी यक्ररन्तिटत्तात् ४० चंगास्तस्य याम्य विक्तेपः। 

वङ्कनक्तत्र' दषराशिदाविं्भागे भचक्रद्य ५२ चश 

स्थितम्  तचखाष्टावं शाः स्व श्ान्तिख्या नात् उत्तरे विक्तेपः। 

ब्रह्महदयम् हष २२ भागे भचक्रद्य ५२ भागे स्थितं 

स्का न्तटत्तात् सोम्यऽख ३० शाः विक्तेपः। 

एतञ्च मिथुनान्ने ऽयनां शक्राले, खयनांशचलने त॒ अन्यतर 

विक्ेपः । 

रोद्हिणोशकटस् हषराशिसप्रदशांे भचक्रख ४७ खगे 

स्थितं खकान्निस्यानात् अहये यास्ये ऽ 'विक्तेषः । 

जद्धानामनच्तत्रम् दषसप्रविंशांये भचक्रख्य ५७ रशे स्थितम् 

स्क्रान्निस्यानात् सौम्य ८ छंशा अद्य धिन्वपः। ` 

अपांवत्सन त्तं चिल्ातुल्यपर् पके स्थितः चिवराञ्िपात् 

अंशद्यात् ५ अंशाः सौम्यो अस्य भ्च्तेपः। 

ऋपसंन्ननत्षत्रः दिन्रायामेव स्वित' यष्ांवत्सात् ६अरगा- 

न्तरेऽख सौम्ये विच्तपः। 

सप्रभयसतु उत्तरस्यां स्थिताः {-च्तपभेदस्तु सौरागमेनोक्रः 

तेषां शतवचरेकेक्षतभोगः इन्सं° चक्तः कषिशड्द 

१४५ १ °` विद्टतिः। 

. कश्चिन्टादीनां योगनारादिकमन्नेषाशब्द् ४९७० उक्तम् 

भ्, वकविक्तं पास्तु २४५२ ४० उक्ताः । 

वौथिविटतिः इडत्संहतायां यथा 

केागदौोथिः चञ्चिनीभरणीलत्तिकाः 

गजवीोधिः रोङ्खोरूगगोषद्राः 
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२५६८३१२ तथा 

- १७९३७०६० तथा 

१६४२२ तथा 

७०२२१७६ तथा 

१४६५६८ तथा 

४८८२२ तथा 

२३२१२३८ पशच्चाद्त्या 

एत एव सहस्त्र युखिताः कल्प य्ाँदिभगणणाः | 

तत्र सिरशिखच्मनच्न।नरेष उक्तः स च २४२६दर्भितः। 
कल्ये सयमन्दोञध!{दभिगणसं ख्या 

ष्छ.सि° भते सिर्थि° मते 

प्राग्गतेः र्यमन्दो सख २८७ ४६० 

तथा कुजमन्दो ञ्य २०४ २९२ 

तया बुधमन्दरोञ्चख ३७८ ९३२ 

तथा जौवमन्दोचश्य &०० ८५५ 

तथा शुक्रमन्दोद््य ५३२५ ६५३ 

तथा शनिमन्दो चख ९६ ३१ 

पञ्चाद्रतेः कुजपातख २१४ २६७ 

तथा बु धपातख्छ ४८८ ५२१ 

तथा जौवपातख १७४ ६२ 

तया शुक्रषातद्छ ९०२ प्र् 

तथा शनिपातख ६१२ ५८४ 

{ २४५२ ) खगो 

कल्पादौ पात" धिह्धाय सरे याः भीनान्ते भेषादौ 
प्रागगव्या स्थिताः 

पातस्तु विलोभगव्या ठलादौ स्थित इत्ति भेदः। 
तदुत्तरकालेतु खस्वगत्यनुसारेण राशिकलादौ स्थितिः प्राग्गव्या । 

पञ्चाह्रत्यावा बोध्या ॥ चैलशुक्घप्रतिपदद् शनिवारे कल्पारम्भः 

इट्ानोञ्च श्वतवराहकल्यः | तत्र च वरतमानकालप्यः- 

न्ताह्गणानयनम् अङ्ग यशब्द ५७७ र, दूर्धितरीव्या 

ज्ञेयम् । अस्य करेञ्च शुक्रवारे प्रत्तः | 

मह्ायुगे नाच्चनादि!दनसंख्या ्ह°सि° उक्ता 

नाच्ेन्रद्नसंख्या १५८२२९७८रे८् 

खावनदिनसंख्या १५७१९१५ ७८्२द् 

चान्द्रद्नरूपतियिसंख्या १ ६०१००००८० 

ष्व्यांदिविम्बमानयोजनानि सिण्थिण उक्तानि 

रवेरबिम्बव्यासयोजनानि ६५२२ 

चन्दरमरख्डलव्यासयोजनानि ४८ 

भूमर्डलव्यासयोजनानि ख्य लानि १६०.८्०सि° उक्तानि 

१५८१ खच्छाखि शि°श° उक्तानि | योजने करमाना- 

ङरुलख षर्सप्रा्टयवमितत्वमेदेन योजनसं ख्याभेद्ः । 

अन्येषां सहां विम्बभानं सौरागमे नोक्तम् । 

कलयादो हायां भर् वकाः २४३२ ठ उक्ता सङाणां 

सावनदिने मध्यगतिमान' तेव एष्ट उक्र", मेषादौ खर्यख 

सावनमानेन भोगक्तालः ४२२४,२५ ट दर्भितः 

दशथयुर्वच्चरोञ्वारणकालः प्राणः असुरिति चोच्यते 

& षड्भिः प्राः पलं षिनाडो च, च्छा पले: नाडी- 

दण्ड इति चोच्यते ष्टा दर्डेनचत्रम हो रातम् । 
भचक्रस्य तावता कालेन भ्टत्तमृमणात् तख नाचत्रत्वम् । 

सावनदिन" श्र्योदयादितीय शर्य दयपय्यं न्काल््पस् 

तच्च नाक्षत्रदिनात् द्र्य सखाक्रान्ततत्तद्राश्य'शादि पः 

नाच्चब्रदिनवत् च भोगकालाधिकम् | सावनदिनमपि 

सवपरिमाणातुसारिषटरिद्ख्डात्मकमिति मेदः। 

नच्ततरचक्रख षटवा दण्डम् छत्तभृमणेऽपि तख हदादश- 

षटिदण्डमध्ये दादशराणेनाख्दयः । 

राष्ट् दयश्च स्स्वडष्टिगोचरक्ञजडत्ते पूव्यां प्राथमिकः 
इषश्िगोचरयोग्यख्यानसम्बन्धः | राशीनां मध्यं यख यत्- ` 

राश्यात्लक्तया 

किञ्चित्कलाब्युदयः तस्छोद्य दूति व्यवद्धियते | राशि- 

चक्रख तिव्यंक्स्विततया देशभेदेन हद्ियोग्यक्ालतार- 

तम्येन क्ालभेदेनैव भेषादीनाखदयः न त॒ समकालेन। 

तत्र निरच्चदेशष् मेषादोनाखदयाखवः खसि"उक्तायथा 
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व्यसवः पलानि दण्डादि । 

मेष्य १३७० २७८।२८६, ४।३८।२६ 

डषद्य १७९२ २६८।५।६ . ४।५८।५.८६ 

सिथुनख १९३७ १२२।५६ ५।२२।१.८६ 

ककंसख १९३७ १२२।५.६ १।२२।५./६ 

जिहख १७९३ २९८।५.८६, ४।५८।५.६ 

कन्यायाः १६७० २७८।२८६१ ४।२८।२ ६ 

कलायाः १६७० २७८।२८८६ ४।२८।२८६ 

इ्चिक्ख १७६३ २९८।५.८६ ४।५८।५८६ 

घलुपः १६३७ ९२२।५ ८६ ५।२२।५.६ 

मकरद्य १९२७ १२२।५६ ५।२२।५६ 

कम्पस्य १७९. २९ ८।५.८६१ ४।५८।५६ 

सोन १६७० २७८।२.८६ ४।३८।५८६, 

सेषादीनादुदयकालभेदे कारणम् २४१६ ए° दशितम् 

अन्यदेेष चचरखरण्डवशेन लग्नमानभेद् उन्नेयः | 

च्वरख्यामञ्च द्विविधं सौम्ययास्य' पूर्वीपरञ्चु | 

तत्र लङ्काताभेरुपय्यं न्तरेशः सौभ्ययास्य' चरस्थान' मध्य 

रेखातः समद्त्रपातस्यपूर्वापरदेशः पूर्वापर चरस्यानम् । 

चरखण्डानयनञ्च २४२६ ए* दशितम् । 

देशभेदेन शर्य द्या दिव्यवस्या सिनशि° उक्ता 

लङइमारभ्य उत्तरमेकं नयमाना रेशा अवन्तीकुर्ते्ा- 

दिदेशान् स्ख, शन्तो यायाति सा मध्यरेखा | सध्यरेख्लायां 

यदा खर्थौदयः ततृपूवेदेशे ततः पूर्वमेव तइ़दयः } ततः 

पञमे भागे तु पञ्चात् | तत्र यदि ६° चटीभिः 

भूडत्तयोजनानि लम्यन्ते तदा रेखाखपुरान्तरालयोज- 

` नानि कियया षदा इत्यचुपातेनोदयकालन्नानम् । 

सौम्यायने देवभागस्यरेथे दिसो महान् तदुपरि खयं 

गतत्वात्, रालिस्तु खल्या) याम्यायने देवभागे दिनि" 

ख्वव्य' राल्निभेहती । निरच्े त॒ स्ग्देव अहोराल्' 
समानम् पूयप्रदथितप्रमाष्यकोद्यकालकानां मेषादौनां 

मध्ये यकद्धिदारभ्य दिनारम्प वि'शद्वटिकामानत्व- 

सिद्ः। तत्र मेषादौ देवभागस्यतया शर्य खासन्नत्वाव् 

तन्न यदेथे खीग्मप्रघानता | तुलादौ ठ. देत्यभागस्यत्वात् 

ख्यस्य विप्रशष्टतया देवभागे शथिशिरप्रधानता | -दै्- 

भागे बेपरोव्बेन भिथिररी्नते | हादशराचिषु मध्यं 
इयोः सौ म्ययाम्यायनसंक्रान्ती इयोिषुवसंकरान्ती 

अच्छ विष्ण पथः संक्रान्तयः। तथाहि षिषवायनयोम॑भ्ये 

दे विष्ण् पद्याख्यौ संक्रानी | तेन भेषारमो पृविषुव- 

संक्रान्तिः | इषे विष्ण् पदौ संक्रान्तिः मिथुनेऽपि विष्, पदी 

संक्रान्तिः तखांशविशेषे च ष्डशोतिमुखं तेनेयं संक्रान्तिः 

षडगोतिसखे ऽतीते जायमानत्वात् षडशोतरिति च 

भराति । भिथुनान्ते कर्कादौ याम्यायनसंक्रान्तिः व्यस्य 

दक्षिणगतेरारम्भरात् त॒द् च्णायनत्वः तञ्च चडादिष 

बञ्यतया गौखस् | चिंहे विष्ण् पदौ | कन्यारम्मे 

विष्ण् षदो प्राग्वत् ष्डशौतिरिति च कथ्यते | कन्ान्ते 

तलादौ व्परविषवसंक्रान्तिः तलान्ते टशिकादौ विष्ण 

पदौ, धरदौ विष्ण् पदौ प्राग्वत् षड़शीतिरिति च। 

घरन्ते कौम्यायनसंक्रान्तिः श्यं खोत्तर गत्यारभ्भात् । 

तञ्च च्डादौ विद्ितत्वेन गौणम् । मकरान्ते कुम्प्रादौ 

विष्ण्,पदो, कभ्ान्े मौनादौ विन्णुपदौो षडशीत 

रिति च कथ्यते । षडशौतिषखत्वञ्च षंडशोत्य'श भिता- 

म्तरकालस्यिन्या । तथाहि तुलादितः ष्डशोतितमोऽशः 

धलुषः षड विंे7ऽ'शः तल्न प्रथमं त्छ्खम् तत चारभ्य 

सोनहाविंशेऽ"ओे दित्यं, ततोभिथुनख्याटाद्शांथे हतौयं 

कन्यायाखत्हू शांये चद्थभिनि भेदः | कतख्चराचर- 

दयरात्मकराशिष षडशीतिखखरुद्धावात् निलः षडशौतय भ 

श्ुरादराणां दिनराल्िविभागकारि खयनन्तु मेषदि- 

भारभ्य कन्यान्' यावत् सौम्यायन' ठुलादिभमोनान्त' च 

याम्यायनसिनि भेट्ः । सेक्रान्तिश्च हिविधा स्थिरा चला 

च विदतिरयनसंक्रान्तिशब्द् २१९ छ द्या । अयन- 

चखलनवत् विवविष्ण् पद्यादौनां चलनात् कालभेदेन 

राशिविेषाद्यशमेदेनेव तत्ततृसंक्रान्तिमवति | 

ददानोच्च मीनख पञ्चात् एकविंशा अत् तच्नवमांगे 

विषुबारम्भः लिथुननवमांशे च आयनारम्मः | इत्येव 

सैसंक्रान्तोनां तत्तदंचभेदे चलरुक्राजिरिन्य चेयम् । 

राशिचक्रख तत्स्याश्चिन्यादिसप्रषिंश्तिनन्तनाणाञ्च 

एकां राल्लौ टदटियोगम्यता। तथाहि श्यस्य यखिन् 

राशतै यटंशादौ उदयः, ततः सप्रमे राशौ तथाविधांशादा- 

वस्तमनम् । तेन शय्यां क्रान्तां शापेच्चया १८० भचक्रांणाः 

रमेण दिवसे उदिता अपि स्ग्यं किरणाच्छच्नतया 

दिवमे न दध्योम्या अस्तमिते तु ख्ये" राल्रयारम्भच्लणे 

ते सवै पूर्वकुजटत्तात् पञ्चिमङ्जषटत्तमध्य नतोन्नततया 

इष्यन्ते । यथा यदा मेषद्य प्रयमां ये खर्योदयात् दिना- 

रम्भः ततः पूञस्या मेएावशिष्टांथाः, दषादिराशिपञ्चक" 

१५.०अअाब्रकं तलायाः प्रथमां भाद्याङग' च क्रमेण दिने खड 
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च्छ"त। ततः रानरयारम्् लायाः प्रथमांशदहितीखाद्खः, तनो 

धतुरादि पञ्चकम् १५ ०अपात्मकतं, मेषखाद्यांशञ्च क्रमेण रात्रौ 

उद्रच्छति ¦ अत एकस्यां रातौ स्राशिचक्रांशदशेनम् । 

दयांस्तु विचेषः पूवे कजडत्तात् स्वभस्तकोपरिस्याकाश- 

भाग्यः खसस्तिक' यवत् €° अंरात्मकं राशित्रयं 

मध्याद्कङालमध्ये क्रभेयोच्नतः भवति अपराह्लो तु तदेव 

९ 'अंशात्मज्गं रशित्रयं खस स्िक्षात् पञिमकजटत्ताभिसखुखं 

सत् नतंभवति | उन्नतांशानां मध्ये यख यद्य खवापेच्तया 

परवैस्य कनवतितमांथखयोदयः . तख तद्ध नतिर्भृवति। 

नतांथानाञ्च मध्ये यद्ध खापे्चया १८१ पू्स्थ काशी- 

य् त्रथततमां शस्छोद्यः तद्ध तस्य॒ पञमकुज्टतेनाच्छा- 

दनाद्स्तत्वम् भवति । राशिचक्रवत् तत्स्यानि अश्चि- 

न्यादोनि नच्चाखि तत्स्था भौमाद्यपद्ाश्च एकरालौ 
दभेनयोग्य। भवन्ति | अस्तं गतास्तु ् े'ख सङ दिन एव 
उदिता खपि सव्यं किरयाविभूततेज्कत्वात् न दग्न्त । 
कालशब्दे १६.९१ ४०द्धि तास्वा शमध्यवतेनस्तु श्यं सचि- 
कपविशेषेण मन्द्किर्तया दशा अपि न सम्यक 
हशयन्ते | चन्द्र दशने त्वयं विषः चन्द्रोह्ि जल- 

मणः तद्ध खतोदौ्चिनास्ि तख दूर स्यतजलभमयख दद्य - 
योग्यत्वात् । छख किरण प्रवेधेतेव दौप्रया द्थेनयोगता 
तन््ण्डनख य्या धःस्वितत्वे ऽपि एकरा कां शावस्थिति- 
कानद्हपामाधाखान्तकालात् क्रमे द्रव्यात् पूर्वेगतख 

तियगङ्पेख स्थितत्वात् ततृप्रषेशः | तब्ापि ४८० यो- 

जनाकक चन्द्रविम्बदछ गेःलाक्ञतितया खयां भि्चख धं एव 

डव्यंकरप्रवेशः नेतराद्खः। तथा च पूरखिंमान्तसमय 

एष तयोः सम्यकतियरस् केण स्वितत्वात्तदानीमेव चन्द्र 
रम्बा २४० योजनालक्े तत्शरपूख॑प्रेथः । पू 
भान्तकालच् यां क्रानलराथय्ादितः भंचक्रसय १८० अंशस्य 
चन्दर भवति। स च पञ्चद्शतिथिभिभेवति तथा चयदि 

१५ दिनैः एद ंशगव्याकरप्रवेशपृस्तिकालः तदा एङेन 

दिनेन कडश्त्यतुपातेन फलम्! शाः) यदि १८०अंशगन्या 

१४०्यो जनाद्मकपूर्य' नद् हाद्थांशगत्या किमत्यलुषातेन 

फलं ! ६योजनात्म' चन्द्रविम्बाद्धख्य पञ्चदशांशख्प्रकला- 

पूरणं खभ्थते ततञ्च चन्द्र विम्बाङस्य पूवैगतौ पञ्चद्शाशाकक 

१६योजनदपायाः कलायाः पञ्चमस्य सूया प्या तिर्य - 
स्थित्या सूयेकिरणप्रवेशारक्रूलतया तत्क्रियात्व भारो. 
ष्यते | पञ्चद्शकलात्मकचन्द्रमख्डलख व॒ शुक्ञाप्रतिपद्यपि 

ष्यांक्रानतांशादितो विभागपर्कूलक्रियाद्पनिःसरणस्य 

सत्त्वात् न केवलेकादिमालकलाक्रिया, तथाङ्गीकारे च 

केवलायास्तखा विम्ब विहाय गन्यसम्भवात् न 

तन्निःखरणं सुम्मवति न वा दशयते । दशते च 

दितोयादौ द्व्याक्रान्नांधादिभ्योबद्धदूरतया चन्द्र 

जिम्बद्य स्विति: | किञ्च प्रथमादि दिने प्रथनादिकला- 

मालख पू्वतोनिःसर णस्तोकारे चन्द्रविम्ब्य पूवे द्- 

कलानाम्नेव दशरतापत्तिः | नच तथा दश्यते .प्र्य्त 

पञ्चिमस्यक्लानामेव क्रमशः टष्िजिायते।| अतः दर्यं 

किरप्रवेथयोग्यत्वसस्पा[द्का तिब्य क स्थि्यकूलेव प्रथ- 
सादिकलाक्रियेति वस्तुस्थितिः । तन्राभावस्यान््यच्चरे श्य 

क्रान्तराश"शा[दसाम्येग तदधःस्यचन्द्रखध सवेयाऽद्भेनम् 
स्व्येण सह दिन एव तस्योदयात् | ततः शुक्लप्रतिपदि 

हादशांश् न्तरितत्वे न तख यात् पूर्व्वं ग्या १६ योज- 
नात्मकचन्द्रविम्बाद्धंकलायाः  तिर्यंकस्ितत्वे ऽपि काल- 

शब्द् १६९६० ° द्भितास्तांशमध्यवरित्वात् यस्तांशमध्य- 

वत्ति भौभीदोनामिव न दष्टः । णव" रष्णच्तहं यामपि 

द्धा शान्तरित्वेन पञ्चात् तियक्स्वित्यापि न देदियोग्यता | 

शक्त दतीयायान्तु खग्याक्रान्तराशग "थात् {दनहयेन २४ 

अंशान्तरितत्वेन पृव्वाप्रच्चया | स्याद धकतिय्यं कस्यित्या 

२४ योजनात्र्ख चन्द्रबिभ्बाद्ं पड्द्शांशद्ध्पकलाहयस्य 

ष्ट किरप्रवेशात् टश्योम्यता | रएव' टतौया[दिष्वपि 

क्रभेख व्य किरण प्रवेशाधिक्यात् अ'शव्ियेषे दीश्चिपरि- ` 

` छृ्िः। शक्त प्च सूयय करान्तराशितः दिलादिरानर- 

न्तरितत्वेन स्थित दषो दद्यापि चन्दरबम्बस्य सूयं - 

किरणपिेषप्रवथेऽपि सौरालोकेनाविभू तत्वात् धृन्धतयेव 

ददियोम्यता | पूखिमायान्तु चन्द्रख सयाक्रान्तराथितः 

१८० भचक्रांशगया परमतिय्यं क्त्या सवेकलाद् २४० 

योजनाल्मिकासु सवयं किरयप्रेश : | लच्छप्रतिर्पादतु इा- 

दशांशान्तरितत्वेन स्यात् पञ्चात् स्वित्या तियं ग गत्यखनया 

१५ योजनद्ध्पप्रथमकलायां न स्थं करप्रवे् द्त्यतस्तख 

न द्श्नम् तत्र सूथेकरप्रवेशनादत्रुनतियगरगगतिभेद् 

एव छष्णपच्चोयकलाक्रियोत मेद्ः। ऋधिकर्मिन्द् शब्द् 

६३० ४० उक्तम् । 

तिधिकरखणयोगनच्ललवारेशादिखद्छ्पादिकं . तत्तच्छन्द् 

दशमि'त दक् । 

खुग्गाड प° खे अका गलति गल-अच् षो लख डः | 

(खागडा) ख्याते टखभेदे रतमा. [कुन्तले हेम च०। 

रुद्र ए०्खन्यते खन-क्रिप् कीयते क-चखप् कध 1 



। ` खवा 

खच पूतौ उत्पन्लौ च अतिक्रानोत्पत्तौ सिग्कौ क्रत 

पर्यमकभ्सेट् | खच्ञजाति अद्चोत्-अद्धाचोत् | गण- 

व्यत्याखात् “ख चट्उत्तावरोढम्” कथास^| 

खच चन्वते ऋद्* चरा० उभर सक सेट् । खचयतिते 

अचखचत् त । “शन्तनोड ख चित विभ्चव्जटामण्डलम्” 

शङक्०“रल्रच्छ याख{चतचलिभिचानर: क्तान्हस्ताः" 

खट्+सह बन्धने |५अन्यत्र माला सितपङ्जानानिन्दौ- 

वररुत्ख चतान्तरेव” रधुः | “ 'उतृखांचता सह य- 

यिता मल्िना° | 

चमस ए* खे आकाशे चम्यतेऽसौ चम-असच् | चन्द्र 

लिका° 4शघर सोमोराजा देवानानन्न देवा एनं भक्तय- 

न्तीति” तेः स्वगेव1खिभिस्तसाद्नातख तथात्वम् । 

खुचर पु°खे आकाशे चरति चर-ट | {मेषे शन्द्च० | 

र्वायौ रष्टयः च । ४रा्दचे इण रेदि°स्ियां ङीष् । 

^“सखचरद्य तख इतः खचरः खचरब्य पितान हनः 

खचरः | खच्वरस्य सुतेन इतः खचरः खचरौ षपरि- 

रोष्दिति इ। खचर ¡"इति थन्द्कलसद्र्मे दरोखपर्व्वीवितया 

लिखितं तन्तु वटोत्कचचबधपवण्टोब स्धवद्प्ि तत्र न 

चयनते | तद्ध खोकुखायमधघः खचरसय वायोः छतश्य 

भोमद्य छतः एत्र: खचरः वटोत्कचः | -ख चर र।च्- 

सुष्य त्स्य पिता भोमः न खचरः रान्तसः। खचरः 

घटोत्कचः खचरश्य ख्रवंख तेन कणन हतः | खचरौ 

हिडिम्बा तन्त्रता राच्तसो हा खचरेष्य् द्धा रोदतोति । 

५ खाकाशगालिमात्र टेवपश्चिशरग्रह्ादो रिः चख्ियां 

डोप्। ^*पवमोदिक्पतिम् मिराकाशं खचरामराः। 

संकल्यादौ पाद्यमन्त्रः । अत्र खचरणब्द् न यडा उच्यन्ते 

गमरपवनयोः एयङ्निह'शात् । “'खचरनगरक्दय ला- 

सयन् पाण्डवानाम्” भाण्टरो*७त्र° | “एर चछरम्ोवञ्च 

खचरः दछुमह्ाप्रभम्'” भाग्वर १७३ ० | खपुरशन्द 

विदटतिः। “जितकाशिनश्च खन्चर स्वरिता महारथाः” 

भाग्व०२४९ ० | खचरा गन्धव; ॥ न्स ° १४ यअ 

करुमेविभागे उन्तरष्ठाशक्त ६रेरभेदे पु*बन्व०। ˆ खत्तरतः 

केलासः'› द्व्य् पक्रमे ^'ेमतालराजन्यखचर गव्या" 

“खचरो रङ्गताणे सात् युरुरादौ लघस्तया | शान्ते - 

श्वा इास्यरसे भन्देष दथ।चरः" संगौतदा० चकत 

अगोतमेदे १० । 

खुचाररिन् निण्ख्खे आके चरति-चर-ख्िनि). १अाक्ाश- 

गान पच्चियांदौ स्यां डप् । रकात्तिकेये ०. 

[ २४५१५ ] खच 

“वचारी ब्रह्मचारी चस्खूरः शरवश्ोद्धवः'*भा,व०१३१अ 

खचित लि खच-्त। !संयुक्तं लिका° रव्याप्रे शब्दच० | 

श्रते जटा । [ शिच खः खजयति ।* 

खेज मन्व भ्वापर°सकभसेर् । खजति कख! (ख)जोत् वट।* 

खजं पक्कतायां भ्बा० इदित् पर० अक° सेट् | खञ्जति अख- 

ञ्जीत् । खञ्जः | प्कुता चेषेकपाद्विकलता। 
८८ खज. ए खजति मथति खज-अच् | {मन्थानदण्डे | ^ष्य- 

ख्य रहितं सपर्य “न्रमेथ्यते खजेः| शुक्र निर्मथ्यते 

तद्व हसं कलजञेः खजः” भा०चा० २१४ अ° | "दन्न 

सौम्य | मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊद्रः सरूदौषति 
€. 1 6 ध ध 

तत्सपिभवति ऋा०० | “वायुसह्तिन खजेन मथ्य 

मानस्य ट्त्नः'" मान््ा° । “खजोमन्यानः तेन मथ्यमा- . 

नख दभः" चऋन० ( इाता ) र्दव्याम् भरतः श्युज्ध 

च तत्र शत्रोम हूं नात् तथात्व “अलपं युद खजे- 

ढात् पुरन्दर ।*" ऋ०८।१।७, ““खजसत् युदकनतैः]” भा० 

स्वाथे क | खजक । मन्धानद्रं , हेम | [च्न्वलद्०। 

खञप न° खज्यते मथ्यते खज-कर्मि कष्न् । इते उ- 

खजल न° खे आकाशे सञ्चितं, खात् पतित वा जल शाक 

त° | नौ हारे लिका° २्अआआक्ाशपलिते जले च +" वादु 

चरन्ति घनैः सहोरगा वियति कोटशताञ्। तद्िषज ष्ट 

मपेयं खजलमगसयोदयात् एवम्" र।जवल्लभः । 

खजा स्त्री खज-षटा० भावे अ । १भन्यने (मञ्योता) 

र्भारणे हेम० | क्तरि अच् टाप् । चमसाकार 

रेदि । “"खजाञ्चद्रग९ .करे 

धारयन्" भा वि° ऽर । ~ 

रेपाक्साधनद्रन्बे 

खजाक एसी खज-ञआकन् | !पच्चिणि उच्वजद्° सव॑जा- 

स्तार्थे क | २्चमसाकरे पाकसाधने द्रव्ये स्त्रो अमरः। 

खजिका स्तौ खजेव खार्यं कवा च्ल इत्वम् । खजायां 
चमस।कारे पाक्साघनमभेरे शर्बटाच° | 

खजित् ए खेन श्न्यभावनया ऊति संसार" ऊ-ष् | 
नु इभेरे सह “स ग्न्य यू््यामिि?'भावनया ऊगनां- 

स्विरत्यानराकरखेन संसारः जयतति" तख तथात्व" बद्ध- 

शब्द विद्टविः। 

सखव्यौ [तस ए" चे खाकागे ज्योतिरखख। खद्योने कोटभेदे 
खन्न लि° खज गत््रिकन्धे यच् (खोड) एकपाद् 

विले) तख रूच्रणाद्कि' भावप्रण उक्तः यथा “वाबुः 

खञ्जस्तदा 

[राउनि° | 

कच्चाितः सुकथुः कण्डरामाकिपेब् यदा | 

भवेच्जन्तः पङ्कः सक्योदं योबवात् । स्कः कघादि- 



खच [ २४५६ ] 

यलफसय, कण्डरा कच्ास्ायुम् आक्तिपेत् गमनादौ 
कम्पयेत् । बधात् गसनादिक्रियावाताव्” । तथाच णकः 

` पाद्विकलत्वे खञ्जः हिपाद्पिकलत्वे पङ्क रितिमभेदः। 

तखेव भेदः -कलापखञ्च : तक्गच्ण' तल्नोक्त' यथा “कम्पते 

गमनारम्परं खञ्चन्निव च लक्षते | कलापखञ्न्त' विन्या 

न, ऋसज्धिप्रबन्धनसम् | गमनारन्् कम्पते । एस 

ख ञ्जाद्यमेव मेदः कलापखञ्ज इत शास्र ष्टासंन्नान 

त यौगिकी" तद्य कमवेषविपाक्त्वम् शातातपेनोक्त' 

यथा “हरिणे निहते खञ्जः श्टगलेतु विपाद्कः?' | 

यिपादक्षः पादहयगतिच्छन्यः पङ्करित्यथेः ।‹“काणं वाप्यथ 

वा खञ्ममन्य' वापि तथाविधम् । तथ्येनापि श्यन् दाष्यो- 

दण्ड" कार्षापणावरम्”' मनुः तशय देपपेलक्मेजरणकाले- 

ऽपसार्थंतामाह” मतुः “खङ्धा वा यदि काणोदातुः 

प्रेष्योऽपि वा भेवत् | ीनातिरिक्तगात्ो बा तमप्यप- 

नयेत्ततः" जन्मतः स्वज्जत्वे सुतेन कारणसक्तं यथा 

“दौ हद्विमानना् कुञ्ज कुणिं खञ्च जडं वामनं विक्- 

ता्तमनक्तं वा नारौ छनं जनयति | खा्थे क खल् 

वा| खञ्चक तवार्थे हेम. | अदय कडारादिषाठात् 

वा पूवनिपातः खञ्जबाड्ः कलापखजज इत्यादि । 

सक्र कारि ए° खज् कस्या {रः (खे सारि) धान्यभेदे 

ततसनेवनात् खजजत्व' नशरुतीति तख तथात्वम् । 

खच््रखेटः एस्त्रौ खजज इव खेटति खिट-गतौ अच् । 

खञ्जन विहगे शब्द्मा° | श््ियां जातित्वात् ङगेष । 

खच््खेल षुस्त्री खञ्ज दव खेलति खेल-खच् । खञजनखगे 

{च्चियां जातित्वात् डेष् । 

खच्ञन न° खजि-मावे ल्युट् । १विकलगतौ सेदि क्तरि 

लु | २खनामख्याते पञ्चिभेदे पुस्ती° स्ियां डेएट । 

ख्ये क ततरा्यँ | तख द्ये शुभाशुभफलायय क्त 

इ°्सं* 8५ अ° यथया "खञ्चनक्ो नामायं यो विडग- 

स्तस्य द्गेने प्रथमे | प्रोक्तानि यानि सनिभिः फलानि 

तानि प्रवच्छानि। ख रोऽभ्ब चतत; छच्णगलो भट 

कारको भद्रः । अ की्टखखात् ष्णः सम्प चेः पूरय- 
त्याशाम् । क्णो गेऽख चन्दः सितकरटान्नः स 

रिक्रशद्रक्रः। पोतो गोपीत इति ज्ञं शकरः खञ्जनो 

इष्टः | अथय मधुरघछठरभिफलङ्घमतरुष सलिलाशयेपू 

षप्छेष् } करितुरगभुजगमृन्निः प्राषादोद्यानहम्ये"षु | 

गोगोसत्घमागमयन्नोत्वपाथंवदिजसमीपे | ह स्ितरङ्क- 

मथालाच्छनरध्वजचामराद्यषु | हेमसमोपसिताम्बर- 

खच्जे 

क्मलोत्परपूजितोपलिप्रेष । दधिपात्रघानकृूटेषु च 

च्ियं खञ्चनः कुरूते। पदु स्वादच्नारिर्गोरससम्पञ्च 

गोमयोपगते । शाहलगे वस्त्ना्चिः शकटस्य देशविभ्व"शः। 

म्टडपटलेऽर्थभ्चशो बघ्रो बन्धोऽशुचौ भवति रोगः 

ष्ठो त्वजाविकानां प्रियसङ्गममाव्धत्याशु | मह्हिषोष्ध- 

गदे भास्विप्रसशानग्टहकोणशकर)द्विस्यः। प्राक्रारभश्- 

केशेषु राशुभो मरणसरूगभयद्ः ) प्तौ धन्वन्न शुभः 

शुभः पित्न् वारि निन्नरगासंस्थः। श्र्योदयेऽयो शस्तो 

नेटटफलः खञ्चनोऽस्तमये | नौराजने निच्त्ते यया 

दिशा खञ्जन" न्टपो यानम् । पणश्यत्तया गतख क्तिप- 

सरातिर्वशसूपेति | तस्िच्वधिर्भवति नेथुनभेति यख्िन् 

य्िंस्तु कदेयति तन्न तलेऽस्ति काचः | अङ्गारमव्यप- 

दिशन्ति एुरौषणेऽखय तत्कौतुकापनयनाय खनेङ्रि नीम् । 
ङ्टतविकलविभिच्वरो गतः सखतलुसमानफलप्रद्ः खगः। 

घनरूद्भिनिलौयमानको वियति च बन्धुसमागमपद्ः। 

न्छपतिरपि शुभं शुभप्रदेशे खगमवलोक्य मद्धोतले विद् 

ध्यात् । चरभिकृच्ठमपपयुक्तमधं शएुभसभिनन्द् तमेवेति 

इद्धिम् । अशुभमपि विलोक्य खञ्जनः दिजयुरुसाध्- 

खराचेनेरतः। न ब्धपतिरगरभं समाप्रयान् नयष्द् 

दिनानि च शप्त भांखभुक् | आ वर्णीत् प्रथन दर्शने 

फलं प्रतिदिन" त॒ दिनशेषे । दिक्स्यानमृत्तिलम्नकेशान- 

दीप्रादिभिच्ोहम्” नित° | “कत्वा नीराजनः राजा 

बलदष्ययाबलम् । शोभन खञ्जनं पश्येत् जलगोगोष- 

स्वधौ। (तच्च तिसन) नौलखव ! शुभखोव ! सकाम 

फलप्रद ! | एयिव्यानवतीग्णैऽसि खञ्जरीट ! नमोऽस्तु ते| 
वस्न्तराजे. "द ो(द्तेऽगसयमुनौ सुदेशे इचेषितिः खञ्मन- 

को(वद्ध्यात्" इत्य पक्रम्य ̂ ^त्व यो गयुक्तो खनि पुत्रकस्बम - 

ग्यते शिखोद्भमेन। सं दश्यसे प्राडृषि निर्गतायां त्व 

ख ञ्जनाश्चव्यंमयो नमस्त" | एतद चनात् यदा शिरसि 

शिखोदमस्तद्ा खञ्जनो न दशते अगस्योद्यानन्तर' 

श्खिाविगमात् पुनहं शयते । दशं नफलम् ` “अञ्जेष गोषु 

गजवाजिमहोरगेष् । राज्यप्रदः कुशनद्ः शएचिशाहलेषुं । 

समास्थिकेशनखलोमतुतरेष, दोदुःखं ददाति बहशः खलु 

खञ्चरौटः” । वणले “वित्तः बह्धणि कायेसिद्धिर- 

ठला शक्रो ताभे भयं, याम्ये त्वग्निभयं छरदिभि कलि 

लभः सशद्रालये । वायव्यां वरवस्त्नगन्धसल्िल दिव्या- 

हना चोत्तरे रेथान्यां मरणं भ्रव निगदितं दिम्- ̀  

लत्तणं श्चन्रे" | 



खच्ा 

^ पि खञ्चनमञ्नाद्खिते विदधाते रूचिगदुविधम्" नेष" 

५युश्रतने खञ्ननगञ्चनात्ति ! शिरोमदोपं यदि याति 

यातु*"र कोहि खञ्चनवरोन“लनदलस्यः" ईनि च उद्भटः । 

ततः शिवादि. अपयादौ अण | खाञ्चन तद्पव्यादौ 

ख्ष््ञनरत न° खञ्जनख्येव गोष्य रतम् । यतीनां गोष्ये 

मेथने हार । 

खञ््नना स्तौ खञ्जन इवाचरति सखज्जन+इर किप् | 

खञ्जनाक्ञारायां ण्तिपयाम् सषेष्याम्" भेदि° । 

खच्नाछति एुश्षी खजजनय्धे वाकतिरख ।१!ख जजनाकार 

पक्तिभेदे शब्धच° । ६न० र्खजजनखाकारे स्त्रो । 

खुच््ननासन न°“खञ नासन मावच्छे यत्त्वा इस्थिरोभेत् | 

श्रे पादहयं छत्वा हस्तौ भूमौ प्रापयेत् । भूमौ हस्त- 

हयं नाथ ! पातयित्वाऽनिलं पिवेत् | एषे पाददयं द्वा 

खज जनेन जयी भवेत्"' र्द्रजामलोक्ते ऋसनभटे। 

खञ्ञनिका स्त्रो खजजनस्तद्ाकारोऽस््यसखाः ठन् । खजञ्जना- 

कारे पल्तिभेदे लिका । 

खद्ञरोट स्त्रो खञ्ज दव कचछति ऋ-गतौ वा" कौटन् । 

खज्जनवपि गे अमरः स्त्ियां जातत्वात् डोष । 

खच््ञा स्त्री “शखिगुखितद्शलघुरचितमपगतलघुयुगलमपर- 

भिद्मखिलम् । सगुरु शकलयुगलकमपि छपरिषटित- 

ललितपद्वितति भवति शिखा। पिनिमयविनिदह्ितशक- 

लयुगलकलितपद्वितति-विरचतगुणनिचया | खति- 

छखर्मादयमपि जगति जि जशिर उपगतवति सति 

मवति खजा | इश्रत्राक्रोक्तो माल्राढत्तमेदे अखायेः 

“शिखिभिच्तिभिनुखिता दथ लवतत: ति यलतुभि- 

रि्छर्धेः | रचितम् । अपगतः लधृयुगलं यस्मात् तत् 

~> अष्टाञिंशनतिलवुकभित्यथेः एव" आद्य वरडमिन्ये व" रूपम् 

ऋछपर' हितीयः शक्लमख्िलं मस्य ¶लघदूपभिव्यथेः। 

न्त 'गुरवर्णेन सह्हित' शकलयुगलं खर्डइयं यद्य 

तथाभूत' शिखा नाम न्दः । तद्याणवाङ्खं विनिमयेन 

खि जश्िरः उपगतवति सति खजा खजजानामदडन्द्ः। 

खुच्ञार प° खजि-आरन् खञ्ज इव ऋच्छति वा क-अच् 

वा । ऋषिभेदे तच्छ गोत्रापत्यम् अच्वादि° फञ् । खाजजाः 

रायण तद्गोलापत्ये एस्त्रो* | ततः शिवा० अपत्यादौ 

अ | खाजलजार तदपत्यादौ ल्ि°। 

खञ््ञाल पु खजि-कालन् खजज दूवालति अल-अचवा | 

विभेद ततः गोल्ाय्ये अश्वा फज .। खाज्जालायन 
वडद्गोत्रापय एुस््नो° | 
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खट काङ्कायां भ्वान्पर°सक° सेट. 1 खटति अखाटौत्-खख- 

टौत् चखाट | प्रनिर्लटति । 

खटः एन्खट-अच्। १अन्धनरूे, रकफे, देटङ्धो, ४शस्तरभेदे 
च भेदि०। भ्तृखे मच । &लाङ्गले ऽकचृे 

इत्यजयपालः | 

खटकं पु खट बा° बुन् | 

श्कृखितपाणौ शब्दमाला । 

खटकासुख ए खटकखेवाखुखमतन 4 शराक्षणसद्राभेदे 

खुटिक ए खट-अस््यख ठन । कुञितपा्ौ हेम० । 

खटिका स्तौ खट-अच् टाप संत्नायां कन् अत दत्वम् वा | 

श्लेखनसाधनद्रव्यभेदे (खड) 

१नागवोट रेषटको लिका. । 

[शब्द चि० । 

्कण्यच्छिद्र श्वीरथे 

(वष्णारम्ल) विश्वः ।५खंटिका किोति" नेष०। खटिका 

रूशाञ्च भावप्र* उक्ता यथा 

, खटिका कटिनौ चापि लेखनी च निगद्यते । खटिका- 

दाहजिच्छोता मधुरा विषशोधजित् । लेषारेतद्णा 

प्रोक्ता भता सटत्तिकासमा । खटी मौरखटी द्वे च 

शस्तुल्ये प्रकी ति ते “* । 

खरिनौस्त्रौ खट-बा० इनि डगेष । लेखन द्रव्ये (खड) । 

राजनि०। शन पतनि खटिनो ससम्पमा यख'"दसूद्धटः। 

खटो स्तौ खट-अच् गौरा० डेष् | (खडी) लेखनखाधन- 

दृव्यभेदे लिका° । 
खट इतौ च्रा०उभशसक° सेट. । खट्यति .ते अचखढ़त् त । 

खटधन लि शट़-कमणि ल्युट । ख (खाट) म च स्लरपे - 

मैव वस्तुना तस्ावरणात् तथात्वम् । 6 

खुट्ा स्त्रो खड्कभेणि अच । खङ्कायां शब्द् च° | खवा क 

संज्नायां कन् वात इत्त्वम् | तत्रायं खमेर तिर 

शवयाने तिका० अभाषितपु स्कत्वात् वाऽत इन्वम् इत्वा 

भावे चात्, छो वा) खटका खटाकाय, क्ताये । 

इस्ता कन् | सुद्रखङ्कायाम् । 

खटाश स्त्री खटः सन् अन्नते खशःव्याप्नौ अच । 

(खाटाश) इति वनजन्तमेदे शब्द्र लना" स्त्रियां ष । 

खुडास एसी खड् इवासति दौयते चखस-दीप्नौ च् । 

खदुमाश शब्द् रला° | 

खट्ट प° खट़-इन् । शवशग्यायास् लिका^ | 

खुटिक लि° खटनमावर खडः स शिल्पत्वे नास्य ठन् । 

जालादिना पच्विमारके (पाख्िमारा) शाकुनिके शब्द्मा° 

खुद्ेरक वि° खदु-वां° कमेणि एरक } ख्व शब्दमाला । 

खटु सतनो ख्यते निद्रालुभिः खट-अकाङ्कायाम् न् । 
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कार्टानिर्सिते शयनसाधने द्रव्यभेदे । तखा खङ्ग दिनिर््- 

पणेन रचनाप्रकारः ऋाकारादिभेदेन नामभेदाद्कः 

च युक्तिकल्यतरौ उक्त यथा 

"अदटाभिः कास रण्डे खटेति प्रतिचच्ते। 

तिष्ठेत् यदाकूम्बय खटा तज्ञन्नयं चरणाह्वयम् | 

शिरःस्थः व्य् पानं स्यात् अधःस्य स्यात् निद््पकम्। 

अ खिक्कने उमे पाश" प्राह भोजमहोपतिः। श्रालि 

ङेः चतुस्ते व्य् पधाननिद्ध्पके। तदङ्ख*न, तद्धे"न 

चत्वारर इत । सपेमोड्शिका खटा सपैता- 

भयदायिका । अलिङ्कने सष्ठ वेदे व्य पधाननिद्पके । 

साद्धहये, च चरणा हस्तंकपरिसम्मिताः । सवांशा- 

दशका खटा सपकामफलप्दा | आलिङ्गने पञ्चहरत 

व्य् पधाने निर्प्के | तट्द्खेःन, तदधम चत्वारञ्चरखा 

्ति। सरविंशतिका खहा धनधान्धजयप्रदा । अलि- 

ङ्गे पञ्चहस्त व्य.पधाने निद्पके | लिहसतसम्मिते 

पादा स्तैकपरिसम्पिताः। रखैकविंशिका खदङ्गाएव- 

मष्य् पजायते | चप्रालङ्धने साह्व॑पञ्च व्य् पाने निष्- 

पके | तददधन, तद्धन च्त्वारद्वरणा इति। सवै 

ह्ाविंशिका खडा शसस्यत्प्रदायनौ। खालिद्गने च 

पड़दस्ते व्वपधाने निद्धपके। व्रिहस्तख्म्मिते, पादा 

सतारद्करणा दूति चतुिशतिका खङ्का सनरोग- 

यद्र । आलिङ्कन सप्रहस्ते व्य् पधान जिद्धपक्रे | 

तिदधस्ते, सां हस्ताचच चत्वारर दति । समेषड़- 

दिशिका खङ्ग सवसौभाग्यकारिका| अआालिङ्कन 

सासप्े व्य् पधान निष्टपके। साद्धं लिदस्त, सद्ग 

च्त्वारश्चर्ठा इति । सयांटाविशिका ख्डङ्गा सप्रभोग- 

प्रदायिका | ऋल्द्धिने चाष्क्स्ते वय् पधाने निद्ध्- 

पके । चतुरुस्ते, साद्धहस्ताञ्चत्वारञ्चरणखा इति| सवै 

लि'श्तिका श्वङ्गा भर्पकालाणदायिमौ | खवमदविधाः 

खङ्काः समावेगोपदशिताः । ऋादत्नादिदशाजानां 

न्दृखां सम्पत्तिदरयकाः | काखः शिद्खिभिरेतातु 

शिबिधाकतिक्ल्यनाः | सवैषो्श्िका सख्द्खा सर्वेषामेव 

युज्धने। अष्टौ दण्डानि यखाः सय्चतरस्तयुतानि 

च । श्योसच्छंमङ्कना माम खषा शथिवीपतेः | 

इय यदा सच्धट्मा तदा सवजलवाभिधा | यावा 

{सि इः स्वासरङ्धायजया चारटमङ्गला ॥ शकेकडस्त 

श्या ठ भ्बक्रहुमतःषरम् | योऽय मङ्गलः प्रेयान् 

यविनकान्तः परोभहार् | रवेकडरूट्षुया व मह्ना 

खङ्गा 

भिति लक्षणम् | सा ठद्धा हातितुङ्धा च श्द्धरोौ पिष्ये 

चणा । यकतेकहस्तटद्वा तु टङ्क इत्यभिधीयते । 

यालासिद्धि सनारभ्य येऽमी घोड्गश कौत्तिताः | अआ 

दित्यादिदशाज्ानामाद्यन्त कदय क्रमात् | दरदर्ीं 

दीषेदर्भीँ इङ्कङ्खमोऽच दुरासदः । यथोत्तर दशमाः 

पाटेकपरिखा्नः। प्राशादसंज्तकाः कान्या रान्ना 

ख्सखमभीपरुता | चत्वारस्ते च सर्वेषां भूपतीनां इखा- 

बद्धाः” | भोजमते त॒ ^सरेलि'शतिकां यावत् खारम्यो 

भयष्रोड़शोम् । खङ्खानामिति नामानि अशौ इस्तहया- 

धिका; | मङ्गला विजया पुष्टिः चमा तशि: छखा- 

सनम् । प्रचण्डा सरतोभद्रा खङ्कानामाटकं विदुः” | 

च्योतिःपराण्रसं{हतायां तु “अष्टाभिः काष्च- 

णस्तु योऽङ्गप्खडोऽभिजायते | ख चेत् समो भवेत् 

खडा प्रणय्या खूद्तोऽन्यथा | समे सदां सस्पन्ति- 

विषमे विष्मास्मरम् | तश्जात् खड्ाङ्पगङोयः समः । 

काव्यं: स सृरिनिः'” | तश्चा दोष्युणा यथा “चखङ्ायां 

यो युखेदोषोमानञ्च परिकोर्तितम् | तेनेव खङ्खा काणोत्या 

तथेव गुखमावहेत् । अनेमैव विधानेन कायं ' वद्कविधास- 

मसू । विना नौकासमं काय्यं" रुषद्र वासनं गुरु""युक्िक०। 

इृडत्संह्ितायां ७€ आर तद्या: काषटविरषेण शुभाशुभ 

दायकत्वादिकं नाममेद्ास्तत्तृफनद्चोक्तं यथा 

“सवष्ट स्वकालं गस्मादुपयोगमे(त शास्तरविदास् | रान्ना 

विशेषतो ऽतः शयनासनलत्तख' वच्छ | रसनखन्द्न- 

चन्द्नहरिद्रछठरदारुतिन्द्कीशालाः। का्रसयजजनण्ड्मक- 

श्राका वा शिंशपा च ५4 ।' अगनिजलानिलरह{स्ति- 

प्रपातिता मध् चिज्ङ्द्तनलयाः । ेन्य्रसशानरपथजो- 

ध्वे शुष्कवङ्गोनबद्धाञ्च | कगटकिनो वा ये स्यृमेहानदी- 

सङ्कमोद्धषाये च । द्वरभवनजाञ्चन शुभाये चाप- 

रथाम्य दकपतिताः | प्रतिसिद्धडन्तनिजितशयनाखनमेव- 

नात् कृलविनाशः। व्याधिभवव्वयकमद्धा भवन्त्दन्थांच् 

नेकाव्धाः। पूर्वच्छिञ्नः यदि व! दार् भवेत्तत्मरोन्छ- 

समारम्भे । यद्यारोद्धेरञ्खिन् कुमारकः एतरपशयुद्ः तत्| 

सितकुइममन्तवारदध्यचतप्यकम्त्रल नि | गङ्ष्ठा- 

न्यन्यानि च टदारम्भे शुभं यम् | कर्माङ्गं यवाटक- 

चटरासक्र' तपैः परिक्रम् । अङ्लशतंन्टपाणठं मक्त 

अण्या जयाय कत। | नवतिः देव ष्डना द्वादशहीना 

लिषट कीना च | न्टपालमन्निषलप^तपुरोधसां श्य 

्ययासङ्खयभ् । अर्भंमते।;टांथोनः विष्कम्भो विश्व 
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कर्सणा परोक्तः | अयामव्रय'गसमः पादोच्क्रायः सकुचि- 

शिराः) यः सपः श्रीपरण्णाः पर्य निभितः स धन- 

दाता । श्रसनकतो रोगडरस्तिन्द्कसारे् वित्तकरः । 

यः केवलशिंशपया विनिर्मितो ब्धविधं स हकर: | 

चन्दनमयो रिपल्नो धर्मयथोदीर्घजौवितलत् । यः पद्म 

कपर्यङ्ः स दीषैभायुः चिवः छत वित्तम् | कुरते, 

शालेन कतः कल्याणं शाकरचितश्च | केवलचन्ट्नरचित' 

काञ्चनगुप्र विचित्ररल्नयुतम् | अध्यासनपर्यङ् विबषे- 

रपि पृज्यते पतिः! आचोन समायुक्ता न निन्दको 

शिंशपा च शुभफलदा | न.खीपर्णौन च देवदारुढन्तो 

न चाप्यसनः। शुभदौ त॒ शाकशालौ परस्परं शुयुतौ 

यक् रेव | तदत् यक् प्रशस्तौ सहितौ च इहरिदकक- 

दम्बौः । घ्व; च्छन्दनरचितो न शुभः प्राणान् हिनस्ति 

च्ाजरसतः। खसनोऽन्यदारूसट्हितः क्तिप्रं दोषान् करोति 

बड्कत् । खास्थ्यन्दनचन्दनटक्ताग्ां स्यन्द् नाच्छभाः 

` -पादाः। फलतरुणा शयना सषनभिटफलं भवति सर्वेण | 

गजदन्तः सर्वेषां परोक्ततद्धषां प्रशद्धते योगे | कार्ययोऽल- 

छारग्चिगेजदन्तेनं प्रशस्तेन । दन्न सूलरपारधिं दि- 
रातं प्रोजह्य कल्पयेच्छ घम् । अधिकमन्पचराथां 

न्यूनः गिरिचारिणां किञ्चित् | शरी वत्धवद्ध मानच्छन्- 

ध्वजचामरानुखपेष । रेरे दरेष्वरोगविजयधनदटद्धि- 

सौद्यानि ॥ प्रहरणस्हशेध्, जयो नन्दयावत्त' प्रन 

देशाश्िः। लो त्वलबच्छपूवेख् भवति देशस सम्प्रा्चिः । 

स्त्रोदूपे खविनाथो श ङ्गारेऽभ्य, स्थिति खतोत्मत्तिः | कुर्न 

निधिप्राभ्रिरयांनायवन्न' च दण्डेन । संकन्ासकपिभुलश्ग - 

ष्वदठभिच्चव्याधयो रिुव्त्वम् । गब्टप्रोलूकध्वाङ्खशःे ना- 

करेषु जनमरकः | पाशेऽथवा कबन्धे न्टपश्टलयुलेन- 

विपत् कति रक्तं | ठष्णे शरावे ख्तते दगंन्धे चाश्युभः 

भवति | शुक्लः समः सगन्धः स्िग्धश्च शुभावहो भवे- 

च्छदः | कद्ुमशुभच्छेट्ा ये वनेष्वपि ते तधा फलदाः) 

$णयोगे दार प्रदच्ियाय' प्रथस्तमाचा्ैः | अपसव्य - 

कदिगप्रे भधति भयं भूतस्च जनितम् । रकेनावाक्ञ्छि 

रसा भवति हि पादेन पाद््ल्यम् | दाभ्यं न 

जोर्यतेऽच्न' लिचतुभिः ज्ञो शवधबन्धाः | धिरे ऽथ वा 

विवरं परन्यौ पादश शोर्भगे व्याधिः] पारे कुभ्भो य 

खन्यौ तज्जिन्न् द्ररोगः। छम्भाधस्ताच्जङ्क। तत्र टतो 
-अष्कवोः करोति भयम् । तदाञ्चाधारोऽवः चयक्लद्, 

व्य तनर् ज्ञतः | खुरदेशे यो खन्विः खछुरिष्यां पीडा- 

१०९ वा० भागे ६११ 

करः स निर्द्दि । दैषाशोपेगयश्च ल्रिभागसंस्यो भवेच 

शभः । निष्क ट्य कोलाक्ष' स्पूकरनयनः च वत्मनामं 

च । कालकमन्यड्न्धुकमिति कथितच्छिद्रसङ्कपः | 

चटवत् चधिर' मध्ये सङ्टमाख्यं च निष्कुटः द्द्रम् । 

निष्मावमापमाब्र' नोल' चिद्रः च कोलात्तम् | शकर 

नयनः विधम" विवमध्यपठेदीदं च } वामावन्तं भिन्न 

पवेभित' वत्सनाभाख्यम् । कालचसञन्न' ट्ण" धुन्धुक- 

मिति यद्धवेषिनिभिच्रस् | दारुसवखं" ददरः न तथा 

पाप सखदिचम् | निक,टसजन्नं दरव्यचयस्तु कोरेक्चणे 

कुलध्व'सः | शस्त्रभय' श्छूकरके रोगभय' वत्सनाभाख्ये | 

कालकपुन्त्,कसजज्न' कौटेविदध' च न शुभद दरम् | 

स्वैः यन्विभचुरं सनेव न शोभन दाङ । रङदरूनेण 
धन्य" इचदयनिसितं च धन्यतरम् | लिभिरात्मजटञङिकरः " 

चतु्भिरर्या यशच्ाम्बम् । पञ्चवनस्छतिरचिते पञ्चत 

याति तत्र यः शेते षट्सपा्टतच्छणां काषघटिते 

कुलविनाशः" इ*स'° | । 

चनोक्तं ष॒ चत् थत व्रणवन्वविग्े् खटाकारे २बन्धभेदे 

,“+तत्र कोशद्ामस्व स्ति कालवेङ्खिब प्रनोलशोमण्ड लस्य गिकायम- 

क्ट चोनविनन्धवितानगो फणा : पद्ाङ्गों चेति चतुर्दश. 

बन्धविथेषाः | तेषां नामभिरेवालक्यः प्रायेण व्याख्यात,:” 

तद्ध बन्वस्लोपयोगल्तत वोक्तो यथा “हतभच्ख गडेष् खटम्" दभ् 
खटाका खङ्गा-सखा्े क^“खादाचार्यांखाम्" पा० वा चात । 

ख्ठटायाम् | खलर्थ कन् । २ खल्पखलङ्ायाम् । इत्त्वाभावे 

वा छुसखठः पक्त ऽतद्त्वस् | खढुका खट्िकाष्यतर । 

खटुद्ग न &त" | (खाटेरष्ुर) !खङ्ाशभेदे तदाकार 

२शिवस्यास्त्रभेदे | “खङ्ङ्गवरधारकः'" शिवस्तवः | 

"खट्ङ्गोः पटिः लेल द्लेखः षलेरलम्” काशोख० 

श्च््यं वंश्ये न्डपभेदे पु" । “घतः पञ्चजनादानोद् शुमा- 
जिति विच्ुतः | दिजौपस्तनयस्तसय खड ।ङ्गः दरति विश्रुतः” 

ष्हरिव° १५० । भागवते तु €।€।३९ स्लो* “ततो दच- 

रथस्त्मात् एत्र रे{डविलिस्ततः ! राजा विश्वसहो यख 

खड़ा ङ्खकवत्त्यं भतम्" इत्यनेन कन्यपुनता तश्ाभिह्किता 

कल्दमेदादविरोधः | प्रायद्खिसेयधाययेः खद्भाङ्गलतौ 

४पान्नभेदे न° "एकज्ञालंत् भुजजोत चरन् भच्छ स्वक- 

भलत् | कपालपाःः खह्वाङ्गने ब्हवचारी सदोद्यतः 

भा० था. १५ अर} ““खहाङ्ी चीरवासाख्च" मनुः। 

खटुाङ्गधर ए सङ्ाङ्ग धरति -खच | शिवे । भ्ट-र्विप् । 

खद्वाक्गमद्पि तल्यं । शङ ङ्ग धारि तिर । 



खडो 

खटाङ्सुदा स्तो तन्लोक्तं शद्राभेदे तह्णत्तणं यथा 

“पच्च करुल्योदच्िणख भिता. डंसन्नताः। खङ्कङ्खद्रा- 

विख्याता देवस सुप्रिया मता! रुद्रया° | 

खटः ङ्गवन न° निकर । वनभेदे ““अह्ं हि खङ्काङ्गषने 

नारदेन समागतः" हरिवं* ७€ अ° | 

खट. रूढ लि° खङ्गा +अआद्छद् अलौकिकवियहे दितीयान्तख- 

क्तान्तेन नित्यपमाखः निन्द्पयाम् । जालमे सिण्को° । 
परहद्धादि० अन्तोदात्तताऽख । ““इतस्व पावरेखमितेः खङ्गा 

ढः प्रमाद्वान्'" भट्टिः । “खङ्गाः उत्पथप्रसखितः'' 

जयमङ्गला | तेन रतलायं च ! 

खड मन्यने भज्जने च भ्वारखात्म° इदित् सकर सेट्। खण्डते 

खर्र | चख ण्ड खगाडन' खण्डः ख खड तः | 

खड भेदने चरा०उभग्सक सैट् । खाङूयति-त अचोखडत् त 

खाडयाम् व्व आस चकार चक्र ¦ खण्डयन् | 

खड न° खड अच् | १टणमभेदे (खड) ९पानकभेदे, ए° मेदि° 

तद्ध पानकं मे धके प्रलिद्धम् तत्करखपक्रारः वैदयाजन्नोयः 

यथाह घछद्तः “खडा: खडयवाग्बञ्च खाडवाः पानकानि 

च | रयमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वैद्यशक्यतः” 

स॒ च भोजनकाले प्रस्तरमाले पेयो यथोक्त छते 

"क्तानि च खडांखोव सवेगेलेष दापयेत्" । खड 

चातुरथ्यांमनद्यामपि तुप न्ख वः खडवत् खडस- 

चिशटदेशादौ लि° च्तियां छप् | श्छषिभेदे ए* तख 

गोत्रापत्यम् अश्वा फञ् । खाडायन तद्गोलापत्ये पुस्तरी. 

खडक न° खड+सुंन्ायां कनू | स्थाणौ “स्याः खडक- 

ख॒च्यते''कात्यार्रौ ° १४।३।१२ श्छ, व्याख्यायां ककः । 

खडक्ो स्त्री खडक् इत्यव्यक्नन्दः करोति क-वाड गौ° 

ङोष् । प्र (खिडकि) । सायं क इस्तः । खड- 

करिका तल्नार्थै इारा० । 

खडतु षु. खड+-अतु । बाहजक्ातरथे शंचिप्रसारः । 

खंडयवागू स्त्रो खडपक्रा यवागूः| पानकभेदे खडशन्द् 

विडतिः ““खडयृषयवाग्ष्, पिष्मल्याद्य व योजयेत्" छश्चतः 

ख डयृष ए ““तक्र' कप्रियचाङ्गेरोभरिचाजाजिचिलेकेः | 

खपक' खडयपोऽयमयं चाम्बलिकोऽपरः” चक्रदत्तोक्त 

पक्रतक्रमेदे । 

खड्क ति खडमस्तरख ठन्। खडयुते । ततः छतङ्कमा° 

चत्र्वम् इञ । खाकर तव् सन्निकषटदेथादौ लि° । 

खडो स्तौ खड-अच गौ प्र | खटिकायाम् थब्द्च° । 

सेव क हलः। खडिका तत्राय । 

[ २४६० ] खङ्ग 

खड स्तो खड--क- | सटतशव्यायां सं प्रसारः | 

खंडर ति खडनर्ूद्य वा° जरस् । खडयुक्तं । “खड्टे 
1 © 1 ॐ अविचदःक्रमां ख विकां खवेवा सिनम्" खयदं° ११।६।१६। 

ततः शभ्वा° अपत्ये ढक् । खद्रेय तद्पव्यं षुस्त्ी* . 

खडोन्मत्ता स्तौ खडेन उन्मत्ता । खड रणेनोन्त्तायाम् । ततः 
प्च'° अप्य ठक् । खाडोन्धत्तेय तदपत्ये षु स्त्रौ* । 

खुद्ध खड-भेद्ने गन् | अस्शन्दे ५५१४० द्भिंतलक्तणके 

लौ इ दिम प्रहर णास््रमेटे ।“न हि खद्धो विजानाति 

करकारः लकार णम्" उद्गटः (खाग्) इति ख्याते र्पदारये 

रेगण्डकष्टङ्ग ४ गण्डके (गाण्डार) ए सत्री" । ५ु्ञमेदे 
ष मेद््° ईचोरनामगन्वद्रव्यं घु° राजनि | खद 

स्थोत् पत्तिः शब्द्कलसद्र् मे ब्रह्मयन्नाग्नित उक्ता तत्- 

प्रमाणस्य मलन्दम्यस् | तख चालने गिभ दस्त्रयोद्शविधः 

महाभारते उक्तो यथा ˆमख्डलाकारतः खद्भ्वामणं 

भ्वान्त शछच्यते । तदेव बाह्खद्यम्य छतखद्भ्वान्न रमौरि- 

तम् | भ्वामणं खष्य परितः खद्श्याविद् रेखच्यते । 

परप्रयुक्तथस््रस्य वारणाधे मिद्" लयम्. । शलोराक्रमणा- 

चाव गमनन्ताञ्् तः ४मतम् । खङ्कखधासेय तहे हस्सन" 

प्रतः ५सतम् । वञ्चयित्वा रिपौ शस्त्रपातनः गदित 

खतम्६ । परित ऽभवेच्छतरोगांभदज्िखतो गतिः । 

, पञ्चात् यद्ापसरणं निष्टत्तः र्सस्ममचक्तते। अन्योन्य 

ताडन" प्राहः सम्मातश्छभयोरपि। श्चाधिक्यमात्मनो 

यत् ततृस॒खदौखं १०८दौरिनम् । यङ्गप्तयङ्गदेेष् श्वामणः 

भारतः ११८तस् । विचिन्रखद्भसञ्चारदभेन' कौ शिक १२ 
खलम् | निलौय चमनिच्तेपो यदलेः सात्वतं १२हि तत्” 

वङ्किपुराणे खड्खचमेयुद्ध हानि" ्त्स्यानान्य, क्तानि यथा 

“भ्वान्तलुदुभ्वान्तसा विद्धम्, त' विदधतः इतस् । सम्पातः 

सख्दोयद्च श्यो नपात-सथाङुलम् । उद, तमवधूतञ्च सव्य 

दचिखमेव च | अनालचितविच्फछोटौ करालेन्द्, महा- 

सखौ | विकरालनिपातौ च विभीषणभयानक्षै | 

समग्राङ्गतोयांशपादपादाङ्गघारणम् । प्रत्यालढमथा- 

लोढ' वरादहलजित' तथा | इति हालि'शतोन्नेयाः 

खङ्चमेविधौ रणे" | गण्ड कद्पखङ्स् पञ्चनखत्वे ऽपि 

भक्ततामाह सलः“ श्वाविधं शल्यकं गोधां खद्धकूमे श था- 

स्तथा । भच्छान् पञ्चनखेष्वाह्धः'? | अख मांस चाड 

प्रश'सामाह'› मतुः “कालशाकः महाशल्कः खङ्ग 

लौ हामिष' मधु । आानन्यायैव कल्छन्ते इम्बन्नानि च, 

स्थः” | “प्रायोविषाखपरिमोच्चल पततम क्गान् खङ्का- 



“ˆ खण्ड 

खकार न्टपतिनिशितेः क्षरप्रः' रघुशंशमहहा काव्य | 

ख इषे स्तौ ख्िनगि घेलुः जातित्वात् युवनिपोरेत्यादि 

कर्य पूवनिपातः षवञ्च। गर्डकजानिषेन्वाम् । 

^"खङ्भिषे्ुकानां लासपरिश्चरपो तान्व पिणोनास्” काद्०। 

खद्धन पुस्त्रो खद्कः तदाकार ग्टङ्गःमस्यखय इनि | {गण्डके 

“^शतत् खद्धिकुलक्रौडितस्”” काद्० । स च सखत 

चछानपवर्गे कू्तचरनयोक्तः यथा "तत्र गजगवयमट्हिष- 

रूरुचमरद्टभर रोद्ितवराहखद्धिगोक णं वालपुच्छकोन्द्र- 

- न्यङ्कु रण्यगयप्रष्डलयः वरू नचराः पशवः" नन्ांसयुखा- 

स्तत्ोक्रा वथा “कफलन 

पम् । पिव परविलमाबु्यः बह्म विद्हच्तणम् । 

च्तियां छेष श्िधारके ति | श्मजज॒योपे एु° 

शब्द्चि० | 8मह्ादरेवे पु ५अशनी शतन्नी खद्धो 

पद्यौ चायुधो महान्" भा० वच्यातु° १७ शिवसहस्त 

नामोक्तौ [खड्ग कारपलके लताभेदे शब्द् च० | 

खद्धिमार प° खद्धिनं मारयतत स्ट-शिच-अणा उप°स॒र। 

खङ्गोक म° खडगो तत्कमेणि कुशलः बा०ई्र | दाने शन्द्- 

रला० । तख ॒ खड्ककायं कारित्वात् तथालस् | 

खर्ड ए ख डि-घञ् । ! भेदे “खण्ड सखण्ड ययुघंना*" 

देवीमा हाकयरम् | र्विदलवपो, रप धिकारभेदे 

(खाड) न° राजनि० खर्ड गुखाः इक्तुशब्ट ९१. ° 

उक्ताः । “षष्टःख णड न खणडखाद्य स ह जन्तो ट्तमे "ने ष०। 

कमेखि चज । ६र्करेथे एु°न अभरः । ̂ ताराधिप- 
खण्डधारो› कुमा० काशोखण्डः केद्ारखर्ड इत्यादि । 

७ भणिदोष्भेदे सेदि । कर्मश वज. । र्खख्डिते तिर 

“ख गडा शौ चिपित््टं तौ '* श्टतिः “न खण्डे खर्ड मिष्यते” 

ख्टतिः ततः षार भावे दमनिच| खरख्डिमन् खणड- 

भावे पु* | उत्करा° चतुरथ्यै† छ | खण्डो खण्ड 

सन्निलदटदेथादौ तिर । 

खण्डक ए खण्डेन निष्टं तादि खण्ड+ऋष्या° क | खणड . 
निमिते सििताखण्डे शकराभेदे र!जनि० | खण्ड - 

यति खडि-व ल् । रेदके नि° । [लिका | 

खरड कथा स्त्री° खच्डः खर्डिता कथा । खद्पक्ञथायाम् 

खण्ड करां ए” खण्ड द्व कणं: कन्दो यस्य | (शकरकन्द्) 

अलमेदे | हेमच० | 

खर काद्यलोह ° चक्रदततोक्गो खण्ड पकलौ इभेदद्धपे 
` च्यौषधमेदे तन्नलणं यथा 

“"शतार्वरोच्छिन्नरुहाषछण्डतिकाबलाः । तालो च 

खद्भपिशितः कषायमनिला- 

[२४६१ ) खण्ड ` 

गायल्लौ लिफलायाम्व चस्तथा | भारग पुष्क प्मनञ्च एयर | 

पञ्च पलानि च । जलद्रोषये विपक्व्यमटमांशावशेधितस् । 

दिव्यौषधहतदखयापि भाचक्रेन इत् बा | । 

दशकं देयं रूक्मलौ हस्य चरितम् । सखव ण्डतुल्य' तं 

देयं पलपोड्शिकं ल्पः | पचेत् ताग्बसये पात्रे ग॒ड़- 

पाको यथामतस् | प्रस्था" मधुनो देयं शुभा्रमजत््ज 

त्वचम् । श्टङ्गो विडङ्ग" ठंशणा च शुर्ठ-जाकीपलं 

पलम् | विफला धान्यकं पत्र हयुक्तं भरिच्केणस्म् | 

पलद्ा- 

चेः दक्वा समथितं च्जिग्धे भाग्डे निधापयेत् | 

यथाकालं प्रयुजजौत व्द़लपद्कं ततः | गव्यक्तीरानु- 

पानञ्च सेव्य मांसरसं पयः । युरुढष्यादुपानानि क्िग्वः 

मांसादि हणम् । रक्तपित्तं च्षयं कासं पक्तिस्ूल 

विशेषतः | वातरक्त' प्रभेञ्च शौोतपित्त' वभि क्लमम् 

यथ पाण्ड रोगच्च कुटः सौ होदरन्तथा | आनाह 

रक्तषंस्ताषं चाम्हपिन्न' निहन्ति च । चाचुष्य ट हणं 

ष्यः माङ्गल्यं प्रीतिवद्धं नम् | च्चारोग्यपुतरदं च्रे" 

कामाभ्निगलवद्व नम् । श्चौकरं लाघवकरं खण्डकादय 

परक्ो्तितम् | छागं पारावतं मांसः तित्तिरिः क्रकराः 

शशाः | कुरद्गः छष्णसाराञ्च तेषां मांसानि योजयेत् । 

खुनिषच्नकबास्तुकम् | शएव्कमूलक- 

फलं वात्तांकुपकाच्व 

मारिकेलपयःपानः 

जगि राख्य' पटोलं डतौ फजम् । 

खजर स्वाइ दाडिमम् । ककारपुवेकं यद्ध मांसच्चान्प- 

स्मवस् | वजेनीयं विेभेख खण्डकाव्य ' प्रकुर्वता । 

लोहान्तरवदत्रापि एटन दिक्रियेष्यते?"। [आलुमेटेगन्द् च°। 

खुण्डकाख इ° खण्ड इव कायति कं--क क| (शक्षरकन्द्) 

खण्डकाव्य न” “खण्डकाव्य ` भयेत् काव्यखकटेशानुसारि 

च" सा.द्० उक्तो काव्यभेदे तच्च महाकाव्यद्च अष्टाधिक- 

सग॑तया ततो ल्॒नसगाल्मङञ' यथा मेषदूतादि"। 

खर्डकुद्माखण्डकरं एर कुषरमाण्डमन् 

कप् | कुष्टमाण्डरसायनभन्द् चक्रदत्तोक्त 

लच्षणे खौ षघभेटे | 

सुण्डखुञ्ज ₹ न° खण्ड न पकं" खज रम् | खण्ड पक १ख- 

ज रफले | खशर्ड इव साद खज रम् | रेसखखवादुख्जरे च 

खुर्डज पुर खण्ड इव जायते जन-ड। यवाश््चक्रायां 

युड़भेदे राजनि° | 

खुर्डजोद्धवजं प° खण्डज उद्वोऽख तंखात् जायते 

जन-ड । यवासशकंरार {चते खखण्ड भेट राजनि ° 

शुण्डताल ° ५ दू तभेकं भवेद्यल खण्डनालः च उच्यते 

खण्डन पकः 

१०५ र 
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अपर" जियतः विन) "इय क्तलक्तये एकतालद्पे संगोतौ 

तालभेदे (एकताल) रुंगातदामो* । 

खणर्डधारा स्त्री खण्ड रक्टेथे धारा यसाः । कन्त यम् 

(कातरो) अख््रभेदे शब्दमाला । 

खण्डन न° ₹° सखड-भावे ल्युट् १मेदने, रेङेट्ने, श्नि- 

राकरणे च । ““खरखख' रसखख्डनव जितम्" “दये नेन- 

नल्नायं स्तनो 
५ ह । । + 

शब्टायनिवचनख्गडनया नयन्तः च्रौहष्खण्डनम् | 

खड़-करथ्च लय । परमताद्निराकरसये ५ शास्त्रभेदे यथा 

सतखण्डनव्यथस्” रघुः | भावे युच् । 

श्रौ हषेद्दश्डनं शिरोभि पद् धख ण्डनम् ।*“षडः खण ~ 

नखर्ड खा द्यसं हजच्तोदन्तमे''नेष०। क्तरि ल्यु । ६खर्डके 

लि- "अरगरलखरण्ड़नम् मम शिरसिमरूडनम् "गोतमो 

खण्डनखण्डखाद्य न° खण्डन" पदाय निवेचनौयता- 

खाद्यम् ख्र्ड दव | च्रौहपेप्रणोते 

सवपद््थानाम् निवेचनोयताप्रतिपादके च्वः्परच्छ- 

निराकरणं 

द्।त्मके खन्यभेटे तल् प्रयम्परच्छटे प्रभाणतद्ाभास 

निवेचनखण्डनम् | दवितोये डहेत्वाभासनिखडहस्यान निवं- 

चनस्राडनम् । कतोये सर्वनामार्धनिवैचनखण्डनम् । 

चतय भावाभावविशेषसन्तादिषदाथी नां निवे चनखण्डंनम् 

खण्डपरशु प° खर्डयतोति खण्डः परश्युरख्य | १शिवे 

ततोलच्चतत्पर शुके २लाभट्ग्न्ये च रदि० “येनेव खरड- 

परशुभेगवान् प्रचख्छः रोप तिस्जिभुवनेषु यरः, प्र्ठः'` 

बौरच जिष्णौ “'ङघन्वा खख्डपरणशुः” विष्ण ° | 

# शत णां सख खड नात् ख णड: परशुरस्य जामदग्म्याक्तेरिति''भः° 

खुर्डपासल ए० खश्ड पालयत सखशिल्सखाधनतवा पालि 

बल् । गुडविक्रारनिमांतरि लिख्िभेदे (मयर) 

खण्डप्रल य इ० खण्डश भृम्यादिखण्डश्य प्रचयः । चतुव ग- 
सहरूद््पव्राद्धद्नावसाने भम्यादिष्ठस्क याधार 

कालभेदे “'हद्धिविधेरङ्कि भवः समन्तात् खाद्यो- 

जनः भूभवभूतप्वैः| ब्राह्मो लवे योजनमात्रं - 

नाशो भुवः प्राकनिक्रेऽखिलायाः” सिथि० | *' च्व 

लयो नाम भूतविनाथः । प्रत्यहशत्पद्यते । स 

दनदिन च्यते । यो ब्रह्मदिनान्ते चठबुंग- 

सहस्तावसाने लोकलयद्य संहारः स बह्यचय 

उच्यते| तल्नाक्ौखपुण्यपापा एव लोकाः कालवयेन 

बद्धशरीर' प्रविशन्ति तत्र ख्खं ब्राह्मणाः, बाङ् 

न्तर' चन्नियाः, ऊस्म वेश्याः, पाददयः शृदराः। 

ततो नि्वावश्चाने एगन्रं ज्ञयः सुटि चिन्तयतो खादि- 

खण्ड 

स्थानेभ्यः कमेपुटान्तरत्वाद् ना इखादयस्तत णव निःस- 

रन्ति । तख्िन् प्रलये भुवो योजनभालेशच विलयो 

नाखलायाः'' प्रमि° | 

ख्णडप्रलयप्रकारञ्च हरिवं* १६८ १९६€अ. उक्तो यथा 

दव्य इदाद््खाङश्लः यदेतदटगखच्यते । तदेकसप्र^तगुषं 
मन्वन्तरमिडहोचते। रत्तं शयुणम इन्र हसि दहो 
चरते । ततोऽद्धनि.गते तस्ित् सर्वामेव देहिनाम् । 

शरोरनि तिञ्चक्रो द्रः संदहारवुद्धिमान् | देबतानाञ्च 

सर्वेषां ्रा्यण्ानां सह पते ! | दैत्यानां द्ानवानाञ्च यच्च - 

जिन्नररच्षसाम् | देवर्षीणां ब्रह्मणां तथा रानर्पी- 

स्यामि | गन्धभाणामप् सरसां भुजगानां तथैव च| 

पशैतानां नदौनाञ् पशनाद्खव भारत ! | ति्यंग्ये नि- 

गतानाच्च सत्त्वानां क्रिमोणां तथा । महाभूतपनहे^वः 

पञ्च भूनानि भूतद्ृत् । जग हरणार्थाय करुते वैशसं 
` मडइत् । भूत्वा ख्यं खचलुधो चाददाति भृत्वा वायुः 

संहरन् प्राण्जिालम् । भूत्वा वद्नं इन् स्लोकानु 

भेवो भूत्वा भूय एवाभ्यवपेत् १९ ८अ०। वेशम्पायन उवा च। 
भत्वा नारावयो योगौ सप्रम्[तं विभावद्धः । गभस्तिभिः 

प्रदोप्राभिः संोषयति सागरान् | पीत्वाऽणवांशवै सर्गात् 

नदी! कूपांश्च सर्वः | परवैतानाञ्च सलिलं समादाय 

रग्सिभिः। भिक््वा सहस्रशद्ेव महीं गत्वा रसा- 

तलम् । रसातलगतं कत् पिते रससत्तमम् । अपद 

ष्टजन् क्त दमन्यहृदाति प्राखिनां भ्रूवस् | तत् सुवै. 

मरञिन्द्ा्च चादत्ते पुरुषोत्तमः ¦ वायुञ्च बवान सूत्वा 

स॒ विधूयाख्िलं गत् प्राणोद्यं ुराणाञ्च वायुना 

कुख्ते हरिः । ततो देवगणानाद्च संष्रामेव ईहि- 

नाम् । ये चेन्द्रियगणाः सवे ये चान्ये भृतसवाः | 

तथा घाखं शरीरञ्च एथिवोमाश्िता शुष्याः। शिह्खा 

रसस्ते संश्रिताः सलिलं गुखाः। पं चु 

विपाक ज्चोतिरेवाचित। युखाः | खशः प्रःपञ द्रा 

च पवनं संचिता शुष्णाः| परभेषिनक्ेते वै ृभोकेशं 

समाच्रिताः। ततो मगवता नन रश्मिः प्ररिवा- 

रिताः | वायुना कथमा दपान्योऽन्नसमाश्रधात् । 

तेषां स्घुष्जोद्धतः पावकः चतधा ज्वलन् । कद 

चि खलान् ल्ोोकादखः संवत्तकोऽनलः | स पवैतान् 

द्रूमान् युलणान् लतावज्ञोस्त, खानि च | विमानानि 

च्व दिष्यानि पुराश्छि विविधानि च | व्राश्रमंञ्च तथा 

एवान् दिव्यान्यायतनानिच । यानि चाश्रयखोयानि 
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तानि स्वांणि चादडहत् | 

लोकान् लोकणुरूहेरिः | भयो निवापयामास जल- 

भखोभू तांस्ततः सवान् 

शुक्तन कभेणा | सहस्तटङमहातेजा भत्वा ष्णो महा- 

चनः | दिव्यतोयेन हविषा तप॑यसास मेदिनीम् | ततः 
च्तौरनिकाशेन खादुना परमान्ध्सा | शिवेन पख्येन 

सह्ी निवा खमगमत् परम् | तेनसा जलसज्छचरा 

पयक्ला खर्वैतो भरा रकाथंवजला भत्वा सवरत 

विजिता । महाभतान्यप चतं प्रविान्यभितौजसम् | 
नष्टापवनाशाओे च्छो जनविवच्निते | संभोघयत्वा 

पौश्वा अ कलय. च देम् ¦ -दगध्वा शन्ताप- 

यित्वा अच वसत्य शनातनंः | पौराणं सपमास्याय 

किमव्य मित् इमान् | खकांवजलावारो योगौ योग- 

खपासते । अयुतानां सङ्स्ताण शतान्य काणवाम्भसि" | 

खण्ड फण ए खण्डा खण्डिता फणाऽख । दर्वीकर पसप - 
भेदे “तल दर्वीकराः" इत्य क्रमे “गवेषुकः परिसपेः 

खग्डफण'' इत्यादि सुखतः । 

खुरण्डमेादक ए° खर्ड इव मोदयति छद्-शिच-व,ल | 

सिताखख्ड यवासशकंरायास्"राजनि° । [लटदेशादौ । 

रत॒ ण्डर त्रि खण्ड +चतुरथ्ट म् अश्यादि° र । खण्ड सनच्चि- 
खुण्डल पु'न० खण्ड लाति ला-क ऋद्धरीदि । खर्डधरे | 

खण्डल वगा न° खण्डते खड-कर्मोख षञ| कमेघा० | 

विड लवे राजनि°। 

खरण्डश्र करा स्त्री खण्ड द्व शकरा | शकंराभेदे | "योयो 

मत्स[ण्डकाखण्डशकराणा स्कको गुणः । तेन तेनेव 

निह शयस्तेषां विसाव्णो यणः” शश्ते तद्गुणो क्तिः । 

खण्डग्ाखा स्त्री खण्डा खर्ड़िता शाद्ाऽखाः | माहिष 

वद्गीलताभेदे राजनि°। [सिताखरण्ड राजनि | 

खण्डसर ए खण्ड इव सरति सृ-अच। यवासशकरायां 

खु ण्ड़ास्व न” कर्म" । १ खिच्नमेषे । खर्डः अभ्व भिव । र्दन 

च्तावशेषे च भेदि | 

सखर्डामलकं न° खर्ड खर््डितमामलकम् | 

चं भेदि खरण्डपकमामलकम् । (आमलक्ीरमोरववा) 

दति ख्याते रेखर्डपकरो अआमलकरीफले च | 

खण्डालौस््ली खरण्डः पद्मादिखर्डमालाति आ-ला-क 

गौरा० ङिष् | १सरद्याम् । खरड़" दन्तनखादिखख्डन 

मालाति ओआ+ना-क छष् | रकाघठकन्तरियां दतेल- 

सानभेदे च मेद् 

शण्डिक ए. खण्ड अस्ये ठन् ।. 

¶आसलक्र- 

१कलाये, र२तिभेदे, 

[२४६१ ] खद् 

स च उद्धरिपुत्रः यथाह “खशिडिक रबौड्रिरय्य 

परावञचित्ति ब्द अत ११।८।४।१ । रेकक्ते हेम ४ बे 

लि° । “खर््डिको पाध्यायः शिष्याय चपरटं ददातीति" 

पार भाष्यस् । ततः पुरोहिता भावादौ यक् । खा- 

ख्डिक्यि तद्भावे न° | खश्डिकानां समहः ख एड़का० 

ऋ | खाशिडिकं तत्सम् न° | 

खण्डिकाादि पाग० चक्तो सम् हथैः अञूप्रत्ययनिभिन्त 
शब्दखम्हे स च गणः। सशिक ववा शुद्रक 
( मालवात् ) सेना ( संज्ञायाम् ) भि्ृक क उलूक- 
श्वन् अदन् युगवरत्र इहलबन्ध | | 

खण्डित त्रि° खडि-क्त। {भेदिते २खिन्ने, शददिधाकते च 

' न्नातान्यसद्विकलतेः खण्ड तेष्यांकधायिता'' इय् त । 

चिद्धायां ४स्छरियां स्तनौ “प्रियसिनि वनिता नितान्तमागः 

खरणगनेषकघायितायताक्तौ | चरखगतसख्तौवचोऽलु- 

रोधात् किल कथमभ्यदुकूलयाञ्चुक्ार'” माधः साष्दन्तु 

पाश्च सेति भरियोयस्ाः न्यसंमोगविद्धितः । शा 

खणिडतिति कथिता धौररी््यांकषायिता"लक्षयित्वा^तद्- 

वितचमवादौयेन्द्म त्व' प्रियेति भरयजनपरिम् क्त. यह् - 

कूलं द्घानः। सदधिवसूतिमागाः कामिनां मण्डनख्री- 

ज जति हि सफलत्व' वज्ञभालोकनेन"माघपद्यलदाहतम् 1 

५ ख ण्डताङ्गः होना ल्ि° खश ताङ्गत्व' च दुष्ट. 

वचनकसेविपाकः यथा शातातपः “दुश्वादौ खख्डितः 

ख्यात् स वे दद्याद् दिजातये । ख््य' पलयं दग्धे" चटहय- 

समन्वितम्" | अत्र खरिडिक इत्येव पाठ इत्यन्ये 
क् बपलतेढं टव चनकमेविपाकौ चित्यात् । तत्र निरारति, 

छिन्ने च “सपदि तरूणपज्ञवेन वध्वा विगतदयं खल् 

खरडतेन मस्त” माघः “ख शड़तेन ङच्नेग तरूणपन्त 

निराङतेन” मल्नि° । ततः चतरथेां तक्मा इञ् । 

खा{ण्डति प्रगव्यादि जव । खाण्ड य ताच्नं तादौ त्रि। 

खर्डिन् लि खण्डयति खडि-{णनि । १ खण के खणडो- 
ऽयस्य इनि | रेखरण्डवति स्तयां डीप साच 

थिव्यं शब्ड्मा० तखाः नव ख र्डव्रत्वात् तथात्वम् । 

खण्डौ स्तौ खडि-अच गौरा० छण । वनसद्गं जेम°। [हेम०) 

खुण्डोर प° आपला खण्डो शुण्ड दित्वात् र । पौतश््ग | 

खणड, ति* खण्डयति खडि-उन् । खशडकञे ततः ऋरो ह° 

चत्रण्यैाम् वज । खा रडवक तच्धिढ ततादौ तिर । 

खतमाल एर खे तमाल द्व | धमे, र्मेषे च ेदि० । 

खद् स्यं खअकण्वधे सक्भ्वाःपरमसेद् । खदति अखादोत् 

६१७ 
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अखदीत् चख्ाद् । प्रनिखदति । “तथाखदच्चिःसरण- 

यद्धवति सथा निख्ञवति" शत०त्रा* १।७।४।१* असतैर- 

त्वादस्थिरमगाढबलम्?' भाष्यम् । 
खद् ए खद्-बा० भावे शप् । !स्थिरत्वे । तदो ह्िनादि 

गवादि° यत् । खय खथिरत्वह्हिते नि° | खद्यपनौ । 

खखदिकास््नीखे आक्राथे दयते दो-खरण्डपे घञर्थे क 

डाप् ततः संत्नायां कन् । लाजेष॒ लिका० तेषां भच्जं- 

, नपालात् ऊ्खाकाथे एष स्फोटनात् तथात्वम् । 

खदिर इः खद-किरच्। (खएर) ख्याते !टच्तभेरे तख 
श्षारे स्थिरत्वात्तथात्वम् | २इन्द्र लिक्षा शृ ह्िसक्त्वात् 

लथात्वम् । खे आकाशे दोग्यते इष्ापूैकारिभि्येवः 

ट् अपादाने क्ििरच | शचन्द्र भेदि । इ्टापूततेकारि- 

भिहि चन्द्रमण्डलात् आर्था यदेहविद्ारेणाकाये 

पततात् त्य तथत्व' च्छवरोहशब्ट् ४४० ° विहतिः 

सखदिरषत्तभेदपर््यायगुखा भावप्र° उक्ता यथा 

“खदिरो रक्सारञ्च गायत्रो द॒त्तधावनः| कण्टकौ 

बालपनच व्ल यश्ियः । खदिरः शोतलो दन्यः 
कर कासारचिप्रणत् । तिक्तः कषायो मेदोषुः कभि- 

भेहज्वरत्रणान । च्वित्रशोयामपित्ताख्पारड कृटकफान् 

रेत् । खदिरः श तलारोऽन्यः कदरः सोमवलकक्षः। 

कदरो विशदो व्यो हखरोगकफाक्लजित् | दूरिमेदी 

विट्खदिरः कालक्कन्धोऽरिमेदनः | इरिमेद्ः कषायोष्णो 

खखद्नगदा्लजित् । न्ति कण्ड़ विषक्ञे्रकभिकुष 

विषत्रणान् ” सबदिररसादिविघानः ुष्ुते उक्तः यथा 

“कतः ख दरविधानषपदेच्छयामः । प्रशस्तदेशजातमनुपडत 

भध्यमययस' खदिर परितः खानयित्वा खध्यममलं 

सित्वायोलयः कुम्भः तज्िच्नन्तरे निदध्याद्यथा रस- 

खहणसमर्यो भवति । तन्त गोमयश्दावलिप्नमवज्ञौयये^- 
न्धनेरग नयित रादौपयेत् । थयाख दद्यमानख रसो 
इष्घ स्ताद्यद्ा जनोयातृपूखं भाजनमित्ययेवखडत्य 
परि्ताव्य रसमन्यस्मिन् पाले -निधायावुयुप्न' निदध्यात् 

ततो यवायोगं मातामामलकरसमधुसपिभिः संटज्योप 

युञ्जीत जो भङ्गातकवबिधानवद्ाहारः परिहारद्च। 

प्रख्ये चो पयुक्तं शतः व्षांशामायुघोऽभिटदिर्मवति ॥ 

खद्रसारतलाखद्कटद्रोखे विपाच्य षोडशांशावशिष्टमव- 

ताथा चयप्र निदध्यात् तमामलकरसमधसपिंभिः रुंख- 

च्चोपयुद््ञोत । रष एव शटरकशसारषु कलः । खदिर- 

शारश्णदशां खदिरसारकरायमाल् वा प्रातः प्रातरुप- 

खदि 

सेवेत खदिरसारकाथसिङ्धमाधिकं वा सर्पिः | अष्टत- 

वज्ञोसखरसः काथः वा प्रातःप्रातर्ूपसेवेत नतच्िङ्ध' वा 

सर्पिः श्पराह्क सरस्पिष्क भोदनमामलकज्यूबेख भुदञ्जो- 

तेवं मासष्पयुज्य सरमे विंखचत'” इति 

“शणतिलभङ्गातकतेलामलक्षरससर्पिषां दरोणं शालसारा- 

दिक्घायख च लिफलालिकट्कहधफ च मञ्जयिड दफल 

सारचिताक्तपल एज हरि द्ादर्याति बह नोन्द्रयव्रय्टोमवुङा- 

तिविषारसाजजनप्रियङ् न प.लिक्ान् भागांस्तानेकध्य' 

सते हापाकगिघानेन पचेत् तत्साधुखिङमवताग्ये परिदा 

व्याहुगुप्र निदध्यात् तत उपसंरय शरोर प्रातः प्रात- 
रूत्याय पाशिशुक्तिमाव' चौद्रोय प्रतिसंद्त्चोपदुखीत 

जोय खट्गामलकयुभेणाखवणेम सर्पिश्न' खद्रोद्क 

सिध" श्टडोद्नमश्रोयात् खद्रोदश्चेगोत्येव" दरोणछप- 

युज्य स्ेकृञवि्क्तः शडततुः खूटपमान् वर्षशताबुर- 

रोगो भवति" | खदिर योत्पत्तिः श्र यते । “प्रजा 

पतेः प्राणेषतृक्रान्तेषु शरीर" अथितमध्रियत” इत्युपक्रम्य 

^“अस्थिभ्य एषा खदिरः समभवत् तसमात् स दारुणो 

बहसारोदारुणभिष हासिल तेनेवेन' तद्र पे सभञ्यति 

च्यनरे बेल्ला भवन्ति बाह्य खादिरा अन्तरे हि मज्जानो 

बाद्यान्यस्योनि'" शतण्ना° १३।४।४|३ “(विना खदिर- 

सारेण हरेण ईरिणोटशाम् । नाधरे जायते रागो- 

नानुरागः पयोधरे" उद्टः । खदिरस्य विक्ञारः अण् | 

खादिर खदिरडच्जाते वि° | “खादिरे पशु बहषर्षत 

खादिरं वोथंकामख यूपं कुर्शीत*खतिः। स्तिवां डोप । 

“अकः पलाशः खदिरस् पामार्गोऽथ पिष्यलः। उदुम्बरः 

शमो दू कुशाश्च समिधः क्रमात्” यान्न छक्तोः तख 

सयंसहसमित्वम् | “चखभावे खदिरविल्वरो हितक्ञान्" 

खदिराभावे सोमद्तरान्"" | काल्या ६।१।९।१०। 
पलाशाभावे खदिरादीन् यूपान् कुरीति सोमयागे खद्र 

एप ख्यः । तद्भावे विल्वादि इति भेदः| भकनि- 

भेदे च तष्य गोवापन्यस् अश्वादि° फञज.। खादि- 

रायण तद्गोल्ापत्ये पुख््री° | ततः कष्ादि° चत्- 

रण्यो क। खदिर तच्धिदत्तादौ तरि° । खदिरोविद्यते 
$खख मतुप् मख वः अजिरा न पू्दोषः । खदिरवत् 
खद्रियुते नि° च््ियां डोप खदिरवती नदौभेदे स््ी 

^“इखन्तोऽवत्याः'” पा" अखान्तोद्ात्तता | खदिरात् परव- 

नशब्दस्य असंन्नायामपि यत्व खदिरिषणम् | खद्रखय, 

पाकः पोल्वार कुच । खदिरकुण ततृपाके षु | ततः 



खन 

उत्करादि चत्रथ्याम् ङ । खदिरीय तत्सन्चिकषटरेशादौ 

लि५। वरा हा० चतुर्य† कक । ख।दिरक तच्धिड चादौ 

खद्रपशतका स्त्रो खद्रस्य पत्रमिव पलमखाः कप् 
कायि अत त्वत् 1 १अरशरखदिरे रलज्जालुलतायाञ्च 

राजनि कवबभावे डप् । खद्रपन्ो लज्जालुलतायां 

स्त्री जटा० | [विना खद्रसारेण'” उ्गटः । 

खदिरसार पण त । ख्द्रदूमष्य नि्याषजे सारे (खणर) 

खदिरा स्त्री खदिरः तत्पत्राक्रारोऽसतयस्छाः पत्रे अच् । 

लच्जालुलतायाम् राजनि" । 

खदिरिका स्त्ली खदरः खद्ररससभरसोऽयस्याः ठन्। 

ला चायां तखा ह खदिरतल्धनियाँ सुवन््वात् तथात्वस् । 

श्नच्जाललतायां क्च राजनि | 

खदिरो स्लो खट-किरच् गौरा० नष | लव्लालुलतायाम् 
शाकभेदे, (हाड़जोडा) र्लतायाञ्च जटा० (रल्रमा०। 

खदिरोपम न° खण्द्र उपमा यख । (काटाधावला) द् मभेदे 

खटदूरक निग खट्-ा० रच् संत्तायां कत् । कषिभेदे। 

ततः शिवा अपथ्ादौ अण । खादूरक तद्पव्यादौ | 

खटूए्वासिनौ खे आकाशे दूरे कसति वस-शणिनि ङीप् | 

बुद्ध ् तिभेदे लिक्ञा° । 

खुदपत्रो स्तनो खे स्यर्थे हत" गपा° यत्, ख्यं पत्रमखध 

गोरा० डेष् । खद्रि राजवन्ञभः | 

खय्ोत इ" खे द्योतते दयुत-अच् । !कोटभेरे (जोनाकौ- 
पोका) ^खद्योतवद्भिन्नातः तन्मया विखयान्तितम्'" 

भार व° १२२ अर । ^ खद्योतालोतिलसितनि्ां विद्य, 
इन्येषडष्टिन्'" भेषद्ू° । खः द्योतयति दय् त-णिच- 

अण् उपश्स° । रेद्ग्येः जटाधरः | 

खदमोतक ए खद्योत इव कायति कै-क | }!फलविषे 
छचभेदे चड° । “ङलदतोरेणुकाकरम्भमहाकरम्भ क- 
कोरकरेषक्खद्योतकचमेरोभगन्धासरपवातिनन्द्नसारपा- 

कानीति दादश फलविषाखि'" | रष्टयः पु° । [जटा०। 

खुडोतन ए खमाकाशं द्योतयति दय्, न-खिच्-लयु | ख्य्येः 

खधूप षु° खमाकाश' धूपयति धूप-अ्रणा उप०सन। श् भूष 

द्वा । आकाशगामिनि अग्निशिखायुकततो (हाङश) 
दति ख्याते पदार्थे "खवः खधूपान्” भट्टिः | 

खुन विद् रे भ्व°उभ"सकणसेट् । खनति ते-अखानोत्-अख- 
नोत् अखनिट खाथात्-खन्यात् | चखान चर्नतुः चरे, 
खातम् खनिन्र' खेयम् । खनिता | खनित्वा-खःत्वा खानः) 

[ २४६५ ] ख( ने) 

“द्मां खनाम्योषधिस्'" ऋ० ॥*२8।।२१ | ““अभ्वि- 

रसि नाव्यं सि त्वया वयसग्नि' शकेम ख^नठस्''यज्०।१* 

“त्वां गनश अखनन्?' यज्ु° १२१९८ ।'“यथा खनन् 

खनिलेख नरोवा््यः धिगच्छति'" मतुः | “अगस्त्यः खन- 

मानः खनिः" ऋर १,१७९ ६ । 
ष्यभि+आभिखख्येन सर्वतञ्च खनने | “यो होहाभिखनेद्प् 

एवाभिविन्द् त्" शतरना° ११,१,६,१६ । 

चछव+अधःखनने । अवखखनति अवख।तः | 

ऋ+समन्तात् खनने आखरः आखनः आखुः । 

खड्+उत्पाटने “फले: संबद्धं यामाचरुत्रातप्रतिरोपिताः”" 

(अलमाः) । “याजितः फरुखत् खातेभग्ने च घा चप!" 

“वङ्गातुतृखाएय तरसाञतखातलोकलयकण्टकाऽपि''रवः। 
नि+निधाने सक “निचश्वान जयस्तम्भम्'' वद्- 

धरायां निचसखुतुः” “अष्टाद्शदौपनिखातवुपः'" रषु 

“विषादशद्ध ख मतौ निच?” भट्टिः । 

निस्+नर +निष्क. मये “शखद्रा्निरख न स्तोच्छाभ- 

रभ्वि भः" शतश्मा० ७।५।२।५२ | 
परि+परितः खनने परिखा उतपाटने च ˆकषण्टकि्तीरि- 

णस्तु समलान् परिखायाद् वासपरेद्पामागम् आाश्च०२।७ ५ 

वि+विशेषेष् खनने । “यत्ते भूमिं विखनामि लिप्र तदपि". 

रोहतु" अथ. १२।१।२५ । 

खनक ए* खन-वन् ।१सघिके, श्सज्धिचौरे च । इेभविदारके ` 

(कोडा) त्रि° हेम" “व्र छद्धृत् करिन् खतकः 

कशलोऽख { हम्”' भागआ० १४७ अ० । #स्खाद्,त्~ 

पल्तिख्याने आकरे मेदि° । “री समन्तादिह््िता सप- 

लाका सतोरणा | सचक्रा सड्धड़ा चेव सयन्त्रखनका 

तथा'"भा०व०११५ ऋ. । 

खन(मा)पान अहव ठो चलियभेदे ^ खन(मा)पानोऽङ्गदो- 

जन्ने तद्माद्वितयस्ततः” भाग° €।२२।३ | 

खनयि्रौ स्त्री खन-खिच-नि. इड्यभावः टच. डिप् । 

(खनतो) इति ख्याते अस्त्रभेदे खा च जिगौषुखा याला- 

यामे चालनीया यथाह नारदपञ्चरात्रे “खनयिनी 

श्भा यात्रा जयाय" युदककाङ्कि भः । पञ्चवख {शुकूयुना 

चालनीय। पुरःस्विताः” 

खनित्र न° खन-द्व | (खोन्ता) अस्त्रभेदे | “यया खनन् 

स्डनित्रे नरोवायं धिगच्छति" मदुः| खाये क 

तनरां हारा० | 

ख [निप ।खनत् खनमनः। खायपेखन्यते खनिः खनकः। | ख(नि)नो खी खन-इ्तृ वा डोप धादरलःुत्पसिस्याने 



खपु 

आकरे “निभिः षुत रतम्” ““रल्नोपडहारैरुदितेः | 

खनिभ्यः"रदुः | रेभूविद्रणे च । रेख्ाघारमाते “षष्टिः । 

षट च बरा योषित् अङ्कलच्छणसत्खनीः) काशो० 

&७अ० । स्वाते गत्तेः “छटतगम्भीरखनीखनोलिम" नेष, | 

खनितिम निर खननेन निष्ट त्तस् खन-भावे वा क्कि 

मप् च | खनननिंत्ते | “खनितिमा उतवा याः 

संजाः" ऋ० ७।४९।२ | 

खनिनेत ए इच्ताकृवंश्ये न्टपभदे “विंशतेः सतोरम्भः 

स्खनिनेत्रोऽख् धाभिकः'? भाग० €।२।१६ । 
न्य लि° खन-बेदे नि° यत् | 

इत्यपि तल्ला । लोके तखय इत्येव 

खपुर ए° खः पिपर्ति उद्धतया पृ-क। १युवाके अमरः | 

खमिन्द्रियः पिपत्तिं-प-क | रेखलक्षे ति मेदि । 

स्वन पूर्यते वञर्य क्ख क । रमदसतके दए, सेदि 

खननोये ण्यत् । खान्य 

[ २४६६ ] 

४व्यात्रनखक्ते राजनि" खं शाकाथे उ{दतं पुर शा०त°। 

अश्यभस्चनायाकाशोदिते ५ गन्धबैनगरे | तखोत्तरादि- 

दिगेभेदेनोदये फलभेदः ट °्सं° ५६अ० उक्तो यथा 

-छदेगादि एरोह्ितन्धपवलपनियुवराजदोषदं खपुरम् । 

खितरक्तपी तरष्ण' विप्रादीनामभावाय | नागरन्धपति- 

यावहखदग् विदिकस्यं विदिणेनाशाय । शान्ताशायां 

चष्ट सतोरणं ्टपतिविजयाय। सर्यटियुलख' सततो- 

यित" च भयद् नरेन्द्रराद्ाणाम् । चौराटविकान् 

हन्याद मानलशक्रचापाभम् | गन्वैनगरद्खितमा- 

चाण्ड रसशनिपातवातकरम् । दीप्र नरेन्द्रसहव्य् वाते 

$रिभयः जयः सव्यं । अनेकवर्णांकति खं प्रकाशते 

षुर' पताकाध्वजतौरणान्वितम् । यदा तदा नागमलुष्यः 

वाजिनां पिवत्यसग् भूरि रथे वद्धन्धरा |” 

ख श्ाकाशे चरं पुर शाकण्त° | ६च्ाकाशगामिनि 

दैत्य पुरभेदे तदत्पन्तिकया (पुलमा नाम देतेयगै कालका 

च. महाद्धरी | 

तश्र तपसोऽन्ते ततस्ताम्था स्वयम्भरददद्वरम् । 
चछग्टद्लीतां त॒ छतानामल्यदुःखिताम् । 

अर्नध्यताश्च राजेन्द्र ! रराच्चसपन्नगः | एर' च्ुरमणो- 

थश्च खचरः समहाप्रभम् | सव्वारम्धः सखदितः 
इर्धष्ममरोरपि | भङ्पियच्तगन्धव्वं पन्नगाष्ठररा सेः | 

दिव्य वधशषसन्ते चेरतुः परमं 

वरन्ते 

सव्वं काभणुणोपेतः वीगशोकमनामयम् | ब्रह्मणा भरत- 

श्रेष्ठ | कालकेयकने छतम् । तदेतत् खपुर' दिव्य 

शरत्यमरवग््नितम् | पौकोमाष्य् षति वीर | काल- 

खर् 

खञाजञेखच दानैः" भारते वनपव्व [ख 1७२ ध्याये । 

““विध्वभ्ते खुरे तखखिन् दानञष तेष च'" भा" द 

१७३ चअ° | ऽरि खन्द्रपरे लिंका° | 

खपुष्प न° ६तर । आक्राश्कृषुने तस्य यथा {मियरालमेव" 

भ्रिथरात्वद्यो तनाय खपुष्पेणोपमा शास्त्रेषु दौयते 

खकुइमादयोऽप्यत्र | 

खञ्चान्ति एसी खो चाकाश भ्वन्तिभ्वंमणं मान्दे घ- 
स्णाय यस | चिज्ञो लिका" । तस्य मांसान्वष्रणाय खे 

भ्वमणात्तथात्वम् । स्त्ियां वा ङोप् | [लिका । 

खमणि ए° खो आकरा मिव प्रकाशकत्वात् | ण्यः 

खमोलन न° खानाभिद्द्रियाणां मीलनम् | रन्त्रायाम् । 

शब्दच० तत्र सर्वेषां बहिरि न्त) खां खसखकाय्येः व्या- 

पाराभावात् निोलन" भवतौति तश्छास्तथात्वम् | 

खमूतति ए" खः भ्तिरख्य । अटमृन्तिघरे १भोमद्पे 
शिवे खख बरह्भ्योम्न्ि : स्छपम् । रेत्रह्मसलद्पे स्त्री 
“स बह्यपरसम्यति वायुभतः खमृन्तिंमान्"” मलः ) 

खंसूलो स्त्री खं न्यमूतं मलमखखाः ङीष | कुम्डिकायां (पाना) 
लिका तद्धा: सृलपन्देत्वात् तथ, त्वम् । एधो वा स्वः । 

खमलि तलां | खाये क हस्वः, खमलिका तन्नाथ शब्द् च०। 

खुम्ब गतौ भ्बाग्परन्सक. सेट । ऋम्बति सख्खम्बोत् चखम्ब। 

खर प° ख श्खविलमतिशयेनाख्यद्य र खमिन्द्रियं 

लाति ला-क.या रलयोरेकत्वम् । \गहंभे । श्य.शतर 
छमरः देराच्तसभेदे च हेम० "चेरतुः खरदूषणावि"ति 

भट्टिः । “वसतस्तद्य राभद्छ ततः खमंनखारतम् । खरे- 

खासीत् महद्र जनस्वाननिवास्निा, । रचचार्थै' ताप- 
सानान्तु राघवो धमेवल्लः। चतुरश सहला लवान 

भूति राक्षसान् दण्णञ्च खरद्धेव, निहत्य महावलौ | 

चक्रो चेम पनर्ध्िनान्ः धमारण्यः स राघवः” भागव 

२७६ आ | $कर्टकि भदे, अजयः ५काके, 
ऋजयपालः कद विहगे, ७ कीररपच्चिि, राजनि 

६०संवत्छरभध्यं प्रञ्चविशˆततमे ष्वर्भभेदे तत्फलं यथाः । 

"उपद्र त' जगतस तस्करो [यवः खगैः । पोडिताच 
प्रजाः सवाः देशभङ्गः खरे प्रिये !"' च्योन्त० | €रवि- 

पाशं चरो !०पचिमहारण्टहे शब्द च ११तिम्मष्यर्ये च । 

१२तद्ति, नरि" कमर: खरक्रिरशः खरांशुः !रकठिने च 

लि° "खरविशदमभ्यवह्ाय्यं भच्छसिति" पार भाष्यम् । 

1४देवताडष्च ष्टी टण् अमरः १५ चे" भेदि०।१६निष्रे 

३ेम^। 1७द् अभेदे लिका"! जातितो सेतर च्लियां कीम् । 



ण्वर् 

खरकर पुण खरस्तोत्रः करोऽख्य | येः खरकिरणखरांशु- 

प्भ्टतयोऽप्यत्र | [इत्वम् । बलायाभौष्धौ राजनि । 

खरकाष्ठिका स्तनौ खरछय काष्ट याः कष् कापि त 

खरकुटी स्त्रो खरा तद्रा च्ुरवत््वात् कुटी | ¶नापितग्टद्हे 

लिका तखाः च्षुरवन्त्वा तथात्वम् । ६त०। गहू भग्टहे च 

खरग्टहादयोऽष्यल । 

खुरकोणं एस्त्ी खर तोत्र कोणयते शब्दायते कुण-खद्धोचे 

चवाद्वनामनेकाथत्वात् इह शब्टाध्ता अर् उपन्स" | 

तित्तिरिपच्तिणि छेम° । जातत्वात् स्तियां ङोष। 

खर गन्धमिभा सी सखरमग्न्धोन नितरपं भात नि+-भा-क । 

नागउलायां नागबज्ञ्ाम् (पान) ऊटा० | 

खरगन्धा सही खरोगन्धोयस्ाः । नागबलायाम् राजनि 

खरघातन एु* खरहखरोगं, तच्रामराच्चसं वा घातयति 

हन-स्वाणे खिर-च्यु | {न0गकेशरे, रेश्रोरामे च 

शब्द् च° | 

खरच्छद् ए खरः ददः पलमरख । (उल् खड) १ णभेरे 
रल्नभा° । रकुन्द्रढच्छे राऊनि° । 

खरञ्, लि° खरः जोय ति ङु-याणकु | तोग्रगलौ “मू 
¦ नापत् खरमजा खरच्च्, :* क १०,१०६,७ | 

स्वरशास लि° खरद्य नारेव खरा वा मासा अद्य नसादेशः 

शत्वम् । †खरतल्यनासिके रनोव्रनासिके च| कच 

समा० | खरणंसोऽष्यतार्ये अभरः | 

स्हरत्वच् एु* खरा कटिना त्वक रख । !रुच्जालुभेदे | 

ररद्र्ड म खरः उखः कण्टकादतत्वात् द्डोऽख । पद्म 

धरणी | | ८ 

खरद्ला सती खरं दलं यद्धाः । काषोदुम्बरे शब्द् द* । 

स्वरदटूषया ए, खसूकूख द्रूषणराद्कतार्ेठदोषो रत्र। 

हस्त रे (धठर,) रबडदोषे त° । शन्द्रल्ला° । इ° | 

रान्तसर द्योः दिव “"खरदूप्णये भ्वालोः'" भह । 

स्वरधार् लि° खरा उपा धाराऽख । तीतरधारे अस्त्रभेदे 
करपन्न(भद्ध खरधारख्य च त्रथादौ प्रयोगे दोषः 

यथा छश्ुतः “तत्र वक्र कुरटः खण्ड ख्ररधार- 

मतिस्य, न मव्य खर्मातदीषेम तिष्धुखमिन्टटौ शस््दोषाः । 

[भावप्र* । 

ऋतो विषपरोनैरुखमाद्दौत)न्यल् करपलात्तद्धि खरधार- 

सस्थिच्छेद्नार्यम्” । 

स्तरध्ये[सन् प° खर खरनामान" रालस' ध्व'सयति धन्स- 
 खिर-श्ििनि | यरा । खर इन्ादयोऽष्यत्र । रामस्य 

्रध्नखक्या खरशन्द् दश्या। 

११० वो० मागर १ 

२४६७ खर 

खरनादिन् लि° खर' नदति नद-खनि । तो बश्न्दकारके 
स्यां डयेष् | सा च ररेणुकःशामगन्यद्रये चन्द् च । 

खर इवय नदति नद्-णनि | ३गहूंभठुल्यनादकारके 

लि “ङ पमानः शब्दाथप्ररताचे” पा*अदखादुदाना । 

खरनाद्निऽपत्य बाह्भाद्. ९ ज_। खारनाद् तदप्त्ये 

षस्तो°। 

खरनाल न खरं नालमब्द | पद्मं ˆनावौग्गतस्त् खरनाल- 
नालनाभि विदिन्वःरूद्विन्द्ताजः'' भागर ३,८.२१ । 

खरप इ खर पिबति पा-क | {ष्टष्िदे ततो नडा{दिर 

गोलयापत्ये ` फ् | खारपार्ख तङ्गोत्रापत्यो शुखो° | 

बहक तस्य याका" लुक । खरणार्तट् गोता पन्ये ष । 

खुपप्त्र ए" खर' पत्रमस्य । { शाक्टच्त (सेगुन) ग्कुद्रवररु॥ ` 

इच्च च रत्नमा" देयावनालशरे ४मरूवके ५ इरिने च 

राजनि" वा कय॒ | खरपलक । तिलकडच्त शब्द च° । 

खरपत्रो सलौ खरप्ल्रमदाः गो* डोभ । ` †गोजङ्काचे 
रकाकोदटम्बरिकायाञ्च राजनि । 

खरपात्र न° खर" पालनम् कम । लौहपारे त्रिका | 

खरणप्द्]व्च ए रुरोः पदभृरेर षयः । कपिलूमे भन्द् च» 
खरपुध्य ए खर एुष्पममख्य । मरूवके रन्नमा० । 

खुरपुष्पा (ष्मो) स्तो राख पुष्पारटङाः वा डप् । ववैरा- 

आके (वार् ठर) मरः । 

रप्रिय ष्स्ती खला धान्या{दमद् नस्थानं प्रियोऽख रुख रः । 

पारावते शब्दमा^ स्यां जातित्वे. योपधत्वात् टाप् । 

खरम एु* खर' मच्जयति भस्ज-र । ्त्यन्तश्ोधके । 

खरच्च् शब्द् खदा । 

खरमक््(रि)री द्धी खरा मञ्चरी यखाः. सभासान्तविभेर- 

नित्यत्वात् न कष् हस्वः बा येष् | गपामार्गे अमरः । 
ततर छख्वाले “प लाशुष्पे खरमञ्चरेवी “फलानि शसोः 

खरभञ्जरेव'? ।  खरमङ्धरिथदयन्ञरेन्धषामरद.सभिः'" 

च्च | दौर्वान्ते “वि क्गखरमङ्धसोमरु शस्, य - 

बङ्गोत्यादि* इतः । 

खररोमन् त्ि° खरं रोलाऽग्य । कटिनरोमयुक्त स्तियां वा 

डाप् | उररोमत्वः गहूं मडव्याकभेविषाकः ` यथाह 

1 “खरे {विनिहते सेय खररोरा प्रजायत" इत । 

रेमागमेदे पु जट 1० | [काभावे खररङ्खोत्यप्यत्र रत्नम . 

खलरवलिका श्तौ खरा वज्खो सेव खये क। नागयङ्खययम् 
सुरश्चब्द् ए खर उयः अन्दोऽख । कुरर खगे | ६त | 

२ग६भयन्टे इ, । कमे । श्पथन्टे इ" । (भावप्र" | 



ख(जु) 

खट्पाक ए खरः शाकमद्य | (वामनडहाटि) भाग्यान् | 

खरयाल न शाला नपु] गहूमब्टहे | 

शब्द् चि° तन जातार्थ्य लज् | खरशाल । तत्र भवे तिग। 

खरसोनि स्तनो खे आक्ञाये रससनयति अनि-इन् । लो- 
हिक्ञालतायां इारा० 1 [लौ हपाने लिका । 

खरसेान्द् पु खं ऋन्यमूतःरसोन्द्ः रसक्लंद्नमल । डरपाते 

खरस्कध ए खरः स्कन्वोऽख | ¶प्रियानद्,मे | रखजंय्या 

स्त्लो टाप् । राजनि° | [मह्जिक्ायां रल मा०। 

खरसरास्त्नो खरः स्वरति उपतापयति सतृ-अच्। वन- 

खरास्त्रो खमक्ताथं लाति ला-क लख रः | देवताडट्क्ते 

अमरः | दिवताङश्चं रायसकटः । 

खरागरो स्त्रो खरभागिरति आआ+ग-अच मोरा डष् । 

खराब्दाङ्क रक न° खराब्द्त् तो व्गजञेनमेषात् अङ्क, रयति 

अङ रि-ल | वेद्यं सण राजनिर तस्य नवभेष- 
शब्दात् जायमाना रत्वात्तथात्वम् । 

ख एष्व सतनो खररश्यते भुज्यते अग-भोजने वाऽ व] मय् 

रथिषयाम् (रदरजटालता ) चअमरः। 

खराह्का स्री खर तोत्र गन्वनाह्वयति खाज) अज- 

सोदायाम् राजनि । [च्ीशतिकस्त रीभेरे राजनि°। 

खरिङास्त्लो खं रति रा-ज्ञ सुंन्नायां नृं अत इत्वम् | 

खरोजङ्क ए" ख्य गद्भ्था इव जद्कुः यख । !च्षिभेरे 

रेथिवे पुण तनोऽपये इञ. खारोजङ्धिः तदपत्ये पुसो 

ततोदन्हे खदने च बद्धम् तश लुक । जरोजङ्स्त- 

खराणां 

इष्यपव्ये षु । 

खर् पु" खन-ङ र्चन्तादेथः| शिवे रेदर्पै, श्च, 
दन्ते, भेदि ५कामरेवे उण. | हश्च तवे 

अश्व तथ्ेवति, र्निषिद्धोकरूचौ, हेम०। €निर्वोषि, 

१०क्र.रे लि* उणा {}पति' वरायां कन्यायां खनी | 
देम° युणशचित्वेऽपि पथ् दासाच्न डोष | १२तीच्छं 

वि" सं्चिप्रसारः। चखच्ज ,] 
ख्जव्यपयां भ्व "अकश्परए" देट् | खन्जंति | अखनत् | 

खञ्जन न° खज-ल्य._। कण्डयने। [न्द् चम 

खजिका स्त्रो खर्व्ज-रल ऋत इन्वम् | उपट्शरोगे 
खजु ए" खज-उन् | !कशण्डमेे (चलक्ानि) स्खल् रोर 

श्कौोटभेदे च डेमच०। 

खञ्जर न° खजं-उरच | रौैष्य रत्नमा, |[उ्णादिक्ञो,,। 

खञ्नु खलो खव्नं-श्र् । !कणङमेदे ( चशक्षानि ) र्कीटभेरे 

ख्खट)जं १ च्च ए" खजं (जम्) कण यन कन्ति इन~टक । 

{ २४६८ |] 
॥, 

उवं 

१ चक्रमहे, (दादमरदृन) र्रटरमे च राजनि०। 
४५ * 

खन्न्रषणस्त्रो ङीष | 
क ५ 

( खेनृर ) श्च तद्य फलम् अण् तस्ड लुप् । तत्फले 

खञ्जं रच् स्तोत्वे गौरा 

न° उड्धदगुणाश्च भावप्रण उक्ताः यथा 

“भूमिखन्न् रिका स्वादो दरारोहा शख्टदुच्छदा | तथा 

स्वान्धफना काकककटी स्वादुमस्तका | पिरख व्न 

रिका त्वन्या सा देये पिमे भवेत् । खच्ज^री 
गोस्तनाकारा शरहीपादिहागता | जायते पञ्डिमे देने 

सा द्रोहारेति कोक््यंते । खञ्ज रोतितयं शोतं 
मधुरं रसपाश्योः। ज्जि रुचिकर इटं चतच्तय 

र गुरु । तपरणं रक्ञपित्तन' एदिश्धापि शुक्रद्म् । 

कोषमारूत्ृहवल्य' वान्तिवातकफापडम् । ज्वराति- 

सारचुत्तणाकासश्चासनिञ्रारकम् । मदमच्छंभरुत्पित्त 

मद्योह्ध, तगदान्तरत् । महतोभ्यां ुखेरल्पा स्लल्मखव्ल^ - 

रिका खता। खञ्ज. रोतरुतोयन्तु सटूपित्तकरं 

भवेत् । वातज्ञेद्महरं रुव्यः दीपनं बलशुक्रशत्" 

“खजं रोस्लन्धनद्ञानाम्'” रव; । ररौ शहरिनाले न° 
हेमच० | खले ( खामार ) भेदि | ५दणजातिभेदे 

स्तौ अमरः | (वनखेजुर) । 

खञ्ज. रवेघ पु रक्ञागेलापरपर्धांत्रे विवादे वच्जनीय- 

योगभेदे उपयमशब्दे १२६६ ° विद्वः । 

खु द्पने भ्वाऽपर०सक*से् । खूं ति अखहोत् । चखहूं । 

खुरपर पर कपरशब्द्वत् षो. खत्वम् | १तस्करे, २ धन्त 

श्भिच्तापाले कपाले ४भिच्नन्टण्मयख ण्डे च भे[ट्० 

५ऊपधातुभेरे, दल्याञ्चने (ठते) च न° शब्द् चर । 

खपरो स््लौ खपर' उपधातुभेदः कारणत्वे नास्य अच् 

मौःरा० डगेष । खपेरौठल्ये अमरः । ठन् खपेरिकाग्यन । 

खर्परोतुख न° कम" तुल्यभेदे (वते) राजनि° ततृपाकप्रकार 

शाः भावप्र° उक्ता ययः | “नरम्नेष्ण गोमते सपाह 

रसकं (पारदम्) पचेत् । दोलायन्त्रे ख शुद्धः श्यात् ततः 

कायेष योजयेत् । खपेर' कटुकं च्वार' कषायं वासकं 
लघु । लेखनं भेदनं शोत चक्तुय कफपित्त्ृत् । विषा 

श्डश्चठकण्डनां नाशनः परमः सनम्" ¦ 

खवे(६) गतौ श्वा पर सकर केट् । ख(नै)षैनि अ- 
बी(वी)त् । चख(वं रौ । गतिरत्र नोचतगतिःः खनेः 

अन्द् दशनात् । अन्त्यस्थान्त्यसत् गवे ति भेद्ः | 

सतवे (वै) पु खवे-गवे अच् । कृविरनि विषे न्दरल्ा" । 

रकञजक दक अन्त्यस्यमध््रः राजनि तख गन्वद्योक- 



खलं 

कटनया गरव हेतत्वात् तथात्वम् | खब-गतौ खच् | वण्यं - 

ध्यः रेखे वामने लि अमरः “खर्बे ! गवेसम ह- 

पूरिततनो !* तारास्तोत्रम् । ५ संख्याभेरे (सहस्रकोटी ) 
॥ “अचं दमञ्ञ खर्बनिखर्व'"शिति लीलावती £ ततसंख्याते 

खब(वे)ट पु ख््()-अटन् । “एकतो यत व॒ सामो 
नगरः चैकतः सितम् । भिनत् खबं(बं)टोनाम नदी 

गिरिसमाकुलः'2 भागण टौकायां खोध्रेक्त सामभेटे। 

खबंशाखख त्रिः खब्रााखा तत्त् ल्यख इस्तपद्ादयोऽख । 

* वामने हेम । 

खबिंत त्रि खभे-नीचगतौ क्तैरिक्त। स्वे स्त्रियां 

टाप् । साच अमावाखामेरे, ^संनिषयेद्तदं श्या अमा- 

वाखा भेत् क चित् | खबितां तां विदुः केचिदुगताध्वा- 

सिति चापरे' क्मप्रदी° पूकेदनस्वि ततिश्यपेच्चया 

परदिने २ऽच्यकालस्थिततिथिमात्रे च 1 

खबर { स्त्री खबरे उरच् ¡ तरदीडच्े राजनि । 

खत (व्“)ज न° खबु(8) उन् तवा मूता जायते जन--ड । 
(खर्ज) लताफञमेदे । तद्ध युखा भावप्र उक्ता 

“खबू (वु )जं मृबलं बलं कोशुद्जिकरङ्करु । सिव ̀  सलादरत्तर 

शोत ष्यः पित्तानिलापहम् । तेषु सद्धाग्हमधुर सक्ता- 

रञ्च रखाद्ञेत् । रक्तपित्तकरं तर् भनरलच्छकर परम्”, । 

खुल चलने सूचने च म्वा पर° अकर सेट् । खलति 

खख(लोत् खलति प्रनिखलति खलः । 

खल इन» यल-अच् ङ्ध चार । धान्यमह नस्थाने हेम° । 
(खामार) धान्यखलः गोधृमखलः यव्डलः। `'खजात् 

क्तेवादगाराहया यतोवाण,पलभ्यते" मलः । खलयन्नः 

खलेकूपोतः । खले न पत् प्रतिहन्बि भूरि" ऋ 

१०,१८,७, र्भूनिराशौः च शभुषि ४स्यानमाते च। 

खल साद्यस्कपु यत्नष॒ उत्तरबेदित्वेन विहितो यया 

“साद्यस्कः घूवेरा वेदिः “खल उत्तरवेदिः” अश्र शौर 

०७,११११४, तत्र खलशन्ट् निक्कीरण' कातोये च्या 

“खल उत्तरवेदिः धान्यखलः प्रत्ययात्" का्था° खरौ 

२२,१,४२,४४, खल द्यन्त धान्यखलः प्रतीयते 

यतः'” ककः । “ध्वे बेदिमभिवस्तालुत्तरबेदिरेये खद्रन्ति?” 

कात्यार्खरौ० ४५, “घन्यखलमभितः सन्निधानात् वेदि- 

सभितो ये शखविथेषास्तातुत्त(३दिरेे रद्रन्ति महं यने 

स्तम्बेभ्यो विमोक्ञाधमनुडङ्खिः परितो गच्छङ्भिराक्राम 

अन्तीतययेः ककः । इति पू्ैपक्चः “पांशुखलो वा प्र 

जाविशरेषात्” ४७० | वाथब्द्ः परचानूरे पांशुखलो- 

{ २४६९ | 

` खुलयन्न ए० खे करव्यो वच्च: । 

खल 

बोत्तरवेदिभेवति ततापि खलशब्द्प्रयोगप्र्ययौ'" ककः 

““पांशुखनो धूलिराशिः प्रत्येतव्यः कुतः खन दवय क्तो धान्य- 

खलोऽपि प्रतोयते पाशुखलोऽपि प्रतोयते" 'सशव्या° इति 

सिद्ान्तः । ५तिलकलूके ए° (खलि) नोचे अवमे 

सदने लि० ^“सपेः क्र.रः खलः क्र रः सपात् क्र.रतरः 

खलः। सन्त्ोषयिवशः सर्पः खलः केन निवाते" चाणक्य ः। 

“खप्राणान् यः परप्राणैः सएष्णात्यष्टणः खलः" भाग ० 

१,७.३७, | € इतरे च न्रि° अमरः । खे लोयते लो-ड । 

१० खये | खं तद्रखं' लाति ला-क | ।१तमालटक्ते 

ष" शन्द् च० । १२प्रस्तरम्ये आौषधमहनपानभेदे वेद्य 

कम् । १३ डनयोरोक्यात् । “खलाः सुपञ्चमृलाच 

शुलमिनां भोजने हिताः? चछश्ुतः । खलकाम्बलिकौ 

चृद्यौ तथा वातकफे हितौ" सखतः । खलणव अङ्क- 

ग्या* स्वार्थे ठक् । खालिक् खलशब्दार्ये | [शब्द् च°। 

खुलक ए" ख शून्य मध्ये लातिला-कषंन्ायां कन् । कुम्भः 

खलकल -° खलकौ खलभूमौ लीयत लो-बा० ड । कुलत्य 

कलाये “दश खाम्याखि धान्यानि भवन्ति व्री ह्ियबास्िल 

माषा अणुप्रियङ्गवो गोधमाञ्च खल्वाः स्वलकुलाचच'" 

इ०उ° “खलकुलाः कुलत्थाः” भा । 

खलता स्त्री ख्य खता | {आ्ञाशलतायाम् । खलस्य भावः 

तल । १दुजैनत्वे च | ५अनिवारिततापसम्पदं कुल होना 

खमनोभिरुच्ि ताम् । खलतां खलताभिवासतो' प्रतिप 

द्योत कथ' बुघोज्नः'” माघः । खलता च ^“अटरोह्िख्ि 

तथा भान्ते विदेषः खलता ख्डता'” इत्य् क्षललणा । - 

खलति ए स्ख जन्ति केणाः अद्यात् भोम।* अपादाने अति 

षो" । (टाक) इदृनदरलप्ररोगे तच्छ्ट् व्डितिः। 

श्तदति लि° च्तियां वा डप् । तद्रोगयुक्गपरलवे कडा" 

कर्मधा परनि० युखजतिः खलतियुवा | ““चवभ्टयेटय- 

न्ते दय्,पक्रमे' ^पिद्खुलखलतिविक्लिषणुक्लख म्नि जुो(त" 

कात्या खौ २०,८,१८, “खलतिः खज्ञाटः'” क्कः | 

खुलतिक पु खलतिरिथ कायति कै-क | पवेते “खलति- 

कादिषु वचनम्" वासि । खलतिकः पवेतस्तत भवानि 

खलतिकं वनानि" बह्त्वो ऽपि एकवचनम् सि°कौ० | 

खुलधान ए खलाः खडा घोयतेऽखजित् धा-आधारे ल्युट् । 

(खामार) ख्याते खलपदार्ये हेमच° । 

खलपू लि° खलं भसि नाति पूकिप् | ख्वानशोधन 

कारिणि (फराख) । अमरः । 
खले करव्यो यन्नमेरे 



खल् 
लाद्यायनश्रौ* ख“ ४,१,२५, खत्रादौ तख विदतिः । 

खलाजिन न खलस्थितमजिनम् । खलस्थितचभेणि ततः 

उत्करा० चतुर्धां क । खलाजिनीय तत्रुच्निल्ट- 

देशादौ वि. । 

खलादि ए. कार बान्तिकोक्तः समहय इनिप्रत्ययनि मित्ते 

` शब्दसमन्ेस च गणः। खल डाक कुटुम्ब द्रम च्छदः 

गो रथ कुण्डल” सखरिनी डाकिनोत्यादि तत्समे । 

खुलाधाराच्त्रो खल आधारो यखाः। तेलापोका) "तेल - 

पायकायास्* जटाधर | 

खलि स्तो खल-इन् । ( खलि ) इति ख्याते तेरूक्िटि 

राजनि* वार ङीप् । "शाख्यां वैदूव्य मग्यां पचति तिल- 

खल चन्दने रन्धनौ व "भार तरल्ञाः ५ लालभूले रत्मा०। 

खलि(लो)न पुनण खो अश्वश्खदच्छिदर लोन छृणो वा 

स्वः अङ्गंञ्ौदि | अश्चख्खस्थायां कविकायां (कड 

आल) | हखमध्यः इति रायज्चकृटः ।“उभयतः खलीन 
कनककटकावलमग्नाभ्यां पदेपदे छंताकुञ्चुनप्रयल्ञाभ्यां 

इरुषाभ्यामवलष्यमाणम्” (कञ्चम्) काद्० । दोषेमध्यः 
र्च्पाकाश्लोने नि । 

खलिवदईन एु* “मारूतेनाधिकोदन्नो जायते तौव्रमैदनः । 

ख लिवङ्धं नसंन्नोऽसौ जायते रक् न शाम्यति” इति 

भावप्र" छक्र सग णादन्तभेदे 1 

खलिश ए.खो आकाशे जलादूब्भागे लिशति लिथ-क | 

(खला) सह्सयभेदे शब्द रला° । तद्गुणा ^“खलिशस्तु 

मतोखयाहो कषायो वातकोपनः । ख्च्ो धः ग्रलहरः 

किश्चिदामविनाशनः" राजवद्धभः। षो खक्धिशः 

। ऋङ्खोगोऽष्यन | 

खलीकार ए. खल+खभ्ततद्भावे चि-ल-भावे घञ । 

{अपकारे जटाधरः । २भत्ः सने च । खलोटधानोसतद्- 

सकताऽपि तेन “परोल खलीलतोऽयं द्य.तक्ररः 

` "लल क्रियते" च्छ, खली क्रियते भत्'ख्ते इव्यर्धः । 

ख्ललु श्वय सज-छन् | निषे एतदथैयोगे धारोःक्वा 

* " निरिनेभ्ये रेखन खलक्घाखलु वाचिकम्” साधः 

“खल्विति निषेध र्वाक्यालङ्खार श्जिन्नासा ४ऽनुनय 

५ नियमेषु"? गणरलो क्त घ वाक्यालङ्कारादिष च तत्र 

याक्यालङ्धाे ““खल् वाचिकम्'" जिन्न।सायां “स खल्व- 
धौते वेदस्" अल नवे “न खलु न लु सग्धे ! सासः 
काय्यं मेत्” । निय (कवधारये) “(्रृतिसाराः खलु 
मादशां धिवः'' प्टत्तिारा रतेत्यधैः' गणरत्रम् । 

[ २४७० ] खले 

जिन्नासा्ये ^न खल्सरुषा पिनाकिना? कुमार] ६निञये 

७वाक्यपादप्ूरे र्वौपसायायां न्द्रा । त्न निञ्ये 

“न खलु प्रेम चलं चच्लने" कुमार । “न खल वय 

मन्चष्य दानयोग्याः"*सघः ।^“न खल्लनि डि त्य "रध् “छती 

भवान्” रघुः | वाक्यालङ्धारे " 'सवे' प्रयि खल् भव- 

व्यदक्छपदे्टम्” भाषः। “श्या गुणाः खल्वपि लोक- 

कान्ताः" रघुः } बौपरा व्याश्निः "काले खलु सभारव्वाः 

फलं वर्नान्त नोयः" रघुः कले समारब्धानोतयः 

फलजननव्या{पका इत्यर्ध॑ः | * 

खलुक् षु खनि न्द्रय' नेलव्यापारः लद्चति लुञ्च-शपनये 

किप । अन्धकारे तिका. । 

खलुरेष एतो खनु रिष्यते बध्यतेऽसौ खलु+रिष- वधे 
कमेण चञ छपद्धपेति स | सगमेदे शब्द च । 

खल्रिका स्त्री व्य् त्पच्नोऽयम् । शस्तराभ्यासे हेमच | 

खलेकपोत षु* वश्व° खले पतन्तः कणोताः भागल अलुक् 

स | खलेपततृस कपोते । तत्तल्यः न्यायः खलेकषोत 

न्यायः यथा खले कपोता युगपत् पतन्ति तथा परश्यर- 

विशेष्यविशेषभावानापच्ना एकन्माज्विताः यथा क्रियायां 

कमीदिकारकाणां सवेषामेव बुगपदन्वयः न त विेष्ये- 

विचेषेखमिति रीत्या “यु्यानाञ्च परार्थत्वादसम्बन्धः 

समत्वात् खात्"” लेग्ट्क्ोः | अयमेव न्यायः रकत्र- 

इयमिति संन्नकोऽपि } यथा म्ानसौयव{ङनास्तौत्यतः 

एक्िन् ्भावप्रतियोगिनि म्ानसोयत्वं वङ्धित्व- 

शचेत्य्,भय प्रकारविधया भासते इति जगदोशः | गदा- 

रमते ठ निङ्गमिनावच्छेद्कभानास्तीकारेण यद्कत्व 

चमितावच्छे दकशब्यौ वात्र महानसीदत्व' भासति इति तत्र 

मन॒ एकल्नहयमिति रीत्या बोधः किन्तु क्रियाक्रारकान्वय 

खव तथा बोधः इति मेद; खणव खलेकपोतन्यायः । 

खलेधानौ सती खले धीयन्ते इषभा अत्र धा-च्राधारे 
च्य. ङोप् | सेधिकाे जटाधरः । र्धलौ हेन । 

खलेयव अव्य । खणे यवोवल्र काले तिद प्र* स | ख्ले- 

ख्ितयवकाने , 

सेवासती द्धी दले वाल्यन्ते दाल्यन्ते इषभा यत्र बल-चाकने 

च्याधारे चज गौरा डप् । शद्धमह नभूभिमध्यस्ये 
काठभेदे (मेदकाट) । “खखेवालो यूपो लाङ्गरेषा"” 

काव्था* श्रौ० २२,९,४८, खलसध्ये निष्डाता भेधिभता 

खलेवालौ'" इति संन्व्या° | अश्न च्रौ° €,७,१५, वु 

ष्छतरव्याख्याय।मन्या ब्य् तृपत्तिरक्ता यथा खलेयाङ 



खव 

यूपः" सू० | खलेऽनडट्गमने तद्वन्धनाथी मेधिः खले- 

बारो्युच्यते खलेऽनदुहोवारयतोति खले वालो नारा* 

मेध्यां हि बन्धने नानड हां वारखात् तथा भवेति" 

रलयोरैक्यात् तथात्वम् । 

खु लेवुस अव्य खले वुसमत्र काले तिषद््,°स°। खरेस्वित वसकाले 

खुलेग एण स्त्री ख जलादूद्वाकाभे लिशति सं्षष्यति गति- 

काले लिश--अच् ७त° । (खलिखा) मत्खभेदे हारार 

-स््ियां जातत्वात् डोष्। 

खलेश्य एः स्तौ खलेशं जलादृडं स्याकाश्रं सगे याति 

या-क । ( खलिशा ) मतखभेदे शब्द रला | श्तियां 

[(खामार खम् ह) । 
खलसम्हे अमरः 

जातित्वे ऽपि योपधत्वात् टाप् । 

गल्या स्त्री खलानां समहः यत् । 

खल्ल ए खलति किष खल् तं लाति ला-क । १ वस्त्रभेदे 

४चातकविष्हगे पुणस्तलौ° मेद° | 

५ टतौ चर्म्मभयपात्रे 

२ गन्तं २ च्म््रण 

श्तरियां जातित्वात डो । 

(मसक) रहेम°। ६ च्यौषधमदहं नपाते (खल) देद्यकम् ।, 

खक्षिकाा स्ली खल- किप तं लाति-ला-क ततः सुत्नायां 

कन् कापि आत ब्क्तम् | ऋलोपे भजनपाल्ने 

(भाजनाखोखा) शब्द च । शब्द् चिन्नासग्णौ अयं वसध्यः 

पठितः तत्न वातः क इति मभेदः 

खल्ञो स्तौ खल-क्िम् तं लाति ला-क मौरा० ङोष । 
^“खक्ञो त॒ पाद्जङ्खोरुकरम॒लावमोटनो'? इति भावप्र- 

काश्ोक्ल रोगभेदे, | 

खुह्लोट ए" खक्गोय टलति टल-षिक्तवे वा* ड। १खलति- 

रोगे रत्ति नरि लिा° षो खः खङ्िटोऽष्यत्र 

“खज्ञोटः परनिन्द्ावान् पेचुः दद्यात् 

तद्ध परनिन्द्नकमेविपा- 

शब्द्रल्ना° | 

सकाञ्चनाम्” शातातपेन 

कतोक्ता। खज्ञाट इत्येव पाठः साधः | तत्र खक्ञ 

दूवाटति अट-अच इति व्य्त्पत्तिः 

ख॒ल् पु° खल-क्िप तः वाति वा-क | निष्ावे सास्यघान्य- 

भेदे “दश खास्याणखि घान्यानोलब् पक्रने खल्वाश्च खल 

कुलाञ्च" "० । “'खल्वाः निष्पावाः वल्वा दूति 

प्रसिद्धाः” शङ्करमाधवौ “जोय मे इत्य पक्रमे खट् 
गाञ्च मे खल्वाच्च भे" यजु १८,१२, खल्वाञ्च्काः 

वेददीपः | तेन" २चखके च 

खल्वाटः ए" खल-किप् त वटः वेष्टयते वट वेष्ट चण 

उपरसण इन्द्रगुप्नरोगे (टाक) र्तद्रोगवति त्ि* हेखच 

खव सभ्र्तिपवित्रेतयोः प्रादुरभावि, च क्यु पर°खआ्न°्देट. । 

६१८ 

[ २४७१ ] ` खष्प 

अवति ऋखावीत् अवदत् | चाव । प्रनिखबुाति | 

खवल्ञो स्त्री खे खून्ये व्ञो | सलग्ून्यायाम् १च्याकाशवज्ञाम 
राजनि० खवल्वरौ खल तादयोऽप्यन्र रखाकाशलनाया्च । 

खुवारि न° खात् एतितं वारि शाग्त० दिव्यद्के राजेनि° 

खजलाद्योऽप्यव्र | 

सवाष्प खच वाष्पम् । हमजलकश्े (ऋस) हारा | 

खुस (श्च) पु्देशभेदे लिका।° तस्खं दन्त्यमध्यता मन्वादौ दश्यते 
कचित् तालव्यमध्यता च तेनोभयद्छपता। स चेशः 

इरस° जम्ब विभागे १४० पूयैद्धाछक्तः “चथ पूर्वखामि- 

य् पक्रने '“खश्मगधशिविरगरिमिथलससतटोड्गद- 

वदनदन्तुरकाः” । शोऽभिजनोऽख, तहे शख राजा वा 

ऋ । खास(श्) । तहे थवासिनि तहे य न्डपे च बड्धष 

ठ खणो लुक् । ख(शा)सास्तह् वासिनः तन्न, पाच्च | ते 
च शनकेः क्रियालोपात् इष्रुत्व' गताः यथाह तुः 

“शनेस्तु क्रियालोपादिमाः चल्ियजातयः | इषलत्व' 

गता रोके बाद्धणादशेनेन च । पौ श्डकाङौडदरदिड़ाः, 

काम्बोजा जवनाः शकाः | पारदाप्ड्कवाद्धीनाः किराता 

दरदाः खसाः" “खसांस्तु खारांस्ोलां श मद्रान् किव्कि- 

न्धकांस्तथा हरि० १४. चअ० । (खसा रएकासनाहाहाः 

प्रदरादीषैदेखवः” भा० स० ५१ अ० | “अङ्गवङ्गखसेष्वेव 

नान्यदेथे कद्ा चन" सृचि० देखरानामगन्धद्रव्ये शब्द् च 

४कश्यपपलोभेदे दचचकन्यान्तरे सलौ यथा गरूडए० ६» 

“धमं पत्यः समाख्याताः कश्यप वदाम्यहम् । अदिति 

दितिदे्वः काला तायु: सिह्िका खनिः 

"इरा श्त 

खशा(सा) च यत्त 

रचां सि छधवेऽप्सरससूथा'” तलोव ततृप्रजो क्तः । 

खखुशोर घुर श्देशभेदे रतदुदेशवासिनि रतच्च पे च ब्व । 

“खशराञ्ान्तचाराञ्च पद्कवा गिरिग्धराः,, भा० खार 

उन्तरस्यजनपदट्कथने । 

कद्रूः 

प्रधा इराक्रोघा विनता राभिः खशा(सा) 
लनावङ्गोट्णजातोख सर्वशः । 

र. ऋ 

खुशरोट एुस्त्री खं शेटति शिट-अनादरे अण्| (खलिसा) 

तुच्छ लिका० तख गतिकाले खखानाघारत्वेन 

गवियोम्यत्वाभावेऽपि तस तथात्वानाद्रे ख गमनातथात्वम् 

खश्वास पु° खद शरास इव। वायौ विका । 

खुष् वपे भ्वा० परऽ सकर शट | खषति कखाषोत्-अख- 

ष्मैत् । चखाघ । 

उुष्पर पण खन-प नि नखः 

च । खष्मौ क्रोधवबलातकारौ, 
|. १ क्रो २ वलात्कारे 

सि° कौ. जह्लोः यब्दज्ञ- 



खद 

दर मे तस॒ शब्दख क्लोवतोक्तिः प्रामादिक | 

खस ए° खानि इन्द्रियाणि खति निञ्चलोकरोति सो-क। 

(खोस) (पाचड़ा) ख्याते रोगभेदे | रदेशभेदे ३सव- 

शायां ब्रा्यत्चत्रियाजाते जातिभेदे “भङ्गो मनह्लश्च राज- 

न्याद्बा्या्निच्छितिरोव च । नटञ्च करणश्चब खसो 

द्रविड एव च" मनुः । ( खसखस ) इति ख्याते इत्ते 
भावप्रः खसतिलशब्टो द्यः | 

खसङन्द पु खस इष कन्दोऽख। क्लोर्च, कोते 

रत्रमा० | खखगन्ध इति पाठान्तरेऽपि तधाथेता | खस- 

स्येव गन्धोऽख तन्न वाक्यम् । 

खसतिल * खषः खसप्थः्व तिलति क्जिहयाते एल- 

स्ते हत्वात् तिल-्ले हे क । (पोस्ता) अद्िफोननियांसक 

(खरुखस) ख्याते इते राजनि । तख तेलख खस 
पूयठल्यशुश्व षं त्वात्तथात्वम् ¦ 
खततिलतत्फनतन्निधासादियुणा 

“तिलभेदः खसतिलः कासश्वासहरः ख्ढतः | दयात् 

खाखसफलोद्ध.त' वलक्ल' शौोतलं लघु ॥ खाहि 

तिक्तः कषायश्च वातश्च कफन्हहृत् | धानां शोधकः 

खतं मदद वाग्विश्धनम् ॥ खा हकर रुच्य सेव- 
नात् एुस्लनाशनम् । उक्तं खतफलक्तोरमाफूकमन्हि- 

फेनकम् । आपूकं शोधनं याहि कलप्रघन' वातपित्तलम् ॥ 

नथा खषफलोद् तवलकलप्रायभित्यपि । उच्यते खस- 

बौोजानिते खाश्सतिला अपि । खसवोजानि बल्यानि 

इष्राखि चगुद्शख च ॥ जनयन्ति कफम् तानि शम- 

यन्ति समोरणम्" । 

खसम इ खं न्यः सम' यख । वद्धे लिका | नद्ध 
सपेम शून्यभावनयाऽस्विरत्वचिन्तनेन जगतःस्थिरत्व- 

निराजारणात् सपशृन्यतखो कारेण तद्य तथात्वम् । 

खसम्भवा स्तनो खे सम्भवति घम्+ म्-च | च्ाकासमांसो 

च्चे राजनि । { जुइशब्दे विदतिः। 

खसर्पण् पु" खे बभ्व छदेन उद्वरेे सर्प णमसख । बुङध लिका०। 

ख॒ परात्छज पए" खष्षायाः कयपपनत्रमेदख अत्मजः | राच्चे 

लिक्ा° तख ततृपुत्रलकथा खसशब्ट् दश्या । 

खप्ुचिन् खं चयति च-शिनि | प्रञ्रविखारणाय आ- 
कागख नभल्यादिद्छचके निन्दति वाद्िनि। वैया 

करयखद्धचिः सिन्कौ० | 

खेष्टम इ* शिंहहिकञाच्ते अषरभेरे “सिंहिकायां सत् 
पञ्चा विप्रजित्तिद्तास्लथा। व्यः चल्यच्च बलवान् 

भावप्र उक्ता 

{ २४७२ ] 
श 

खाड 

नभञ्चव महाबलः | | वानायिनंहविश्चव इक्ञलः खद्ध- 

समस्तया | अन्तमो नरकडंव कालमाभस्तयेव | निवातक- 

वचा टेव्याः प्रद्धादख कुलेऽभवन् "गारूडपु* ६अ०।“खद्मः 

शालवद्नः करालः कौ शिक; शरः रि०४२अ° | 

खस्खम ए खसप्रकारः दिवम् एषो" । खषतिले (पोस्ता) 

इत्तभेदे राजनि° | 

खसखसरस ए त° । अहिफेन राजनि° | 

खम्तनो स्तो खमाक्राशः स्तन इव यद्धाः । एयिव्यां लिका. 

खुस्फ(टिक पु खमिव निमेलःस्फाटिकः। १८ कान्तमणौ 
२दन्दरकान्तमणौ च हेम | 

खस्वस्तिक न° खं मूर्खं स्थित आकाशः स्वस्तिकभिप । सम- 

सहन पातेन मस्तकोपरिश्ये आाकाशविभागे प्रभिताच्तरां 

खगेलशब्द् दश्यम् | 

खहर ८० खं शुन्य इरोयतर । वीजगणितोक्तं शन्यह्ारके 
राशिभेदे ।““अस्जिन् विकारः खरहरोन राशावपि प्रविष्टे 

ष्वपि निःरटतेष् । बद्ध्वय साल्ल ष्टटिज्ञाठेऽनन्ते ऽय् ते भृत- 

गेष यदत्"" [कचतेरि विर् खाद् ¡ रखनितरि लि" विखखाः। 

खा स्त्रो खन-क्मेणि वि् श्राव् । नद्याम् निष" खन- 

खाखंस ए खस+-प्रकारे हित्वम् एषो° । खसतिके भावप्र° 

यदोज' (पोस्ता) । खसतिलशब्द् विडतिः । 

सख॑ ङ्गाद ८० खे खाकाशऽङ्माहन्ति गतिज्ञाले खा+-इन-ड । 

श्र तपिङ्कलाश्चे शब्द् चि° । 

खाजिक ए" खे अङ रेगे आजः! सेषः तत्र सापुः ठन् । लाज 

इारा० । तच्छ भञजनपा्ात् अड देथे स्फोटनेन तथात्वस् 

खाट पए" खे जङंमागे अटत्यनेन अट-करणे धञ् । शवरथे 

शवहरणशव्यायाम् शब्द् रल्ना० | 

खाटिस्लो खट-काङ्कायाम् बा° इञ । शकिखे (बेटा) 

२असदटुखहे श्शवरये च भेदि०। ४ शुष्क न णस्याने उच्च 

संत्नायाम् कन् । खाटिका शवरथे स्त्रो शब्द् रल्ञा° | 

खद्गाभारिक तिर खह्काभार' इरति बहति आवहति वा 
ठ्ज.। शखङ्गाभारहारके रतदा के श्तद्ाद-हके च। 

भारभूतखङ्गाहारकादौ खारिक इत्यब | 

खाडव न° भावपरक्ञाथोक्त चवि यथा ^“कोलामलकजं- 

चण ुण्टगरो ला शकंरान्वितम् । मावलुङ्गरसेनाक्त शोभितं 

स्व्यं रश्सिभिः | एवन्तु बह्छशोऽभ्यत्त शोष्ति्च घनः 

घनः । ईैषल्नवषष्यसंयुक्तः चण खाडवङच्यते । खाडव 

खखनेयद्यक्ारकं रचिधारखम् । द्रो गशमनञ्चे ति छखैरख 
ननम् | भोजनान्ते विथेभेख भोक्तव्य' खाडव सद्ा'"। 



खाण्ड 

खाण्ड न° खण्डस्य भावः एथा० भावे पक्ते अण | खण्डमावे 

खण्डस्य विकारः अण | रखर्डविकारे च | 

खं {ण्ड व लि° खाण्ड खण्डविकार' वाति वान्क | खशड़- 

विक्नारयुक्रो मोदकादौः। “रसालापूपजांखित्ान् मोदका 

सखाण्डवान् 2 भा० अानु° ५२.अ° 

श्वनमेटे। तञ्ध उनः पुरा शक्राद्यावासस्थानं तच्च दित्ता 

सोमवंश्योन सुदथेनेन रात्ता खाण्डव एरी क्ता पुनःसा 

काशो राजेन विजयेन जित्वा शक्रनिरेशात् वनतां प्रापिता 

यथाह कालिकापु° ७८ अ० ; 

“सोमवंयेऽभवद्राजा महात्रा स महाबलः | वीरः 

खद्भेनो नाम चारुद्पः प्रतापवान् | स व हिमवतो 

नातिद्ररे भङनज्खा महावनम् | सिंहान् व्याव्रान् सछत्- 

सायं कंचिद्धापि तपोधनान् | खाण्ड नाम नगरोम- 

करोत्तत्र शोभनाम् । विंशद्योजनविस्तो्णामायतां 

अतयोजनम्”॥ “असह्हिष्ण् ने र पतिविजयस्त' खदगेनम् । 

क्लतापचारः ब्धा देवानाञ्च तथा णाम् | वाराणसो 

यति" बौर' विजयं जयशालिनम् | सन्धाय शत्वासा- 

चव्य तत्रैष न्ययोजयत् | विजयो विवर प्राष्य 

सहावलपराक्रमः। छद्शेनद्य द्टपतेरवस्कन्द्नया- 

करोत् । नासत् सोऽ्यवस्कदं परिजयख सदशेनः। 

चतुरङ्म्बलेनाणु युद्धायाभिखखोऽभवत् । विजयो रथ- 

सारूढा नियुज्य चतुरङ्धिःणोम् | सेनां चदथेन' योदधु 
सम्प्खोऽभवदञ्जता। तदा महट्युद्धमासोहिजयेन 

सहात्मना सुद््थंन्य ्डपतेष्टल्रवासवयोरिव | ततः 

दशनो राजा दारितो गद्याऽपतत् / उत्फज्ञनयनो 

शाजा विजयः परवोरहा। मेनेऽमरावतोँ तन्तु एरौँ 
चितिगतामिप” ।*तं बौक्तन्त' नरपति' नगरीं तां सुर. 

शरः | समेय विजयं प्राङ् सान्ंथन् खच्छया गिरा। 

इन्द्र उवाच | राजन् | महदनभिदमासोद् वगखाषटतम् । 

नरगन्धच यच्चाणां खनोनाञ्च मनोहरम् । सववादत्- 

सायं देवादन्धम चाष्यप्रिये रतः। भडनं। वनमिद् 

यद्य सनृसाय्वं तपोधनम् । खाण्डपों नगरीं चकर 

ढाद्राजा खद्शनः | तदिद् एनरेव त्वे" वन' ज्खर् 

न्डपोत्तम | | तत्राह विदरिश्यामि तच्चकेण स॒मं रइ: 

श्वनौनाञ्च तपःस्थान" मणडलं ते प्रसादतः | भवि- 

ष्यति च य्षाणां किच्रराणाञ्च पाथिव || माकंणङय 

खवाच | एतत् श्रुत्वा वचस्तद्च शक्रद्य विजयस्तदा । 

. बनमेवाकरोत्तान्त॒ खाण्डवं शक्रगौरवात् । गच्छन्तु सो 

[ २४७२ ] खातं 

यथ्थान' प्रजाः सञ्धां यथेच्छया | येषां वाज्छधास्तं 

लोकानां मद्राज्यगमने एनः | वाराणसौं ते गच्छन्तु 

सयेव प्रतिपालिताम् ॥ नतस्तप्य वचः चखत्वा जनाः 

केचिच्निजं पदम् । जम्म् वाराणसीं कोशिद्धिजयेनाभिपा- 

लितास्'" ॥ “अष्टाविंशतिमे प्राप्रे युगे हापरगेषतः । 

वद्किनांह्मयद्धमेण भिक्त जिष्ण्,मयाचत | दातुमङ्गो- 

कते भित्तां तदा पार्ड सठेन वै। वद्किखद््यमास्थाय 

जिष्ण्, वचनमनरषीत् | अहमग्निः पाण्ड पुत्र ! यत्न- 

सागातिभोजनात् | व्याधितोऽं ततो व्याधिः मम 

त्व' नाशयाधुना | खाण्डवं नाम विपिनं सपक्िटग- 

रात्तषम् । यदि त्वं मां भोजयितु' शक्रोषि श्रेतवादहन 

तदा ममायसौ व्याधिरपयाशख्ति नोविरात् । पुराव 

व्जियो राजा खाग्डर्गी नाम तां पुरोम्। भङ्क्वा वनं 

ततश्चक्रो तेन तत् खार्डपं वनमृ | यद देवविहितं वः 

तच्छेतवाहन ! | विरोधात्, शक्रश्च न स्वयं भोक् 

स॒नूसहे। तन््ां लाह्हिमहाभाग | वले तख्िन्नियोजय । 

यथाहं सकुलं भोक्त“ प्राप्रोमि तवतृप्रसादतः। तद्य 

तदचनः खत्वा सव्यसाचो महावलः | दाहयामास 

विपिन तत् सतं प्रािसंधुतम् | देवकोतनयोपेतो 

वा्ठटेषेन पालितः। खं खड" दाहयामास ज्वलनद्यं 

हते रतः" । रतन्नामषुथाँ' स्त्री । 

खु(रडवप्रस्थ ए इन्द्रप्रस्थ युधिषिरवासस्थानमेदे 

“अस्माभिः खार्डयप्रस्य दुश्रदुषासोऽभिर्विन्तितिः'” भा 

चा° ६? अर । इन्द्रप्रष्यशन्द तत्क्था दश्या। 

खु(रड वायन ए° ऋषिभेदे व्यजन तदा राजन् ! प्रख्याताः 
खार्ड़वायनाः” भा० व° ११७ अर | 

ख[र्ड विक ए खार्डवं मोद्कादि शिम्य ठ. | मोदक- 
कारके (सयरा) “अारालिकाः शपक्षाराःये च 

खाण्डप्रिकास्तथा'” भा० पाख १ अ०। 

ख{ण्डवोर शङ लि° खण्ड इव वौरणः खर्डबोरणः 

ततः अरोहणा" चत्रथ्यां' वज । खाद्वीरणषन्निश्ट- 

देशादौ । [मोदककारके हारा° । 

खण्डि स्त्रो खण्ड मोदकादि शिसूनल उञ. । (मयरा) 

खं{त न° खन-भावेक्त। {खनने कम्पि त्तं | रपष्करि- 

ण्यादौ बरि° “न्ते खंातादिकम्म च'" अमरः । तडाग. 

शब्द् विडतिः। खातनेतनादिदानायं केत्रफलन्तानोपयोगी 

खातव्यव्डारो लौोला० उक्तो यथा। 

^" अध खा तव्यवहारे करणखलर साङ्गा्ो। गणयि ता 



खात 

विस्तार बद्धप स्थानेषु तदूतिर्भाज्या । स्य 1तकमिल्टा 

सममितिरेव देष्येः च उषे च  चेल्फलं वेधगुखं खाते 

घनस्तसद्ुया खात् $ उदाहरणम् । 

देष्यै' दभेशाकंकरोमिंतस् । लिष स्याने ष्टपद्धसप्रहस्ता 
च चिस्तुतिः ॥ यख्य खातस्य वेधोऽपि इिचतुख्तिकरः 

सस्ते }। तत्न खाते कियन्तः ख षेनहस्ताः प्रचच्छ मे ॥ 

च वक्रतया 

| ९२ 
[| ९, 
( च ५ ~ 1 

ग्वाः ऽ € -मथ्यावतवि्रमखातं ५/४|९ 

द् 
६ 

(व न 

आलस मि तकरणेन विसारे इताः! ६ । दष्ये' ११ 

जेधे। ३। 

तत् च्ेल्लदशनम् यया 

यथेर्वकरजेन रव्या घनहम्तसद्धा | १६८ । 

ख्चात। नर करणार सादृततस् । छखजतलजतदयु- 

लिजक्तेलफलक्य दत् षटूभिः ॥ ्लफलं सममेत- 

दे धगुपं घनफलं स्यम् ) समखातफलन्नवश) शटची- 

खाते फनं भवति ॥ 

उदाहरणम् | खख द्गदादगदम्तवन्यं विश्तारट्ष्यंन्तु 

तले तदद्धम् । यख्छाः सुखे ! सप्नफर्च वेधः का खात- 
सद्धा उद् तब वायाम् ॥ 

[ २४७ ४ ] 

खख जं त्तत्र 
फलम् | १२५ 
तलजम्।३०। 
द् तिजम्। 
त७° | 

= 

एपास्क्यम् । 

४२०। 

|< 

षडभिः | ६ ! इतं जात सम फलम् ।७० । के । ७ | 

चन जात' खात्फलं घनड्स्ताः | ४९० । 

दितौयोदाहइरणम् | खातेऽथ तिगमकरदुच्यरतु- 

रजे कि द्धात् फलं नवसमितः किल यत्र वेधः । इन्त 

तथेव द्शविस्त, तिपञ्चदेे स्.चोफलं वद् तयोच यक् 

खमे ॥ 

जः वेधः |€ ९९ हन. ४1 
जात यथोक्त करणेन 

£. खःतफलं घनङ्सताः 

न्यासः (र् सुमखं ९२.।१२९६। 
स्छचोफलम् । ४२२] 

१२ 

इत्तखातदशनाय , 

व्यासः | १‹ | 

वेधः । ५ । अल 
ख च्छपरिधिः 

२९.२७८१०५ 

स च्डच्चेलफ लम् 
३६२७५. 

बेधगुखं जात" च्छया त फलं ३९८१०८२७ च्छ ची- 
फलः १२०९८१० यद्वा स्थ, लखातफलं २७१०७ चौ 

फल स्थलं वा २७५२१ ।* 
~ ^ + न 

कुण्डशब्द् उद् । रेकूपे निष. ४खननकममाले तिर 

“खातर रजा विपप्रये ” भावः| 



खाद् 

खातक नन्खातः+संननायां कन् | ¶यरिष्डायास् (खाद) 
हेमच" । ““उत्तमरखयोधनखानो आअघधमणंस्तु खातकः”? 

्पयक्तं र खघमस्े शपरसेन्यविदारके च “खातकः 

ग्य इतच््वन्न' बल हभ शकेाविदम्”  भा० शा० ११८ ख०। 

खातकाः परसेन्यविदारकाः?” नौलक० । 

खातर स््नी खातयुक्ला भः।$परिखायां शप्रतिक्रूषे च इारा० 

खाति स्तौ खन-खे--वा भावे-क्तिन् चात् । खनने | 

ख्खात न° खन-लल किञ्च खत् । शखनिले रजलाधारे च 

` चिन्कौ* श्वने ४द्धले च संचिप्रसारः । 

साद् भच्वणे भ्वा० पर, खक सेट् । खादति अच्ादोद् 

खाद् ¡ खादयः खादकः खादनम् । शचि । खादयति 

@दित् अच्खादत् त | “खक्तन् खादति यञ्च तद्ध 

रिपवोनाश' प्रयान्ति घ्र वसू!” ति त° “न खादेः पर 

अद्यानि "ैमोतृसं गंसन््ः। ““रेवानू पितन् समभ्यच्य खादन् 

मांसं न दोषभाक् "बहः। ““ख हि (उशस्िः) कुख्माषान् 
च्छाद्न्त' िधिे"'खा०खप०। मांचानिच न खारेदयस्तयोः 

ष्य" सभं खटगम्'' गदु: । “आशङ्कमानो वेदे खादितं 

नि्तां ताम्” मह्िः। “वाड भवति प्रत्य इया सांसानि 

खादट्कः'" मुः | षष्टगभावन्क्ादसः । खादनख् ह्- 

साव्यभिचरितत्वाव् छंसार्यत्वात् आवित्त ऽपि वा 

चरा तैन खाये खच खादयति । “दुखं 

अलवन्तो हि मत्ख्ामतृख् विेषतः। खादयन्ति" 
भतृद्छपएु० “मां खादय शधन इःखाद्खा 

दिनो चय" भाग्य ६१ र" । “देवराजो जया दषो 

वारिवारमस्तके । खाद्यद्चके पलाख” विदग्ध । 
अद्य भच्तणा सत्वेऽपि पआदिखाद्योने? "वारसि खिचि प्रयो- 

च्कनतुः न कभेत्वस् । खादयति अन्न वट् ना" “वयोभिः 

खादयन्त्यन्ये '> ५ तां शरमिः खादयेद्राजा"? भुः । "मारय, 

ष्यामि वैदेहीं खादयिष्यामि रौल्सेः?'मटटिः। खादनञ्चु कठ 

नाद् टद्रव्यख गलाधःसंयोगादङ्गब्यापार विशेषः प्रति- 

जिद्धभक्षणविभये त॒वट्नमालप्नेओेऽपि प्राय्चित्ताङ्धंमिनि 

भेदः यथाह प्राऽत^` “यद्यपि अन्नादीनां कण्ठादधो - 

नयनमेव भच्थ' न तु नि्टीवनाय शुष््रादेः कपोल- 

धारणं, तथाविचे प्रयोगाभावात् । चथापि पापविषये तथा- 

विधादुबन्धे ऽपि प्राय{खत्त, जद्मबधे तथा दशनात् यधा 

याश्नवलक्यः““चरेद्वृतम त्वाप घातावैधेत् शमागतः । 

त्र हननप्रतिषरेषेन यथा तदङ्गमताध्यवदायादेरपि प्रति- 

भिद्धत्वात् प्राय चित्तविधान' तकाऽललामि भक्तशप्रतिभेषेन 

१११ ्ान्भाग३ 

[{ २४७५ } रान 

सदभताव्बभिचारिताच्चादिष्योगखयापि प्रतिषि 
स्वेन दोषख्छ विद्यमानत्वात् भवत्ये व प्रायचिन्त', भिता- 

चरायायामप्य वसू | अतएवोक्तं “जघ्रद्नपि चराः कचित् 

यिबतोत्यभिधोयते | यावन्न क्रियते वङ्गो गख्डुषस्य 

प्रषेशनम्"ईति। अन्न वक्लो ग्ड, षस्य प्रकेशनेन पानाति- 

देवद णो वद्यमेऽपि भच्चया तिरे! । ततञ्च विग्रदख्छो- 

यमे श्छ मतिलच्छरं निपातने” इति यान्ञवलक्योक्तः 
दण्डोदटामे दश्डनिपातप्रायचित्ताङ्खवत् ` भक्तणोद्यमे 

कणटादुधोनयनसम्धावनार डति अदं  प्राय्ित्त' श्रेयस्” 

खादट्क वि"खाद्-खत् ल ।१भचके | "था मांसानि खादकः" 

सहः““्याद् चेत् खादको न शवात् न तदा चातको भवेत्” 
भा० अचु ५६२४ चोर । २्अधम्णँं च “खादको 
चिन्तहटोनः खात् खम्नको विन्चवान् यदि । भलं तख 

भवेह यसू” नारदः “खाद्कोऽघमखं :”" भिता? 

खादतमोदता खादत मोदत इच्यते यसां न्रिवायाू 
मय्०स । खादनमोद्नाय निदेशक्रियायाम् । 

खादटन इ* खादव्यनेन खाद्-कर्य स्युट् | शदन्ते हेम" । 
भावे लट् । रभव भ०। “अश्वानां खाद्नेनाङमर्ी 
नान्येन केनचित्” रासा०२,५.००४\ स्लोकः । 

ख्ादि ति खाद-कभेखि दन् । भष्ठो ““ विष्वा वः प्रपणेष 

स्ादयः'” ष०१,१६६,९,। “खादयः भच्छाः” मार 

श्वाद्-घाद्ध नामनेका्ेत्वात् न्राखे कर्तरि शन् | 

श्रावक | "इस्त खादिश्च शनिश्च संदधे" रर, 

१६८. । =इस्त ष खादिः इसलायकः भा । 

ख!दित लि खाद-क्त। भते अमरः । “आशङ्कमानो 
बेरे खादिति नि्तां ष्टतास्?' भहटिः । 

खादन् लि° खाद्-खिनि | भचके च्ननियां ख्ेष् । “बोट 

मरी ट णच्छदो नखखादौ चयो गरः” मुः । 

खखादुक वि° खाद्-उन् संन्नायां कन् । हंखाशोले हेम 

खाटोअखस॒ खली खाद््-कमण्ि अद्धन् खादः खाद्यमखे 

जयं यद्या: एषो° पूवेूपकाद्शाभावः नद्यां । निष० | 

खाय ति खाद्-कमेणि र्त् । भक्षे । ““मांसप्रकारं 

बिविः खादौकापि तथा छप !* मान्सं, ४अ०| 

खान न° से-धाठनाजनेकारधत्वात् भक्षे भाषे स्युर् । 

भव्वसे ।(*शद्धःवेन {हि तुष्यन्ति देवाः सतृषरुषा हिजाः । 

दतर श्लानपानेन वाकप्रदानेन परषिताः'' गक ए» 
१०६ ख । “खाने पाने च दातव्यम्" दत्ता तन्न्म् ख~ 
खनने हिंसने च भाने चा, ट १ खनने रहने च | 

६२० 



खाक 

खानक लि खन-र्ल् । खनके “ध्याधानृ शाकुनिकान् 

गोपान् केवर्तान् भलखानकान्*” सनः । 

खानि सो खनिरेव षोणद्धिः । खख युतमत्तिख्वाने आकर 
हेमच० । वा छप् तत्रा शब्द्च० । [निका० । 

श॒ [निकं न° खानेनं खननेन निर ्' ठञ् । क्य द गततः 

खु(निल ए" खानः खनन" शित्सत्वे ना यद बाः इलच् । 

सन्विचौरे भित्तिभेदनेन चोरयितरि लिक्षा । 

ख निष्क एण्दोप्राम्नोनां सद्ा पथ्यः खानिषकः कफड्ा युर” 

च्तोक्तो भांसभेदे । [ विका०। 

खानोद्क ए खानाय भोजनाय उदकमल् । नारिकेले 

सखवापगा स्तो खस्याकाशस्यापगा | गङ्गावास् हेम° खनो 

खनद प्रष्टतयोऽष्यव | 

ख्ख [र ए" खमवकाथमाधिक्येन शति छ-खण् उपर स | 

खारोपरिमाणे उञ्वल० ; 

खारि(रौ) सौ खं मध्यावकाशमाराति सा+-रा-क गौरान्डोेष 
गा चुखः। दरोखषोडशाकके घान्यारिमानमेरे । ““पलच्खु 

क्वः प्रस्थः खाढकोषरोण एव च | घान्यमानेष् बोद्धव्याः 

ऋमशोऽमी चतुय शाः। दोषः षोडशभिः खारी विंधत्या 

कन्ध उच्यते" डेमा° द्ा०विष्ण्, घ* । अङ्गं शब्दात् शंख्या- 
याच परतोऽ मावा टच् । चदन खारम् अद्ध खारि। 
दिखार' दिख्ठारि। अद्ध खारेख क्रोतम् ठक पूवपद 
वा ढद्धिः । अआ) खारिकम् अध्यङं शन्द्ात् संख्या - 
याच परतःखा््याः कौता्य्ये कन् । अध्य खारीक' 
दिखारोकम् । केवलाया सपि शकन् तलार्यै खायां 

करोतम् खारीकम् । [ खच । खारोध्रायके । 

खारिन्धम निर खारी धमनि छा-खश धमादेशः छम् 

खारिम्पच नि खारी" त्छितधान्य' पचति पच-खश् छम् 
इस्त । खारोभिताच्नपाचके | 

खारक विर खारी खारीवापमरंति शकन्} खारीवाप 

योग्ये चेतरे असरः २ खारोभितधाग्यादिक्रीते च । 

 च्छारोवाप तिश्ारौ रन्धितघान्यम् उथ्यतेऽत्र वप~खाघारे 

षज. । खारोमितधान्यवपनयोम्ये कचे्ादौ अभरः । 

ख्छारो वपति वप-कत्तंरि ण्ण उपर. । खारौनित- 
धान्यादिवापके लि° स्यां टाप् सि°कौ० | इग्ध" भते 
भण् खतः च्तियाम् ईप् इति भेद्ः | 

खाकार इ° गहं भलातिशब्ट् “खाकाररमसा मत्ताः पयं - 

भावन् व्यथः माग० १,१७,१२ तद तब्रार्थतामाद् 
श्रीषरः। 

[ २४७६ ] खिट 

खाबु जेय लि° खयुजखे दम् ला ट् ।! खनु जसम्बन्विनि । 
श्रसालमेटे न° । “सघुरदघनि सध्ये करां सच्चियोख्च 
शुचि विदलित खणड प्रचिपेत् खानुंजेयम् । करविल- 
लितमेेवासित" नाभिगन्धं जिं गमिष॒जठराग्नि' स्थापय 
त्वेव ननम् । रालं खव (ब ) जे द् विषटश्विरचिकार- 
कम् | इदञ्च कफदं गल्दं पिचनन' म॒लङ्गत् सरम्"भावप्र° । 

खालत्य न°खलतेभावः ष्यज । इन्द्रलप्ररोगे“जरा खालव्य' 
पालित्य शरौरमलुप्राविशन्” अथ० ११।८।१९ । शषो, 

इमध्यताष्येके यथाह छतः “रोमङ्रपादग" {पित्त 
वातेन सह मूच्छिंतम् । प्रच्यावयति रोमाखि ततः चेरा 
सथोणितः| रुणद्धि रोमक्रृपांसतु ततोऽन्वे घामस- 
म्भवः । तदिन्द्रलुप्रः खालित्य ज्य ति च विमाव्यते"" । 

खिखिर शस्लो खिद्धिर-षो०। ( ख्य केकी ) 
शिवाभेदे लिका" । [रेालौ ) लिका° । 

खिङ्धिर ए० खिमित्यव्यक्त' शब्द् किरति कक । (ख्व क्- 
खिट भये भ्वा° परण अञ्च सेट । खेटति अखेदीव् । 

चिच्छेट । खेटकम् । 

खिद् परितापे ठदा° परणखक*अनिट. चादि । खिन्द्ति 
चिन्दतः। अख ल्त चिखेद् । खिद्धः। 

खिद दन्यो दिवा० रुषा० च आका अर भोषायां शकर 
निट | खिद्यति खिन्ते खख्ित्त विषेद । खिन्ः। 
“सद्धखनिरभिलाषः च्ठिद्यते खोकहेतोः" शङ्ञर । 

“इरिरिव्यख्िद्यत नितभ्विनोजनः” भाषः | “खिन्ते 
तेष्वेवये द्रव्य दीयमान ग ग्टद्कति'” कविर खम् । 

“अखिन्दानख् तेजसा” भः । “श्रसदिखिदे ग ख” 

भदः “खिद ध्यौ देन्यके""दत्येव वपरे पाठः अतएव 

“रज्ञं भ्यषोवदङ्गाम्यद्खिद्यदुवाजिङ्ञ्जरम्'” मिः 

आ+प्कर्ेण खदने । “साखदते प्रखिदते च नसः” यजु» 
१६।४६।आखे दति प्रहर्षेण ख दयति पापिनः*बेददो.। 

बेरे गणव्यत्यासः अन्तभूं तर्न च| 

उड्+उत्पाटने | ^पजापतिराक्रनोवपादखिदत्”” खनिः । 

«अथ वपाषतृख्िदन्ि" शतव्रा ३।८।२।५।. “मां 

वपामत् खिदन्ति मध्यतः” ३।८।१।२। “वपासुदचिदो- 
ब् त् स्तय" ४।१।११।२। सव्वं ब॒ गणव्यत्ययः । 

परि+सभन्तात् खेर । “कान्लावियोगपरिखे दितचित्तत्तिः । 

“परिच्े दितविन््यवोरधः" भट्टिः। ^ लोकदंस्यागवित्तान 
ऋाद्मनः परिखिदातः* भाग° ३।६।२८। 

शम्-सम्यकलापे अकभ्डतपाटने सक० ““ यथा छ्य; मणो 



खिले 

शकन् संखिदेत् एवमितरान् समंखिदत्”* शा*=० । 

खदिर ४ खिद्यते टष्णपत्चे खद-किरन् । चन्दर उच््व° | 

खिद्यमान निर जिद्--ताच्छोल्थ चानश् ।१देन्यथोलेरखं द्- 

सुक्र च| 

खिद्र लि° चिद-दन्यो रक् । ¶रौगे दरिद्र च उच्च । 
“वलिल्या परपतानां खिट विभर्षि एयिवि ! “अथ ०५।८४।१ | 

खन् लि खिद-अनलभूतण्य्थे कनिण । ख द्कारके । 

कस्त किरयो दभ्र खिः'” ऋ० ६।२२।४8। खः 
शत्रणां खेदयिवः।* भा० | 

खिर नि° खिद-क्तं। १द् न्वयुक्तो, रलसे,श्ख दयुतं च । 
*ख्िन्चः का्येशलणे ष्पः | 

खिच्नहस्तया'” रघुः । 

खिर सी महासमङ्गायाम् राजनि०। 

खिलं कणथ आदाने ठदा० पर“ सक०खेट् । खिति 
खख लोत् । चेल । 

खिलं लिण्खिल-क | इवादिना {अष्ट सेनादोरसारतः 
संचिप्र पूवलाखक्तपरिथिष्टे, यथा कण्वे रे श्रौसूक्तादि, 
यजुर्वेदे शिवसंकलसादि, भडङाभारते इरि्षंथः | चलेषु 

रिंश शति पध्पिकाव्याख्याने “खलो नारायथः 

प्रो्तस्तद्युखा दषवः. खडताः'” इति नरक नोक्नोः 

$क्तारायय्ये एु*| ततः अभूततद्भावे भूषठना लधात्ना च 

समासः । खिङौमवति खिलोकरोति लि* । ““खिलोभूते 

विमानानां तदापवभयात् पथि” कुमा । ५“तौ इकेत- 

छतम् खिङोकते'” रेखः । ̂ "पौड्विष्यति न सां खिलौ 

कता स्गेपद्गतिरमोगकोलु पम्“रबुः । 
“विपच्गव्डिलोमव्य प्रतिष्ठा खल दद्धभा जाषः। 

भगासि चैव हि । आख्यानानोतिदासाख 

धराण्यानि ख लानि च” मतुः | अलं दग्धे मदौनेः 

खिलानां शिवम् वः?” भाग ६।४।।५ । 

खिल नि खे भवः येत् } खिलभवे लव्ादौ । “यथा 

सैन्बवख्िल्यः' च्दके प्राश्ल उद्कभेवादुविौयेव 

अत ब्रा०१४.५.,४।१२। खन्द् णत् सिन्धरुद्र्क तद्य विकार- 
सन्रभवो वा सन्धवः सचाटौ खिल्योलव्शकलद्यति 

सेन्धवच्िष्ः"भा"। रसिके पररि पठिते च । “इदानी 

चिल्यान्य् च्यन्ते, बेददौ° । तोनि च “दग्नि थिवी 
च समेते” इत्यादीनि यजु" २क्य० गतानि | एवण्ड- 
ग्बेटे खिद्यानि दशमण्डले दरटव्यानि | 

खिलेषु ४० शर्ख शररिषुशं यो बन् । ईइरिव॑ये । 

[ २४७७ 1 

सदुः “तयोपचाराञ्जलि- | 

५. 

खुरकं ए. खुर ष्व कायति कक) 

खर 

तव॒ ङरिगुणाधिक्यवखं नात्तथात्वम् | 
वंशे" -हरिवंस्याध्यायसमा्निष् पुष्पिका । 

खख ए कौल+एषो° । कोलके । “लीखि शतानि शक्भुवः 

षष्टिः डौला च्यविचाचलः वे" अथ०१०।८।४ । [चचडुञे | 

खु ध्वनौ भ्वा° चअादा° चक अनिट | कते चच्योट । 

खिलेषहरि- 

खङ्गा द ए* खुभि्व्यक्घ' न्द् लत्वा गाहते गाह-अच् । 

शष्णपिङ्गगल श्च तवस्य" हेभच° । 

खुज स्तेये भ्वा परण सक््सेट | खोजति अद्ठोजोत् । 

चुष्ोज उदित् खोजित्वा ख॒क्ञा खुग्नः । 

खुव्ला(्ञा)क ° रूज-बा० आक वा° जुगागमो छमा- 
गमो वा । देशतालचच्वे रब्रभा । 

खड खञ्च एदि भ्वादि" आक°अक° सेट । खुण्डते अखु- 
च्छिष्ट । चुखुण् । खण्डते | 

खड भेदने चरा उभ° सक० शट् । खोडयति-ते खचख,- 

डत्-त । खोडंयासम् बभव मास चकार चक्रो । 

खु भेदे चुरा इदित् उभ° सक° शेढ. । खुरडयति ते 

ऋचख्गछत् त । 

शुडक ए ख् लकः रख डः | युलमभागभेदे ख.लकशन्द् 

इण्यः “न्यस्ते तु विषमे पाटे रुजः कुर्यात् समीरणः । 

वातकण्टक इत्येष वित्नेयः खडकाचितः" छु 

भावप्रः तु “रुक पाडे विषमे न्यस्ते चरमा जायति 

यदा। वातेन ग॒लममाचित्य तमा््वांतकण्ठकम्”' स- 

भानप्रकरणे खडकाच्चित इ्त्यख स्थाने युलफाश्रयतोक्तं- 

य॒लफांथाथता । 

खद् भेदने सक° पर० अनिट) खोदति अखोदौत् चखोद् । 

%चोदयत ख्ड्दत वाजसातमः ऋ १०।१०१।१२॥ 

माधवस्तु खुदैधातोरोव तदरूपलक्घा रलोपग्डान्द्स इत्याह 

बोपरेवधातपाढे व् चवं धाठनां सि ।“चनोख्, दद्, यथा 

सपस्" आश्र चरौ ६।१०।१४। [ खरः 

खुर विलेखने ठदा०पर०$°वेट् । खुरति अ्ोरीत् चखोर 
खुर ए ख.र-क । १थफे पशूनां पादश्रोणिख्विते नखाघार 

पदार्थैः रकोलदले र्नखोनामगन्धदरव्ये भेदि° । करणे 

घञर्थे क | ४नापितास्तरभेरे थन्द्र०। ५खङ्कापारे(खटेर 

खुरा ) धरणो । ““उयत्लाङुककेष खुराभिषातात्"” 

माषः | ““रजःकणेः ख्. रोद्ध.तेः"” रुः । खुरशन्दख 
षह्काण्डोप वा शुरो । तेन स््ौत्वमप्यद्ध । 

तिखद्रो अन्दयः । 

खुरणस्(स) निर खर इव नासिका भषरेयः टच् 



खेच 

सम० खत्वञ्च | चिपिटनासिके | अमरः । [खान | 

खुरप्र ए° खुर इव प्राति-पूरवति प्रा-क। च॒रप्रशन्दा्ये 

खरलो स्त्ी खुर इव लाति-ला-क गौरा० ष । एचरा- 

` भ्यास निका० शस्तप्रयोगे रअभ्वासभाले च । “खुरली 

कलहे गखागास्'” सहावोरच° | 

खराक इणो शुर- आकन् । पथौ उणा, । 

ख्तुरालक ° खरः इ्वाति प््वा्ोति अल ल् | शौ क- 

वयवाश्े शब्द्मा° । 

खुरालिक ए खुराणामाक्लिभिः कायति प्रकाशते कै-क । 
(भाड) १नापिताख्नभाण्डे, २नारा चास्तं ,देखपधाने च मे° 

खुरासान ए “हिङ्ख, पीठ समार्य यङो आन्त" महेश्वरि ! 

खरासानाभिधो देशो ग्ड च्छमागेपरायणः "दुक्त देशभेदे 

खख) करोडायां श्वा. अञ्र ट् । खु(ख्)हते अखु- 

(ख्) ट चुख(ख्)दे' । | 
्ठलक इर्, न् लाये क । रुल्फाटमभागे' या ल्फ- 

कण्ठात् छभितख जन्तो सखा मागं खलकादिभण्य "°| 

स्क न, शद-रुंपश्किएतां खाति ला-क षो | †नखौ- 

नामगन्खषव्ये शब्द् च^। .रचुषर शेयर 9कनिरे च तिर 

स्तां क । तलना निश.रे दरिद्र खले च अमरः। 

खव्लता त इख॒ज्ञः कनिषस्तातख नि०पू$निग। पिः कनिष्ठ- 

भ्नातरि शब्द् चण खुद्धपितामहाद्योऽपि पितान्देः 

कनिष्भ्चातरि । 

खञ्जम प्खङ्धोन मोयते मा वा चञथे क | पथि लिका° | 

खुगल न° तचलाखे -खुगरेव विच्धशः पातमस्ञान्”" ऋ 
२।२६।४ | खुगला" तु ङ्हिसाया रच्चतः''भा० “(पिश 

श्वे गलं तदा बङ्नन्ति वेधसः?” खथ० ४।९।९ | 

खेखोलक इ" खे आकाशे खोलक एव लख्य रः | शव्ट्वत्यां 
यष्टाम् हारा० । [ कशटविद्गे शब्द्मा०। 

खेगमनद्स््लो खे अकाये गमनम अलुक स. | काल- 
# १ 

खे वर ए खे चरति चर-ट खलुक्स०। \भिजे, शन्द्र” 
रविद्याभ्ररे जटा० श्पारदे राजनि ४ख्धव्या दिखहे, 

खाकाशगानिमाते तिर । च्िवां छप । ईषे 
न° रल्ना कषद वात्यया खे गतिमच्वात्तथात्वम् | , 
ऽषघोटकेषद््ी श्ैदरत्रा° ट्योगाङ् द्रामेरे सी 
यथाह काशोख० ४०्अ० । “कपालकुहरे जिन्खा 
प्रतिष्टा विपरौतगा। भ्च्,बोरन्तगेता दष्िमुंद्रा भवति 
खचरो । न पौद्यतेस रोगे्न च लिप्येत क्पथा। 
बाध्यते भ च कचेन यो मृदं ३ेत्ति शेचरीम् । 

{२४७८ | खेटा 

चित्त चरनि खे प्रात् जिद्का चरति खे गता। 

तेनेषा स्लेचरो नाम शद्रा सिदध (निषेविता | याव- 

दन्द; स्विरोरेहे तावत् ऋ्नय् भय" कुतः | यावद्द्ञा 

चसा सद्र तावद्द् नं गच्छति" € वन्लोक्ग पृजाङ्क 

खद्राभेदे यथा “श्यन्द्चिदेशेख सव्यदेथे ठे दक्ति- 
णस् । बाह्धद्ध,ल्वा महादेवि । इस्त दौ परिवत्प्रः च। 

कनिष्टानाभिके देवि ! युक्तो तेन कमेण च | तच्ज- 

गोम्यां समाक्रान्ते सर्योह्ंमपि मध्यमे । अकरुणो 
महेशानि } सरलां वापि कारयेत् | श्यंसा खेषरो 

माज्जा पा्चिवस्थानयोजिता?तन्बसा०। १०जेषादिराशौ 

४० । “खे चराञ सरवे "" ञ्यो° त° ) सवे राशयः । 

खेट भोजने अद् च० उभ° सक. चेट्। श्ेययति तेष 

चिष्टत् त । 

खेऽट इ° चेऽटति अट-अच ष्ठिट-अच् वा । श यौ- 
दिह, ““यज्िन्च्छक्षे सिताः खेऽटाः” इति च्यो°त° | 

श्छनिन्द्के लि विश्वः | श्रमे विर अमरः 
४अभेकयाभे ए० भेदि०“खटरखवैटवाटौ चच वनान्द् पवनानि 

भाग १,७,११ | “खेटाः क्ंकयामाः” शौधरः । 

५ खश्त्रमेदे ए०“यचिश्ूपेख खेट ! तमरि शं हारकारकः। 

देवौहस्स्थिभोनित्यम्"” तत्पूजा मन्त्रः । साक क । 

तला्ये ए०न° “दिव्याम्बरधरा देवौ खह्ध खेट कवार णम्?” 

भार वि° ६चर | “खनयोः स्तियौ च कार्ये खेटक- 

निस्त 'थधारिगत्'" उड *सं । अनयोः शाग्वप्रयुग््योः, 

“खेटकः पूर चापञ्च''इगा्यानस् 1 ““खछेटकाचन्त॒ इस्त- 

स्थितनेवारोन् इन्त यथाह ^ इसतन्नोविश्वावडुनानि ” 

यज. १९,५१ । “इष्ते स्थितो हन्ति ज्खन्नः खेटकः" 

बेददौी° स च यष्टि ख्यः । ६चमेग्वि भेदि ट भवे 

करे षज. | क्छगवायाम् इन खेटकम् । क्तरि 

अच | एर्वे न° हेलचर। कुक) णपाल्नखाधःस्विते 

€फलक्ाकारे काषठमेटे न° सन््ानडक्तः हेमा°परिण्खण 

लचग्णसलद्धये “तत खेद$मपि कु (क) खपद्ड नि विधशन्तमं 
दाद शाङ्कुल' दशाङ्ुल' मध्यममशाङ्लं निम् नाला 

नाचेलत् खटकमनालामान्ह विं यत्यङ्कुल इत्तममटादथाङ्कुलं 

मध्यमं पोडथाङकुलं निष्ट मिति"? आओ्नखनोविः । 

१०अनषद्धिजोविनि बि. हारा ११बबदेषमदायाभि- 

त्वन्ये , १२कफे दिभिः । 

खटाङ्ग खेऽटमङ्ग' यछ । ऊपद्रावकजन्तुमेदे, , ““छाकिनो 

अकिनोभृतपं तमेवालराच्चलाः । यहज्घराष्डषतेगाङाः 
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कालके शिशुयहाः। च्वरापस्ारविस्फोटठतौयक 

चतथेकाः । सवै प्रशममायान्ति शिवतौयं जलोच्चणात्” 

काशो°ख० ३१ ध्या° | 

खेटितान इ° खेटति खिट-इन् खेऽटति अट-इन् वा खेटिः 

तानो । वतालिके नोधक्ररे शब्द्मा° 

स्ेरिन् ए* खिट-ख्िनि। नागरे रकाजिनि शब्दम" 

खे भक्तणे अद् चु°उभगसकण्सेट । खेडयति ते खचखेडत् 

खेद प° खद्-भावे चज । {थोके हेम" अवसाद जटा० । 

खिद-णिच् करूरि अच। देरोगे केयटः। “खेदो- 

दत्यध्वगत्यादेः आसनिद्रादिलच्छ मम्" साद्" नख रति- 

आार्गगत्यादिकाग्यतां श्वासनिद्रादिकारष्णता चोक्ता 

५रतिखे दश्खत्पच्चा निद्रा संन्नाविपय्यं यः" सा.द्०। “नि- 

यमितपरिखछेदा तच्छरचन्द्रपारैः" कुमा० । 

ख्ोदि ए खिद्-अखपादाने इल् । १जिरणे निषयट्,: । 
खेदिन् लिरखिद-णिकच-णिनि । १देन्यकारके स्त्रियां डो 

शला च रखशवपरयुचतायास् शब्द् च० । 

खेय लिश्खन-कमेशि यत् टेरेत् | १खननौभे र्परिख्ायां न° 

अमरः १रेतभेदे“शेतञ्च िरिधोन्नोयः खेयो बन्ध्यस्तयेव 
च | तोयप्रव्तनात् खेयः"भिताश्नारदः। सेशब्द बिडतिः। 

^“नाऽखेवः सागरोऽष्यन्वस्तस्छ सद्शत्यथालिनः”” भट्धिः । 

{ २४७९ | 

खेल चलने अक्गव्यां सक्° भ्वान्पर०सेट.। खलति अखं 

लोत् । ष्डदित् अचिष्छोकत् त। ““माऽख्िन् खलः 

ष्ठलत्"' नेष । खला सखोलनस् शेः । 

ख लमपराएमे हो चास्तद्ध विकमम्"" रषः नखो खेल 

गौ त्वाह वाहः” कुभा० । ख लतम् ““खूम्,ट- 

कमलोद्रख लितखञ्जनयुग्म स्” गोतगो° । 

खेलन न°ख ल-लयुट। श्कौड़ायाम् हाद आधारे च्यु 

डप् । रशारिफलकै (कक) स्त्री हेभ०{ करणे ल्यु । 
क्रोडासाधने 

खेला विलासे कण 1* प्क ०सेट् । खलायति अखे लायीत् 

खेलायां बभूव चास चकार। “खे लायच्नभिश' नापि 
सलः रति" वसेत्"* भटः 

खेलास््लो खल-भाते य| कोड़ायास् अमरः | 
खेऽलि स्तौ आकाशे च्रलति अल--द्न् | १गाने र्वा 

श्श्ण्ये* 8 विहगे च पु° ५ चाकाशगानिमाने वि° । 

“लीला- 

सखेव सेवने भ्वा*ा*सक्र°सेट | खं वते अख विष्ट च दित् अजि- 
स्वत् त 

, स्वेखर ए. खो काथ श्व शीत्रमाजितवात् सरति खट 

१२१ 
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अल्क् स" । गद् भादद्ीजते खश्चाद्गह भीजाति वा 
अश्वतरे पशुभेदे राजनि° | [खायति खात् चखौै । 

रखे स य्य च्यक खनने डंसायाञ्च सक० भ्वाण्पर० निर | 

खमख ए.-ख आकारे क्तव्यः भखः सार्य अण । आकाश- 

कन्त व्ये यन्नभेदे““खरणवस्वाद्. ख मखाद् मध्ये तदुरिः'” 

ष्यथ० ४।।५।१० | द्खौमख्े इयत्र स्तोभयोगात् चग्ने 

दत्य अग्नाद इलि तद्रू णम् । [ तादौ । 

खेलायन लि° खिन।-चत्रण्यं† पर्ता फक | खिरनिट'- 

रोद्धा एस । चे तपिङ्कलवसषे" अश्व हेमच ० । 
खोट गतिए्रतिघाते भ्वापर*ककमसेट्) खोटति चअखोटीत् । 

चोट श्वोटः खोटनम् खोटितम् | ऋदित् च्य 

छः । चलखोटत् त । [खोटत् त । 

खोट कषे अद“ चरा- उभगसक° ेट_ । खोटयति ते अच्- 
खोटि(टौ) श्लौ खोट-इ्न् बा छप् | ?चद्रमायौतं 

१ पालके च शब्द् च० | 

खोड गतिप्रतिवाते भ्वा०पर०अक°सेट । खोढति अखोखौत् 

चलो । ऋदित् थिचि चग्हखलः अर खोडत् त । 

ग्लोड शेपे अद्°च*्भ.सकरसेट । खोडयति ते अच्ष्ोढत् त 

खोड लि° खोड-गनिप्रतिवाते अच् । खञ्े । खो डा) | 
कडारा, कम्पं °वा एषं निपातः। बालखोडः खोरवालः। 

सडोडकथौषेक नण्स्ोडश्षेपे ख्ब्,ल् तथाभूतं ओोषम्ध कप । 

कपिशौषेट्चे त्रिका । 

खोर गतिवेकच्छे भ्वा° पर° क. रेट. । खोरति अखो- 

रत् ! चष्डोर । ऋदित् चः अद्सखः अचखोरत् त । 

खोर लि ख्ोर-खच | खड हेमच° संन्नायां कन् | 

खोरक हयानां ज्वरे ज्वर शब्द् विष्टतिः । 

खोल गतिवेकल्ये स्व।° पर० ऋक० सेट । खोलति अखो- 

रोत् चग्डोल षरगदित् च अहसः ्चुष्डोलत् त । 

ग्लोल लि सोल । खञ्ज चन्दसा० । 

खोलक ए° खोल-अच् सन्नायां कन् । पाकपाल्भेरे 

(खोला) श्रो भागमेरे (खोपडा)रेवलभोके धगुवा- 
कवलकले मेदि° । 

खोलि स्तौ खोल-इन् । दे चन्द्मा्।[मञ्गलसङ तिका 
खोल्मुक ए" खे आकाशे उल्मुक सव रङ्तवसं त्वात् । 
ख्या प्रसिद्धौ दोप्रौ अकर कथने प्रकाशने न्ताने च सक अद्° 

परणखछनिट् | ख्याति अख्यत् । आाङ्ंधातके चक्तिडन्यारेशः 

ख्याभातस्तु उभ० । आख्यत् अख्यात-च्रख्यास्त । चच््यौ 

चख्ये । ख्खातः खतं तः ख्यानम् । स्छेवम् । खाता 
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तत्र कथने “खख्यन्मनिस्तख शिवं समाधेः” भट्टः । 

कम्पि ख्यायते अख्यायि । “हिरण्यपुरम व 

ख्यायते नगरं परम् “भा ख पुर शब्द् श्यम् । “विभौ - 
षणेन सोऽख्यायि* भट्टिः | “शुभयोगसमायुक्ता शनौ 

शतभिषा यदि। महामहेति खा ख्याता कुलकोटीः 

ससद्वरेत्” ति° त० । [ २२।१४। 
चति+अतिक्रम्य कथने । ““परोरुद्रावतिख्यतम्” ऋ° ८ 

च्यु+असुकषैणे । “अलु पूवांखि चख्यथुयु गानि" चटर° ७] 

 ७०।४। ““अदचर्यथुः अदक्वन्तावहय इायेस्" भा" । 

च्ुवादे च । [२१६ ४ ण्यम् । 

्लु+खआ+ तात् पर्यावधारणाथे ध्याख्याने अन्याख्यानशनब्द् 

अभि+आाभिमृख्येन दथेने “ग्टलोकं मना अभि ख्यम्'* ऋ ° ७। 

८६।२। “अभिख्छनभिपथये यम्” भा । "अभिख्याय त' 

तिगितेन विध्य" ऋ०२।१०।९. | “'अभिखाय सवचछ" 

भा० । अभितः ख्यातौ च ““पुण्यनेतदभिख्वात' निष 

कोकेष भारत !”' भागकाहु,€ ईख° | दोप्रौ चक. च- 

भिद्या । (श्ाष्यभिख्ा तयोरासोत्* रघुः । 

च्व+अवाक्प्र चये | “अव हि ख्यताधिक्रलादिवस्षशः" ऋ. - 

८।४७।२ | न्यक्कारे देने च ““यदा वाख्यत्स सर 

म्" छ, १०।२७।२ ।““अवाख्यत् अवाक. न' ज्यत 
महं पश्याभि? भा | 

च्छा+-कथने । :'अख्वाह्हि मेकोभवातुयद्पः” गोवा । आा- - 

ख्यातमाख्यातेन क्रियासातल्दे ” पा० ।““ख ष्टः श्वतो 

चान्तं ाद्डद्रानने न सन्ततिम्" रघुः । ““खनाख्याय। 
ददत् दोष" दण्ड उत्तमा इमम्” यान्न" | “सेवा श- 
इत्तिर।ख्याता” मुः ! [१।३।२।४ 

छद्+अआ+उदा हरणे | «दश वौव्य ण् दाख्याय'” तत्रा 

उप+अआ+-पुराठत्तकथने । उपाख्यानम् । उत्तरदानेन व्या- 

ख्याने च । “यदुताहं लया ष्टो वैरजात् परुरादिदम् 1 

यदासोत् तद्-उदुपाख्या्छे प्रञ्रानन्यां ख शतृ्छशः” 

भाग* २।६।४५ | 

प्रति+अआ्आात+निवारखे“यदि तवं भजमानां मां प्र्याख्या- 

सखसि मानद् |” भागव, ५६अ० । ^ खभिपरेतमनापन्नः 

परत्याख्यातुमनीश्वरः”” भाग० ३।३१। २५। 
विअआ+-विषरखे शब्दान्तरेण तदथकाथने । ““थातः एतर- 

परियहविधिं व्याख्या ख्यामः'"शौन कः “व्याख्यात कुशलाः 

केचित् सन्थान् धारयि परे” भा° चार १अर| 
पिपेष कथने च “व्याच सदे य शुम प्रथस्” । 

 [ २४८० ] ख्याति 

अलु+वि+्रा+। उक्तस्य एनः व्याद्छाने^एतं त्वेव ते भूयो- 

ऽचुव्याख्याखाभि'* दखा०खप* | | 

उप।वि+आ+उपाखनादिविभूतिफलकथने ““चखोभिनय् इयति 

तस्योपव्याख्यान भवति" छा० ° | ““तस्याच्चरदखोप- 

व्याख्याननेवषठपासनम् णव विभूति श्व फलभिल्यादि 
कथनूपव्याख्यानम्'” भा. । “खल्वे तद्र वाक्रख्योप- 

व्याख्यानम्'* का०० | | 

सम्+ सस्यककथने । ““तिथवस्ताः समाख्याताः 

घोडभेष वरानने |“ सकन्ट्ए° प्रमासस्व° । 

परि+-परितः सेतो वा ख्यातौ “तएव ! यथा तख भार्म 
वख महात्मनः | च्यवनत्व' परिख्यातं तन्ममाचच्छ घ 

ऋतः” भाग्या" ५अ० । “अञ्चनेति परिख्याता पत्नी 
केशरिणः कवेः"” रामाशख्० २।१४ । 

सम्+परि+सम्यक् खवेतः यातौ । “यथावत् संपरिख्यातो 

गन्धर्ांपसरसां तथा” भा० खः° ६५ ख० ! 

प्र+प्रक्भेख कथने | “यस्तु देव मचुष्योल प्रख्यातः शहले- 

शंच: भा० वर ३५ खर ¦ 

वि+-षिेषेख यानौ ^“ शं दुद् एति विख्यातः प्रहुदस्याहज- 

स्तु यः" भा° चार ६७ अर । 

शम्+ सम्यक कथने «दश पितामङ्ान् लोमपान् संख्याय” 

शत^जा° ४।२।९ | एकादिसंख्याभेदेन गणमे “संखा 

स्यामि फचान्यद्य पश्यतस्ते जनाधिप |*"भा*व०७चख.। 

अन्वादिपूर्कस समं तदुपसर्गद्योव्याथसश्हितसं ख्याने ‹“ खतः 

कालः प्रसंख्याय संख्यामेकत पिण्डवत्” ° सि 

प्रतिसंख्या प्रत्ये कसंख्या अतत ख्या बेतयधेः । 
ख्यात लिः ख्या-क्त । १कथिते शविद्धुते च आभरः । भावे 

क । ४कथने ५ बोषणायाम् न° | “ˆ तथा ख्यातविधानञ्च 

चोगसञ्चार एव च" मा. था" ५६ चअ०। ““खयातमभि- 

मन्तितदन्द्. भिनादेन प्रयाखकथनस्”” नोलक० । 

ख्यातगहंण त्रिः ख्याता गह्या निन्द्ाऽख । 

जिन्दे अवगौते खमरः । 

ख्यातगद्धित लि गर्त" गरं भाने क्र ख्यात गर्हित 
मख | प्रसिद्धनिन्द् जटार ; 

व्याति स्री खया+क्तिन् । १प्रथंसायाम्, रप्रसिद्गौ श्कथने च | 
अमरः । धप्रकाये ५ न्ाने च | “ख्यातिञ्च सनच्वएरधान्य- 

तयाऽधिगम्य वाञ्द्न्ति तामपि समाधिष्टतो निरो्,म्" 

साधः । ““सन््वपुरुषयोः प्रलतिषुरुषयोरग्यतया अन्वस्य न 

नियो भिश्वलेन ख्याति" च्चान' चाधिश्स्य प्र्विएुरमौ 

प्रसिद्ध 



श्ठद्ध 

भिच्चाविति ज्ञात्वेत्यर्थः 

संसारः विधेकात् इखक्िरिति साद्काः-| अथतां 

ख्यातिमपि निरो “ निवत्त यितु" वाञ्छन्ति इत्तिष्धपान्ता 

निवरत्यं खंयस्भरकाशतयेष स्वरतुमिच्छ नीत्यैः” मद्धि | ` 

न्नानद्ह्पा ख्यातिञ्वतविधा असत्ख्यातिशब्द ५२१ ° 
दशिता । “रसं ख्यानेऽ्यक्सोद् ख सर्वथा विवेकख्याते ष्म. 

सेषः समाधिः" पात. “यदायं बाह्यः प्रसङ्कयाने- 

ऽप्यङ्सोदस्ततोऽपि न किञ्चित् प्राध॑यते तल्नायि विरक्रख 

स्ेथा विेकख्या तरेव भवतोति संस्कारवीजच्याच्राख 
प्र्ययान्तराण्य् त्मद्यन्ते 

भेवति""भार ॥ “मनोमह्ान् मतिर्या पूरु दविः ख्याति- 

रौश्वरः” दूति शान्भा. दर्जिते हिरण्यगम्बद्धिद््पे 
६म हत्तत्वे च । “खप्रे यथात्मानः ख्यातिः संद्टतिनं 
ठ वास्त्री” खाद्खगरप्रवचनभाष््टतवाक्यस् । 

ख्यापक लि° ख्वा-च्ताने प्रज्ञे शिति र्् | शन्नापके 
र्प्रका्के^“नितपुरुष्ख्यापकरान् हेन्” सद्तः | 

ख्यापन न° खवा-प्रकाये यि च-भावे ल्लुट् । प्रकाशने ^ख्ा- 
पनेनाहतापेन चपला धारणेन च । पापकम् च्यते पापात् 
तथा दानेन चापदि" दुः । 

इति वाचस्पतये खकारादिशब्दार्थ 

सङलनम्। 

२४६१गृ्स्य क्रोड्पतम् खह्िषितुब्दस्यपू व्वमिदम् 

खद्कोष एः खडग इव कुणणाति कञ-खच् | खडगा- 

कारपतरे लताभेदे शड्ट्चि० । ६त°। ( खाप) इति 

ख्याते खडगावरके काठचम्भादिनिन्बितेरपदायं अन्नाय 

तालव्यान्तोऽपि । 

खङ्गटः ए" अडगे इथ टलति अनर् टल-विक्तवे बा. आधारे 

ड । ¶ढहत्काे हारा" तद्या ङ्गस्र्थे असिवत् पीडा- 

करत्वात्तथातवम् । 

खथेतु सनो खड्गो वेदरिव यखाः। बुरिकायाम् तखा च 
सिष़लिकोलवात्तवातवम् । खंडगा गण्डको भेदः जाति- 

{ २४८१ ] 

तदाख घम्म मेवनामसमाधि- 

खड्धि 

त्वत् पोट त्यादिना पा कमंघा० पूव्वं [निपातः पुव 

ज्ञावचच । रघेचद्धपगण्डक्यां भेदि । [लताभेदे शब्द | 
खद्गपतर इ खङ्ग इव तोच्छः पत्रमख। खङ्कलताख्य 

खङ्गपरो्ञा सी खड्ख परोच्ा । खडङगख ्पघ्रटनादिना 
एनाश्भन्नानोपयोगिन्यां परोक्चायाम् सा च युक्तिकल्यतरौ 
उक्ता यथा^“खङ्द्हपं तथा जातिर्नल्ारिष्टो च भभिका । 
ध्वनिमानमिति पोक्त' खङ्गन्नानात्मकरं शुभम् । अभिन्न 
दश्यते याक् विच्छिद्य घटिते तथा । यदेव इण्डते चङ्क 
तदङ्ग स्प्रचचचते | नौकरब्णादिकः खङ्क ख्पमित्य- 
निधीयते । तेनेव यत् प्रतोतं खात् तत् जातिरिति 
गद्यते | अङ्गगातिरिक्त यन्नाति्तन्प्राहाोपद््रच- 

चम् | तत्न तमिति जानीयात् खङ्के खङ्विशारदः। 

अङ्ातिरितता खङ्कारेये च्छ इत्वाप् चकम् । तद्रि ट- 
जिति प्राणभमिरङ्गादिधारणम् | यः खड्गे जायते 

गन्दोनखदण्डादिनाहते । ख॒ ध्वनिस्तुनना भानम् 
प्नानमषटविधन्तिदम् । पञ्चाद्या निपुसैः खड्धे सम्धाव्य- 
न्ते ऽपि ललिमाः | अन््यावलनत्रिमौ ज्यौ तावेव सहजा 

विति | शतमङ्कानि चत्वारि खूपाणि जातयस्तथा | 

लिंन्न वाणि जानौयाद्रिष्टानि तथेव च | भूमि 

दविधा न्नेया ध्वनिरष्टविधो मतः| भानन्तु हिवि 

परोक्तनियेषां सदुहो मतः" अधिक्मरसिशन्दे ण्यम् । 

खङ्पिधान न° खङ्गोऽपिधीयते अच्छाद्यतेऽनेन च्पि+ 

धारणे च् अपेरज्ञोपः। (खाप) असिशोषे 
लागु” | खाये क । तत्रार्थे हेम° । ४ 

खद्गपुतिका स्तो खङ्कख एलिक्ञेव । इ्रिक्ायां मेदि° । 
खडगफल(क) ए-खडङगः फलमिव त्वगाढतत्वात् मध्ये यष 

वाकप्। (खाप) इति खाति अरिपिधाने तिका० । 
अङ्गसुद्धा खलो “कनिष्ठानानिके बहधा खवाद्ग,ठे नेव दश्यते । 

शिष्टाङ्गलो त प्रद्धते संर खडगमद्धिका" तन््रसा- 

रोक्त शक्तिपूजनाङ्क खद्राभेदे । 

खड्गारोट पुर खडश्ारिरिव एटति गच्छति इट-गतौ 

क | ( ढाल) ख्यति चर्म्मामगरे फलक्ते । खडगं तट्- 
घारावल्यत्रतमाच्छति अआ+--गतौ कोटन् । असि. 

ध्षारात्रतधारिखि लि भेदि । तच्च ब्रतमसिधारा- 

व॒तथब्ट ५५० ए, दितम् । 
खुडगिक पु खडगं खडगाकारोऽस्यख ठन् । मह्हिषोच्तो- 

रफेने तख खड गाकारवत् शुभ्रतया तथालम् । खड्गेन 

रति ठन् । {शौनिके स्धगयौ च ज्ञेदि०। 



गम 

ग 

गकारः व्यञ्चनव्मेदः तसोद्धार्णस्यानं लिह्धामलद्- 

पकण्ठदे थः, .श्राभ्यन्तर प्रयतः जिद्धामृरस्छेः.बाह्प्रयलाः 

संवारनादघोषाः अल्पप्राण । माठ कान्यासेऽस् दश्िखम- 

खिवन्धे न्यासः | अख ध्य यद््पटेवतादिकं काभपेचुतन्त्े 

क्तं यथा^^गक्ञारः परमेशानि | पञ्चरेवात्मकं सदा। 

निपुणं ियुणातोतं निरीहं निमेलं सदा । पश्चुप्राशभयं 

वे सर्वशक्ता ककं परिये | | अरु्वादित्यसङ्काथं शुरुड रीं 
प्रणमाम्यहम्" '। द यस्यदाटगटलक्मलद्य कादिढान्तद्ाद्- 
शवणेयुततया अख नन्द्य गत्वस् । अद्य वाचकशब्द्ा वणा 

भिधाने चक्ता यथा'“गोगौरी गौरवं गङ्गा गर्ेथो गो- 
कुलेश्वरः | शाङ्ग पञ्चात्मको गाथा गन्धवैः सगः शटतिः। 
सर्वसिद्धिः प्रभा धूष्वा दिजाख्यः शिवदशेनः | विश्राका 

गौः एथदयूपा भणिबन्धस््िलो चनः । गौत" सरस्वती 
विद्या भोगिनो नङ्कलोधरा । तेजख्लती च इट्य 
त्रान जालन्वरो लयः" काव्यादिरचनायामख संयुक्त 
तरा ` प्रथमविन्याक्े लच्छमीः फलम् । “कः श्योगोचख् 
नच्छम्'” संयुक्तं चेन स्यात् रुखभरणपदुषैगे वि- 
न्धासयोभः | ̀  पदयादौ गद्यवक्ती वच्वसि च सकले प्रा- 
छवादो शसोऽयभिति'” र °टी* शवेशेष्तयोक्त : । 

ग॒ न° गे-कः | {भोति रगे शगन्धे ए.एकाचचरको० ४यु- 
वशं . -स्यरस्तजञ्नगलान्त रेभिदं थर ‡ इत्तर. | 

युररेको गकारस्तु खकारो लघरोककः" अन्टोम° 
यरामनतंगलगै सतौ '*८.गौ स्त्र'' ्तर०।“' च्य पपे गमे 

ड । हृद्गः ृद्यशामिनि कठग कगटगामिनि इत्या 

दथ ति°“हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्डगाभिस्तु पिष 
मदः । य् पदे, गे-क । सामग सामगातरि खन्दोग 
छन्द गातरि लि। 

गक्रार् पु-्ग+-खष्पे कार । गसश््पे वरे “'धुर्रेको गका- 
श्तु लक्रारो शघरेककः”' खन्दो° । 

गगन न गम--युश्व गोऽन्नादेशः| शत्व प्राभादिकम् 
“फालयुने'गगङे रेने ल्यभिच्छन्ति व्पेराः” द् जरो : | 
शाकाः श््न्याङ् ,। ३ेसग्नापेच्चया दशमराशौ तस्य 

उदितराग्डपेश्चया खखस्तिक{स्यतत्वात् ' तथात्वं तथा 

ह प्वद्धाभेव रा शौमाददयेन ततः मक्भराश्ट् दये तख 

तम् दशमराशस्तु शद सख्िकस्ितः एति तख 

[ २४८३ ] गम 

सद्स्याकाशस्वितत्वात् तथात्वम् । तद् खारः आकाश 

शब्दे ५९२ ए, वितः} चते देडख पाञ्चभौत- 

कत्वाङ्गोकारेण “आन्तरौद्दास्तु शब्द्ः शब्द् न्द्रं 

सवेच्छिट्सभ्रहो विविक्तता चेति""देहस्वाका घना उक्ताः 

““एचिव्यप्तेजो वायाकाशानां सखदायात् दब्याभिनि- 

ड त्तिः"इत्य् पक्रम्य दव्यमता गगन जधम््रौस्तलोक्ता यथा 

ˆ “इच्छ्छच्छाच्छटव्यवायि विविक्तमव्यक्तरसं चन्द् बद्लमा- 

काशोयम् तन्नाहं बशौभिव्यं लाधवकरम्'" । तथाकाशयुख- 

भभिष्ठः संशमनम् "दूत्य पक्रम्य भतविशेषसाचिव्यन धातु- 

विजेषसंशमनकारित्व तख दशितः शतेन यथा “खते 

जोऽनिल्जेः श्छ द्या शमनेति शरौ रिाम् 4. 

नलजानाभ्यां द्धिमाप्षोति भांशतः* ““ ताक शुख 

भय" क्टदुत्वम्` इति. चयं स्यं धक्रविरेत्ाः भार 

क्ता यचा 

सिदमेव च । नाश्चयमनालम्बमव्यक्तमविक्रारिता। 

आअपरतोषातिता चेव भूतत्व बिललतानि च?" “गगनं गणा - 

धिपतिमन्तिरिति"” भाः | ' ' खवो देनं गगनश्छ, शा 

(खरे) रषुः । “प्र शिष्यन्ते गगन गयो नूनभाव च्च - 
दृष्टीः" मेष° | 

गगनगति इ* गगने गतिरयखध । १देवे श्खग्धां दमे शया 
काशगाभिनि लि | ७त०। शखाकाथे गतौ सल | 

गगनचर लि° गगने चरति ्वर-टच। आकाशगाभिनि 

देव्र्यांदिखहविडगादौ । तत्र॒ विद्गे ““निद्दयन् 

बद्ध {बिधमतृखलोविनो बुभुश्ितो गगनचरेश्वरः (गरः) 

तदा?” भा० खार रए श्र { डेनचर 

गगनध्वज पु गगनश्ड ध्वज इव । १ मेषे, इारा० यये 

गगनप्रिय इ० -देलभेरे । “(्रह्भादोऽशवशिराः इम्भः रंद्धादो 

गगनप्रियः?' इरि० ४९ अ० | 

गगनमस्ैन् ए० दानवभेदे । “(तथा गगन सद्वा च बेगवान् 

केतणांख यः” भा" आ० ६५अ० । दहवंशकथने । ̂ “ तथा 

गगनस च कुम्भनाभो मह्ाद्चरः'" इरि° ३० । 

गगनृ्षद् लि गगने सीदति गच्छति सद्-क्रिष् | गगन-' 

गामिनि देवखद्विहगादौ । “बालत्वं डता वा यदि 

मगनसदां जन्दरकाले नराखाम् प्रन्नामान्द्वरम्"' जातक्ा- 

ङ्ारः| ““विको रान् गगनसद्ः करोत्यङुभ्मिन्” भाषः । 

गगनविारतप्रष्टतयोऽप्यत्र स्तिया डप् । 

गगनसिभ्ध, कै तर । भन्दाकिन्यास् %गगनखिन्धुफेन- 
पटकजाकान्तरख्य" काद्, ! गंगननद्यादयोऽ्यन । ` 

““खाकाशख युखः अब्दव्यापित्वम् ` 
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